
Vendespil
Korn, planter og karantæneskadegørere
I dette vendespil kan du lære om kornarter, planter og karantæneskadegørere.
Karantæneskadegørere er blandt andet insekter, virus, svampe og bakterier,  
der gør alvorlig skade på planter, og som vi ikke vil have ind i Danmark

Asiatisk citrustræbuk. En stor bille, der kan angribe 
og ødelægge mange plantearter. Den har hvide 
pletter, blålige ben og meget lange følehorn. Den 
findes i Asien, hvorfra den kan komme til Danmark 
med levende planter, træ og træemballage. Hvis 
du ser sådan en bille, skal du kontakte Landbrugs-
styrelsen (www.LBST.dk – anmeld en karantæne-
skadegører), da den ikke må være i Danmark.
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Japanbillen lever af blade, blomster og frugter 
af mange hundrede forskellige planter. En 
voksen japanbille er 10-12 mm lang. Japanbillen 
kan ødelægge mange forskellige og vigtige 
planter, og er derfor skadelig. Hvis du ser sådan 
en bille, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen 
(www.LBST.dk – anmeld en karantæne- 
skadegører), da den ikke må være i Danmark. 
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Jordbær er smagen af sol og sommer, men 
vidste du, at jordbær består af 90 % vand? 
Og vidste du, at jordbær slet ikke er et  
bær botanisk set? Faktisk er det en nød.  
Et jordbær er en samling af nødder.  
Prikkerne på jordbærret er nødderne.
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Vidste du, at en kold kartoffel er sundere end 
en varm kartoffel? Og vidste du, at kartofler 
er en vitaminbombe, hvis du spiser dem med 
skræl? Kartofler bliver brugt til mad, foder  
til dyr, chips, pommesfritter, kartoffelmel  
der bruges i forskellige madvarer fx brød, 
mayonnaise, pizzatopping mm.
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Byg (Hordeum vulgare) er verdens fjerde- 
vigtigste kornart, efter majs hvede og ris.  
Byg bliver primært brugt til dyrefoder og som 
malt i ølproduktionen. Byg inddeler man i to 
hovedtyper: to-radet byg og seks-radet byg. 
Forskellen ses ved antal af kerner i akset.
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Majs stammer oprindeligt fra Sydamerika. 
Der findes forskellige sorter af majs,  
hvoraf det er sukkermajsen vi bruger som 
grøntsag. Vidste du, at majs bruges til foder, 
og kan forarbejdes til cornflakes og nogle 
majssorter kan anvendes til popcorn.
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Rug var oprindelig et ukrudt i hvedemark- 
erne. Rug anvendes til rugbrød, knækbrød 
og dyrefoder. Man bruger også rug til at 
lave whisky med. Af rug fremstilles bl.a. 
rugmel, ymerdrys, sigtemel og rugøl.
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Havre (Avena) har et højt indhold af protein. 
Vi spiser havre i form af blandt andet  
havregryn og havregrød. I Norden har man 
spist havregrød siden jernalderen. Men 
vidste du, at havre også bruge til foder til 
husdyr, især til heste?
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Hvede er kendt som én af de ældste korn- 
arter på verdensplan. I Danmark er afgrøden 
den mest dyrkede kornart lige efter byg. 
Ordet ”hvede” kommer af triticum, som 
betyder ”hvid” på latin.

 
Hvede er kendt som én af de ældste korn- 
arter på verdensplan. I Danmark er afgrøden 
den mest dyrkede kornart lige efter byg. 
Ordet ”hvede” kommer af triticum, som 
betyder ”hvid” på latin.

 
Vidste du, at Danmark står for 75 % af pro- 
duktionen af spinatfrø på verdensmarkedet. 
Spinaten er særdeles sund at spise og  
hedder ”spinacia oleracea”på latin. Den er 
en grøn bladgrønsag og i familie med beder.
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