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Angående Khabrabillen Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) 
 

 
Opgaven, som beskrevet af rekvirenten:  
”Lagerskadegøreren Trogoderma granarium og andre Trogoderma-arter, 
der alle er meget varmekrævende, kan teoretisk set indslæbes med importe-
rede frøpartier til danske frølagre. Plantedirektoratet har behov for videnska-
belig dokumentation for om denne hypotese berettiger til, at stille krav om 
renhedsanalyse af frøpartier forud for eksport til lande, der kræver frihed for 
disse skadedyr.” 
Kontaktperson i Plantedirektoratet: Christiane Scheel 
Bestillingen er dateret 06.04.2010  
(modtaget på DJF/PBS/Skadedyrlaboratoriet 27.04.2010). 
 
 
Status for Trogoderma granarium ved eksport af frøpartier fra 
Danmark 
 
Khabrabillen, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) er 
udbredt som et alvorligt lagerskadedyr i tropiske og subtropiske egne, og er et 
karantæneskadedyr i visse lande. Vigtige referencer om artsbestemmelse af og 
biologi hos T. granarium er Lindgren et al. 1955, Hadaway 1956, 
OEPP/EPPO 1981, Arbogast 1991, EPPO/CABI 1997, OEPP/EPPO 2002, og 
der findes meget litteratur om denne art, især af ældre dato. I denne udred-
ning gennemgås følgende elementer, som relaterer sig til den aktuelle fore-
spørgsel.  
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1. Biologi 
T. granarium er etableret i områder karakteriseret ved høj temperatur og lav 
fugtighed, nærmere betegnet hvor gennemsnitstemperaturen er over 20°C og 
den gennemsnitlige relative luftfugtighed under 50%  i fire på hinanden føl-
gende måneder per år (Howe og Lindgren 1957, Banks 1977). T. granariums 
status som økonomisk vigtigt lagerskadedyr er relateret til dens evne til hurtig 
opformering ved høje temperaturer, og til at overleve i produkter med meget 
lavt vandindhold. Dens optimumtemperatur er 35°C.  
 
Chancerne for populationsudvikling er reduceret allerede ved 25°C, og er lig 
nul ved 20°C (Burges 2008). Den nedre grænse for total udvikling fra æg til 
voksen er 21°C, men her sker det  meget langsomt og med stor dødelighed. 
Larverne kan gå i en dvaletilstand, som induceres af en kombination af høje 
populationstætheder og korte perioder ved moderat lave temperaturer 
(<25°C). Dvaletilstanden kan også forekomme, hvis temperaturen er konstant 
under 30°C. Inden da er de søgt i skjul i sprækker i konstruktioner mm. I dva-
letilstanden er larverne meget kuldetolerante, og kan overleve temperaturer 
under frysepunktet.  Larverne kan leve i dvale i flere år, og kan igen blive akti-
ve, hvis forholdene bliver gunstige. Larverne kan leve i meget længe uden ad-
gang til føde (EPPO/CABI 1997), op til 4 år (Burges 1959). Voksne biller lever 
i lang tid (>100 dage) ved 17°C (Burges 2008).  
 
2. Udbredelse 
Den præcise udbredelse af T. granarium er vanskelig at beskrive, da der er 
økonomiske konsekvenser forbundet med at rapportere fund af denne art i et 
land. Den er etableret i et bælte, som afgrænses mod nord af 35° nordlig 
breddegrad, mod syd af ækvator, mod vest af Vest Afrika og mod øst af My-
anmar. Den er også rapporteret fra USA, Sydamerika og Sydafrika, Australi-
en, men i en del tilfælde bestrides fundene, eller den siges at være udryddet 
efterfølgende (Banks 1977, OEPP/EPPO 2002).  
 
Den forekommer i nogle af de sydlige EPPO lande (OEPP/EPPO 2002). Den 
har tidligere levet i nogle malterier her i landet (før 1960), og et enkelt fund 
rapporteres fra 1972 (Hansen et al. 1996), men den er ikke konstateret ved 
AU/DJF/Skadedyr-laboratoriets analyser af prøver af konsumvarer til eks-
port i minimum 30 år (H. Mourier, K. Arevad og L. Damberg, pers. oplys-
ning). På internettet findes en rapport om et fund af et enkelt voksent individ 
af T. granarium i København i 2007 
(http://www.fugleognatur.dk/art2.aspx?mode=obs&id=8427). Dette har ikke 
kunnet verificeres, og omstændighederne omkring fundet gør det ikke muligt 
entydigt at fastslå arten.  
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3. Arter i slægten Trogoderma 
Trogoderma-slægten tilhører Dermestidae (klannere), som generelt lever af 
tørre plantedele, døde insekter og andet tørt organisk materiale. Slægten om-
fatter ca. 115 arter (Beal 1982), men T. granarium har langt den største øko-
nomiske betydning på verdensplan. Der er rapporter om, at andre Trogoder-
ma-arter har medført skader i lagre med korn og frø: T. variabile, T. inclu-
sum, T. glabrum, og T sternale (Rees 1996). Nogle af disse arter kan være 
meget vanskelige at skelne fra T. granarium, f.eks. T. variabile. T. glabrum 
og T. variabile er kun fundet en enkelt gang i Danmark, hhv for 75 og 90 år 
siden (J. Pedersen, pers. oplysning).  I Danmark er T. angustum (smal 
frøklanner) ret udbredt (DMU 2010) og vil kunne forekomme på lagre af korn 
og frø, men udvikler sig så vidt vides ikke som skadedyr.  
 
Artsbestemmelse af disse arter er vanskelig. For voksne biller kan det være 
nødvendigt at basere det på kønsorganerne hos hanner, hvis en eller flere af 
de ydre karakterer mangler. Larverne er vanskelige at artsbestemme med sik-
kerhed, og pupperne er i praksis umulige at henføre til art (OEPP/EPPO 
2002).  
 
4. Risiko for fremtidig indslæbning og etablering i Danmark 
Den internationale handel med korn og frø, i kombination med mulige sti-
gende temperaturer i fremtiden kan medføre, at T. granariums udbredelses-
område øges, og at den derved vil findes i flere lande, som har samhandel af 
korn og frø med Danmark. Der er reel risiko for, at T. granarium bliver ind-
slæbt til Danmark med importerede frøpartier.  
 
Hvis disse partier havner på danske frølagre, er der en meget lille mulighed 
for, at arten kan etablere sig her. Dette forudsætter, at temperaturen på lage-
ret, generelt eller lokalt (f.eks. ved varmeproducerende anlæg), ligger kon-
stant over minimumstemperaturen på 21°C. I temperaturområdet lige over 
21°C er der stor mortalitet, og T. granarium udvikler sig så langsomt, at det 
er usikkert, om der vil ske en populationsudvikling. I praksis skal temperatu-
ren konstant ligge over 25°C for, at der er en egentlig risiko for udvikling af 
økonomisk betydende populationer. Risikoen for en opformering af T. gra-
narium til egentlige skadelige populationer på danske lagre vurderes som 
værende meget lille, næsten ikke-eksisterende.  
 
Larver og pupper kan overleve, hvis temperaturen i områder i lageret er kon-
stant over ca. 21°C, og de voksne overlever ved lavere temperaturer. Dertil 
kommer, at larverne kan gå i dvale, hvor de kan overleve i meget lang tid og 
modstå temperaturer under frysepunktet. Til bekæmpelse anbefaler EP-
PO/CABI (1997) gasning med methylbromid (som ikke mere er tilladt i Dan-
mark), med fosforbrinte, eller varmebehandling. Det kan blive vanskeligt at 
udrydde den, hvis den befinder sig i dvaletilstand, idet den er mere tolerant 
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overfor fosforbrinte i denne tilstand (Hole et al. 1976). Der er reel risiko for, 
at T. granarium kan forekomme uden at blive opdaget og overleve her i lan-
det lokalt i et lager i lang tid uden at formere sig.  
 
5. Konklusion 
Det faktum, at T. granarium ikke er truffet i danske lagre i minimum 30 år, 
kunne være et argument for at ændre/slække på den nuværende praksis ved 
eksport af frøpartier.  
 
Imod dette taler følgende:  

1. Der skønnes at være en reel risiko for, at T. granarium indslæbes til 
frølagre i Danmark, men at den kun i specielle situationer vil kunne 
formere sig.  

2. De temperaturer, der findes i lagrene, vil sandsynligvis inducere 
dvaletilstand hos larverne. 

3. Larver i dvaletilstand kan leve i flere år.  
4. Inaktive larver er sværere at opdage, både ved inspektion og ved 

analyse af en prøve.  
5. Dens evne til at overleve lave temperaturer samt øgede tolerance 

overfor fosforbrinte i dvaletilstanden, bevirker, at det kan blive 
vanskeligt at udrydde den.  

 
På denne baggrund kan man ikke garantere, at T. granarium ikke kan fore-
komme i danske frølagre, hvorfor det skønnes relevant fortsat at foretage en 
analyse af frøpartier ved eksport til lande, der kræver frihed for T. grana-
rium. Korrekt analyse af en repræsentativ prøve af partiet vil afsløre eventuel-
le lagerskadedyr, herunder T. granarium.  
 
Hvis modtagerlandet kræver, at varen er fri for Trogoderma spp., må der ta-
ges prøver ud til skadedyranalyse, idet kravet dermed omfatter T. angustum, 
som er almindeligt udbredt her i landet.  
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