
Bekæmpelse af den sydafrikanske vikler 

Epichorista ionephela (Meyr.) ved rygning i vakuumbeholder 

Th. Thygesen og A. Bjerggaard 

Som meddelt i Tidsskrift for Planteavl (69: 293-
298) under beskrivelsen af biologien af denne i 
nellike- og chrysanthemumstiklinger importerede 
sommerfugl, blev der allerede i februar-maj 1965 
iværksat bekæmpelsesforsøg med rygning. Disse 
rygninger, der foregik under vakuum, blev forsøgt, 
fordi det havde vist sig umuligt at ramme de godt 
skjulte viklerlarver inde i stængler og blade ved 
almindelig sprøjtning, pudring eller rygning ved 
atmosfæretryk. 

Arbejdet blev udført efter henstilling fra Statens 
Plantetilsyn og formede sig som et samarbejde 
mellem Almindelig dansk Gartnerforenings nelJi
kesektion og Statens plantepatologiske Forsøg i 
Lyngby. Stiktingematerialet blev beredvilligt stil
let til rådighed af I. P. Frandsen og K. Stormly 
Hansen, begge Avedøre, og for chrysanthemums 
vedkommende DCK, Glostrup; rygetanke eller 
-skabe blev overladt os af Erland Hansen, Vallens
bæk og »Abatox« (Brdr. Biilmann), Herlev. Vi 
siger herved tak til de pågældende firmaer og til 
alle de personer, der har bidraget til at fremme 
forsøgene. 

Midler og dyrisk materiale 
Der prøvedes i alt 5 grupper af bekæmpelsesmid
ler: Methylbromid, nikotin, DDVP (dichlorvos), 
parathion og !indan. Disse midler blev bragt til at 
fordampe inde i gaskamre, hvor der i forvejen var 
etableret et undertryk på 20)-250 mm (760 mm 's 
undertryk = totalt vakuum). Methylbromid, der 
har kogepunkt ved 4° C, fordampede blot ved at 
temperaturen hævedes over dette punkt; men de 
øvrige midler blev i væskeform anbragt i porce
lænsskåle, der var sat ned i to elektriske svovlfor
dampere. 

Der benyttedes ved hver rygning et mindre an
tal larver og såvidt muligt også pupper og æghobe 
af E. ionephela, der var opdrættet til dette formål. 
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Bestanden stammede fra nogle enkelte larver, der 
i januar 1965 blev fundet i importerede nelIike
stiklinger fra Sydafrika; det lykkedes at få flere 
generationer til at udvikle sig i tre mindre bure 
som stod dels i laboratoriet og dels i opvarmet 
drivhus i Lyngby. Til foder brugtes ikke blot 
unge nellikeplanter men også små chrysanthe
mum, og larverne trivedes godt på begge plan
tearter. - Det var i årets løb, flere gange nødven
digt at indsætte nye planter, idet disse hurtigt blev 
totalt ødelagt ved larvernes aktivitet (om skade
billedet se føromtalte beskrivelse). 

Rygningerne 1965 
l alt gennemførtes 34 rygninger, hvori vikleren 
blev behandlet; de enkelte rygninger varede fra 
tre kvarter til 4t time. De følgende oversigter vi
ser virkningen dels på E. ionephela og dels på 
planterne, der i reglen blev stukket på formerings
bede straks efter behandlingen og bedømt 3-4 uger 
senere. 

Methylbromid (fareklasse X) blev anvendt til 13 
rygninger i begyndelsen af 1965. Stoffet er i ud
landet ofte blevet anvendt til rygning af forskellige 
planter, (FAO's Manual of Fumigation 1962) og 
det var anbefalet rra engelsk side netop til skade
dyr i nellikestiklinger (personlig oplysning fra K. 
G. Gostick, det plantepatologiske laboratorium, 
Harpenden). 

1. forsøg: Den 26.-27. februar foretoges de første 
4 orienterende forsøg. Da tankens rumfang kun 
var 0.07 m3, var der ikke plads til mere end 80 uro
dede stiklinger + 120 med rod samt nogle få chry
santhemumstiklinger. - Der arbejdedes med en 
temperatur på ca. 15° C. 

Med det forbehold, at doseringen er ret unøj
agtig, vises resultatet på viklerne i tabel 1. 



Tabel l. 

Dosis, Tid, Virkning bedømt efter 
g pr. m" min. 1 dag 2 dage 

47 45 fleste larver levende, larver døde 
imago død 

47 180 larver+imago døde » » 
94 45 enkelte smålarver » » 

levende, imago død 
94 180 larver + imago døde » » 

Skade på plantemateriale kunne først bedømmes 
18 dage efter rygningen med methylbromid (jvf. 
tabel 2). 

5 dage 10 dage 

enkelte æg klækket enkelte 2' 
stad.larver 

ingen æg klækket intet levende 
ingen æg klækket » » 

ingen æg klækket » » 

tilfredsstillende ved de første tre behandlinger (se 
fig. 2). 

De 250 mm's vakuum alene uden rygningen 

Tabel 2. 

Stiklinger Planter med rod Dosis, Tid, 
g pr. m3 min. 20 stk. Carry Sim 15 Carry Sim 15 New Pink 6 Chrys. 

ingen skade 47 45 ingen skade let skade på blade let skade på blade 
af 1 plante af 7 pI. , rod uskadt 

47 180 let skade på blade let skade på blade middelsvær skade på let-middel skade på 
af 6 planter af 10 planter alle planter alle planter 

94 45 let-middel skade på let skade på blade let-middel slade på 
blade af 6 planter af 4 planter 

94 180 alle planter døde alle døde 

Virkningen af de to sidste doseringer fremgår og
så af fig. 1. 

Det må bemærkes, at der tilsyneladende var en 
sortsforskel, idet Carry Sim var mere robust end 
New Pink. - Ifølge engelske kilder tåler de røde 
sorter bedre methylbromid end de gule eller hvide. 

Stiklingernes dannelse af kallus og rødder var 

Fig. 1. Tre uger efter behandlingen så stiklingerne 
således ud. 94 g i 45 min. havde ikke skadet bladene, 
men de 180 min.'s behandling havde dræbt planterne. 

(Fot. A. Bjerggaard) 

alle planter 
alle døde 

prøvedes også, og dette påvirkede ikke planterne. 
Dette forsøg opmuntrede til at gå videre med 

denne bekæmpelsesform og derfor iværksattes: 

2. forsøg 24/3. Denne gang benyttedes en større 
vakuumtank på 1.5 m3 (se fig. 3) på desinfektions
anstalten »Abatox« i Herlev, hvor der i forsøget 

Fig. 2. Roddannelsen efter methylbromid-rygning var 
tilfredsstillende i det første forsøg med undtagelse af 
de 94 g i 180 min., hvis virkning ses nederst til højre. 

(Fot. A. Bjerggaard) 
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Fig. 3. Vaknumskab ti! rygeforsøg (rumindhold på 
1 m'). Foto: Th. Thygesen 

indgik 800 stiklinger (uden rod) omfattende 4 for
skellige nellikesorter. Der anvendtes samme un
dertryk, 250 mm og temperaturer på 15-20° C. 

3. forsøg afholdtes 4/5 samme steds som forsøg 2 
og under samme tryk- og temperaturforhold. Da 
man ikke vidste noget om fugtighedens indflydel
se, sammenlignedes behandlingen i to tanke, den 
ene tør, den anden med en gennemvædet måtte i 
bunden. Yderligere blev det behandlede stiklinge
materiale delt i to lige store dele, hvoraf den ene 
blev stukket på formeringsbed 1 dag efter behand
ling; den anden halvdel blev lagt på køl 8 dage og 
først derefter stukket på formeringsbed. 

I alt indgik 5 sorter med hver 200 urodede stik
linger i forsøget. 

Bedømmelsen af virkningen på dyrene vises 
i tabel 5. 

Det kan tilføjes, at der nogle dage senere yder
ligere klækkedes to pupper - behandlet med den 
lille dosis (tørt) i 1 time. 

Tabel 3. 

Virkning bedømt efter 
Dosisl Tid, 2 dage 5 dage 9 dage 15 dage 

m" min. 
50 g 45 2 larver døde, 2 larver levende larverne døde 1 vanskabt hun klæk-

3 levende 1 puppe levende ket, ingen æg lagt 
80 g 45 intet levende intet levende 
50 g 2x45 » » » » 

Resultatet på vikleren fremgår af tabel 3. 
Selv den lille dosis i 45 min. syntes således at have 
tilstrækkelig virkning mod vikleren, selvom virk
ningen er langsom. - Larverne åd intet mellem 
behandling og død. 

Planternes følsomhed fremgår af tabel 4. Be
dømmelsen er foretaget 4 uger efter behandlingen. 

intet levende intet levende 

» » » 

Virkningen var således usikker, men man må 
ikke se bort fra en betydelig unøjagtighed ved do
seringen på grund af den ret lille giftmængde, som 
vanskeligt Iod sig afveje med det forhåndenvæ
rende apparatur. 

Værre var det imidlertid, når man betragtede 
virkningen på planterne. Ifølge bedømmelsen, 

Tabel 4. 

Sort 50 g/m" i 45 min. 80 g/m' i 45 min. 2 x 50 g/m' i 45 min. 
Carry Sim ) 
White Scania t let bladsvidning, 

Skyliner J gode rødder 

l betydelig svidning 
j meget løse rødder 

l bladsvidning 
f noget løse rødder 

New Pink 

Da selv ret let bladsvidning er en væsentlig gene 
for salgsvaren, var denne behandling altså ikke 
helt tilfredsstillende. Det besluttedes derfor at 
foretage endnu et forsøg til belysning af den rette 
dosering og behandlingstid og heri medtage end
nu flere af de almindelige sorter. 
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foretaget af konsulent Bjerggaard, var ingen af de 
stiklinger, der havde ligget på køl 8 dage efter be
handlingen, brugbare, og af de hurtigt stukne var 
også størstedelen usælgelige. 

Når stiklingerne tålte gasningen så dårligt i maj 
måned, kan forklaringen måske være, at disse 



Tabel 5. 

Tid og Virkning efter 
dosis Skab l dag 2 dage 5 dage 15 dage 

tørt 1 død, l levende stadig 1 levende larven trives, æghob larven nu fuldvoksen, 
l tim. larve, imago død larve udvikles æghob klækket, 
40 g/m3 mange unge larver 

vådt 3 døde, 1 levende alle larver døde intet levende intet levende 
larve, imago død 

It tim. tørt intet levende intet levende » » » ». 
40 g/ma vådt » » » » 
2 tim. tørt }) » » » 
30 g/m" vådt }) » » » 

stiklinger i det hele taget må anses for mindre 
»stærke« end de stiklinger, der importeres tidli
gere på vinteren. Blandt andet ved man, at tør
stofprocenten i de afrikanske stiklinger ligger 
højest i januar for derefter at aftage jævnt resten 
af sæsonen. 

Vi kan udfra de her opnåede erfaringer nu fast
slå, at methylbromidrygning mod E. ionephela i 
nelliker kun kan komme på tale, når det drejer sig 
om veludviklede, urodede stiklinger. Planter med 
rod tåler ikke den dosering, som kræves for at 
dræbe vikleren. 

Rygningerne 1966 

limportsæsonen 1965-66 blev de første sydafri
kanske nellikestiklinger indført til landet ved jule
tid, og der viste sig i løbet af januar påny nogle 
larver i stiklingerne, medens disse stod til rodning 
i Avedøre. - Fra slutningen af januar genoptoges 
derfor rygeforsøgene, hvori indgik omkring 1000 
stiklinger, ligeligt fordelt på sorterne CC Red Sim 
og CC White Sim. 

Man stod nu bedre rustet til arbejdet, idet Ha
vebrugets Forskningsfond havde stillet midler til 
rådighed tillaboranthjælp og til indkøb af en ryge-

» » » » 
» » » » 
» » » » 

beholder (1 m3) samt pumpe og øvrigt tilbehør 
(se fig. 3). I denne beholder etableredes let det 
ønskede undertryk på 250 mm på kun tre mi
nutter, og der opnåedes en passende fordampning 
ved hjælp af to i beholderen ophængte, elektriske 
svovlfordampere, der kunne tændes udefra. Ryge
beholderen blev opstillet i laden på Virumgaard 
forsøgsstation, hvor der var mulighed for at op
varme selve beholderen med elektricitet. 

I tabel 6 er vist virkningen af X-midlet DDVP 
(dichlorvos). Doseringen er angivet i aktivt stof. 

Som det fremgår, tog hverken dyr eller planter 
skade af denne rygning, til trods for at dosis er 
10-20 gange så stor som den, der anbefales til ryg
ning i væksthuse. 

Nikotin (fareklasse A) kunne formodes at være 
velegnet til et rygeformål som dette, og stoffet har 
den fordel, at der ikke er nogen videre eftervirk
ning. De behandlede stiklinger rummer derfor in
gen fare for det personale, der skal arbejde med 
stikningen efter behandlingen. 

Måske er det netop denne mangel på eftervirk
ning, der er årsag til de i tabel 7 anførte dårlige 
resultater. 

Tabel 6. 
a. DDVP (dichlorvos) 

Dosis/min. 

0,5 ml, 35 min. 

Temp. l dag 

5° larv. levende 
aktive 

0,5 ml, 60 min. 5° » 
» 
» 

0,5 ml, 2 x 60 min. 6° 
1,0 ml, 60 min. 14° 

Virkning efter 
2 dage 

som l. dag 

» 
» 
» 

4 dage 

so l. dag 

» 
» 
}) 

Skadebirkning 

ingen let svær 

+ 

+ 
+ 
+ 
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Tabel 7. Nikotin 

Virkning efter Skadevirkning 
Dosis I min. Temp. l dag 2 dage 

0,25 ml, 35 min. 50 larv. lev., akt. som 1. dag 
0,25 ml, 60 min. 10° )} )} 

0,5 ml, 90 min. 15° )} )} 

1,0 ml, 120 min. 14° )} » 
1,5 ml, 150 min. Ir » » 

2,0 ml, 240 min. 15° 3 larv. lev. 3 larv. lev., 
1 larv. død aktive 

4,0 ml, 130 min. 170 )} » 
8,0 ml, 180 min. 15° 2larv. lev, 2 larv. lev., 

l larv. død aktive 

Det kan tilføjes, at de få pupper, der indgik i for
søget, blev normalt klækkede, og sommerfuglene 
levede udmærket. 

Disse 8 nikotinforsøg viste altså en meget ringe 
virkning, selvom man gik op til den kolossale 
overdosering af 10 ml. 80 pet.s emulsion, hvilket 
svarer til 200 gange den anbefalede dosis i vækst
hus, hvor for eksempel bladlus let slås ned ved en 
sådan rygning. 

Den lette skade, der kunne ses på planterne 
allerede nogle få dage efter behandlingen, gav sig 
udslag i en mat, let grumset overhud og mindre 
god saftspænding i bladene. Det dårlige udseende 
fortsatte i flere uger uanset om planter i øvrigt 
dannede en hæderlig rod på formeringsbedene 
(perlite med tågevanding). 

Parathion (fareklasse A). Medens DDVP og 
nikotin blev anvendt i form af de alment tilgænge
lige handelspræparater, benyttedes parathion i ren 

4 dage 6 dage ingen let svær 

som 1. dag som 1. dag + 
)} )} + 
)} » + 
» » + 
» )} 

+ ny k!. + 
som 2. dag som 2. dag + 

som 1. dag som 1. dag + 
som 2. dag som 2. dag + 

tilstand, idet planterne ellers kan beskadiges af 
dampe af den Xylol, der er fyldstof i de fleste 
handelspræparater (emulsioner). 

Resultaterne lå betydeligt bedre end nikotinens. 
Der kunne ikke ses nogen skadevirkning på 

stiklingerne (se tabel 8). 
4-5 ml parathion i tre timer synes således at 

virke dræbende på larverne, og selvom pupperne 
ikke dræbes umiddelbart, er sommerfuglens leve
dygtighed tilsyneladende meget forringet. Går 
man ret meget højere op med doseringen, kniber 
det at få fordampet stoffet tilstrækkeligt med den 
her anvendte metode, der netop tilstræber en ret 
langsom og vedvarende rygning i hele behandlins
tiden. 

Parathion er imidlertid et meget ubehageligt og 
farligt stof at arbejde med, det udsender bl.a. un
der arbejdet med rygningen en giftig luft, der kan 
mærkes på lang afstand, og det ville kræve særlige 
udluftnings- og aftræksforanstaltninger at gen-

Tabel 8. Parathion 

Virkning efter 
Dosis I min. Temp. 1 dag 2 dage 4 dage 7 dage 14 dage 26 dage 

3,0 ml, 210 min. 16° larv. lev., som l. dag som 1. dag som 4. dag alle forpup- normal 
aktive +normal pet udvikling 

forpupning 
4,0 ml, 240 min. 17° » )} » » » 1 død under 

klækning 
5,0 ml, 270 min. 14° 1 larve død ingen levende 

1 larve lev. 
10,0 ml, 150 min. 13° 1larv. død som l. dag larve død, Imago klæk. 

1 larve. lev., pup. lev. men døde 
pup. levende hurtigt 
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nemføre den slags rygning i større stil. Desuden 
er der en risiko for forgiftning af det personale, der 
skal stikke planterne lige efter rygningen. - Det 
er derfor heldigt, at det følgende stof lindan viser 
endnu bedre virkning overfor skadedyret. 

Lindan (fareklasse B) (tabel 9) som sprøjtepulver 
anvendtes dels i ren form og dels i en 80 pct.s han
delsvare. I sidstnævnte er fyldstoffet silikat, der 
ikke kan skade planterne. Pulveret blev udrørt i 
lige dele vand, inden det blev fordelt i porcelæns
skålene. 

Tabel 9. 

Dosis! min. Temp. 1 dag 2 dage 

1 g, 120 min. 15° larv. lev. som 1. dag 
pup. lev. 

5 g, 120 min. 11° 2 larv. lev. 1 larve lev. 
1 larve død 

5 g, 180 min. 17° larv. lev. larv. lev. 
pup. lev. I pup. klæk. 

1 pup. lev. 
5 g, 270 min. 10° larv. lev. som 1. dag 
8 g, 240 min. 14° larv. lev. larv. døde 

Der sås i intet tilfælde skadevirkning af lindan 
på stiklingerne ved bedømmelsen 3-4 uger efter 
forsøget. Der var normal vækst og roddannelse. 

Selvom enkelte sejlivede larver kan klare sig 
nogle få dage efter rygningen, og selvom der end
nu nogle dage senere kan ske klækninger af pup
per, synes det, som om lindan har en god effekt. 
Dette skyldes sandsynligvis, at der ved rygningen 
lægges et tyndt lag lindanpulver overalt på plan
terne; dette kunne ligeledes ses på kasser, snore og 
ledninger i rygebeholderen. Så snart en larve eller 
nyklækket sommerfugl bevæger sig rundt i plan
terne, vil den få giften på sig og hurtigt dræbes. -
Dette må også gælde nyklækkede æghobe, hvor
fra larverne vil krybe omkring på bladene. 

Metodens anvendelighed i praksis 
Såfremt denne nye metode skal anvendes i større 
stil, for eksempel i beholdere af 20-30 m3, vil det 
utvivlsomt være nødvendigt at bruge mange svovl
fordampere, for eksempel 1 pr. m3, jævnt fordelt i 

beholderen; og samtidig må der anvendes et par 
mindre ventilatorer, der kan sørge for en jævn 
fordeling af midlet. Men først når man har vundet 
visse praktiske erfaringer, vil der kunne opstilles 
en helt fyldestgørende vejledning. 

Det må understreges, at ingen af de her anvend
te midler vil være i stand til at give en 100 pct.s 
sikkerhed for dræbning af alle stadier af E. ione
phela, såfremt man holder sig til de doseringer, 
som planterne under alle omstændigheder kan 
tåle. Metoden kan kun give en tilnærmet sikker
hed. - Vakuumrygning her i landet af imports tik-

Lindan 

Virkning efter 
3 dage 5 dage 14 dage 15 dage 

larv. lev. larv. lev. larv. død 
pup. kl. Imago død 
som 2. dag som 2. dag larv. død 

larv. lev. larv. døde pup. klæk. Imago død 

Imago død I pup. lev. 
1 pup.lev. 
larv. døde 

linger må derfor indtil videre betragtes som en 
nødforanstaltning, der iværksættes for at redde 
stiklingepartier, der findes befængt med viklere 
umiddelbart efter indførslen. 

Den primære bekæmpelse af E. ionephela må 
fortsat finde sted i Sydafrika, hvor man skulle have 
gode muligheder for at holde dette skadedyr nede 
ved hyppige sprøjtninger med forskellige fosfor
midler. 

Erfaringer med sprøjtninger 
At planter i god vækst kan tåle flere af de gængse 
sprøjtemidler vides fra praksis, hvor man har be
nyttet både fosformidler, endosulphan, carbaryl, 
lindan og DDT uden at få skadevirkning. 

Stiklinger er derimod mere ømfindtlige, hvilket 
man så efter et mindre sprøjteforsøg anlagt i fe
bruar 1965 i Avedøre på nellikestiklinger af for
skellig alder. (Se tabel IO). 

Det må bemærkes, at en mindre dosering af pa
rathion næppe havde givet så stor skadevirkning. 
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Tabel 10. Skadevirkning på nellike-stiklinger 

Middel Styrke 15 dage gamle 10 dage gamle 

Monsur 0,5% ingen eller ringe ingen eller ringe 
+Phosdrin 0,1 % 
Monsur 0,25% ingen ingen 
+Phosdrin 0,1 % 
Gusation 0,3 ~~ lidt rodskade lidt rodskade 
+Phosdrin 0,1% 
Malathion 0,2% en del rodskade megen rodskade 
+Phosdrin 0,1% 
Parathion 1,0% en del skade på megen skade 
+Phosdrin blade og rod 
Dibrom 0,2% ingen eller ringe vokslaget skadet 
+Phosdrin 0,1 % 

For chrysanthemums vedkommende kan næv
nes, at man i januar 1966 sprøjtede flere tusinde, 
ca. 3 uger gamle stiklinger i et væksthus ved Tjæ
reby, med henholdsvis Gusation (azinphos-me
thyl), Monsur (carbaryl) og Phosdrin (mevin
ph os), alle i 0,2 pct.s styrke. Behandlingen gento
ges to gange med 2-3 dages mellemrum. - Der sås 
ingen skadevirkning på planterne i den følgende 
tid. - Denne erfaring følges nu i praksis således, 
at man påbegynder sprøjtning af stiklingerne alle
rede et par dage efter stikning og derpå sprøjtes 
med de tre nævnte midler skiftevis, i alt ca. 6 gan
ge mens stiklingerne står til rodning, hvilket varer 
omkring tre uger. - Siden denne praksis er blevet 
indledt, har der ikke været problemer med E.ione
phela i importerede chrysanthemum, til trods for 
at man af og til har fundet larver i planterne lige 
efter indførslen. 

Når dette kan lade sig gøre i chrysanthemum, 
skyldes det, at larverne her lever mere overfladisk 
og normalt ikke borer sig ind i stænglen, som 
de gør i nelliker. 

Sammendrag 
11965-66 blev der gennemført et antal rygeforsøg 
i vakuumbeholdere, til bekæmpelse af den syd
afrikanske viklerart Epichorista ionephela, der 
var blevet indført i nellike- og chrysanthemum
stiklinger. Bekæmpelse med almindelige sprøjt
ninger, pudringer og rygning under atmosfærisk 
tryk havde vist sig resultatløs mod dette godt 
skjulte skadedyr, der lever en stor del af sit liv i 
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stængler (for nellikers vedkommende) eller sam
menspundne blade. 

13 forsøg med methylbromid viste, at vel kan 
man dræbe alle stadier ved rygning i 1-2 timer 
med dette stærke middel ved en dosering på om
kring 50 g pr. mS, men samtidig skades i al fald de 
sartere nellikesorter så meget, at handelsværdien 
nedsættes. Senere gennemførtes derfor rygnings
forsøg med DDVP (dichlorvos), nikotin, para
thion og lindan, hvoraf sidstnævnte to midler 
havde en ret god effekt, uden at planterne tilsyne
ladende havde lidt under behandlingen. 

Det står dog tilbage at skaffe praktiske erfarin
ger ved rygninger i større stil, inden endelig vejled
ning kan gives. 

Metoden må foreløbig kun betragtes som en 
nødforanstaltning, der kan iværksættes for at red
de importerede stiklingepartier, der ellers ville 
blive kasseret på grund af larveforekomster. 

Disse forekomster kan utvivlsomt undgås, så
fremt man vil gennemføre en tilstrækkelig grun
dig sprøjtning med forskellige fosformidler på mo
derarealerne. Såvel imago som de nyklækkede 
larver er meget lette at bekæmpe, hvilket også er 
set i chrysanthemum-huse, hvor larverne blev 
slået ned af gentagne sprøjtninger med skiftevis 
azinphos-methyl, carbaryl og mevinphos. 

Experiments of control of tbe South African tortrix 
moth Epichorista ionephela (meyr.) by fumigation 
in vacuum chambers 
During 1965-66 the State Plant Pathology Station at 



Lyngby made a number of experiments in order to 
control the South African tortrix moth Epichorista 
ionephela, which had been imported to Denmark in 
cuttings of carnation and chrysanthemum. Ordinary 
sprays, dustings and fumigation by atmospheric pres
sure had proved unsuccesful against this well hidden 
pest, which in carnation mostly live in the stems or be
tween leaves spun together. 

13 fumigations in steel vacuum chambers with me
thyl bromide at 16°C and a vacuum on 200-250 mm 
showed that it is possibIe to kill all stages by this treat
ment for 1-2 hours with 50-60 g methyl bromide per 
m 3

• But of the 3000 cuttings inc1uding 13 different 
varieties the more susceptible varieties suffered so 
much that the quality became unsatisfactory. There
fore other compounds were used for the folIowing 
fumigations, DDVP (dichlorvos), nicotine, parathion, 
and lindane. The two last mentioned showed good re-

sults without damaging the unrooted cuttings in doses 
of 4-5 g aj./m3 for 3 hours. DDVP had no effect 
neither on the larvae nor the cuttings. Nicotine had 
only Httle effect on the pest and damaged the plants in 
doses above 2 ml./m3• 

Fumigation of imported cuttings is still considered 
a help in case of emergency, when E. ionephela are 
found in newly imported cargos of cuttings, which 
normaly would be destroyed. - No doubt the infesta
tions of imported cuttings would be negligible, if a 
regular spray program is adopted in the mother stocks 
in South Africa. 

Infestations in Chrysanthemum cuttings are not as 
great a problem, because the larvae do'nt bore into the 
stem but live on the lea ves of this plant. Repeated 
sprays with 0,2 % azinphos methyl, carbaryl and 
mevinphos alternately has shown good results if made 
twice a week. 
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