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FÖRORD

Jag vill framföra ett varmt tack till de som skrev flera trovärdiga källor om olika vetesorter.
Tack för de eftersom detta arbete skulle inte kunna klaras utan deras tillräckligt och trovärdigt
data. Ett stort tack till alla bönder som odlar och skördar från början av odling till slutet. Ni
arbetar hårt för oss på vinter och i sommar och utan er hade vi inte kunnat äta den nyttiga
mat. Jag vill också rikta ett stort tack till alla som har stöttat mig i mitt arbete med denna
uppsats. Jag vill passa på att tacka mina nära och kära, som har lyssnat och uppmuntrat under
arbetets gång. Det är ert fantastiska stöd som har fört mig fram.

SAMMANFATTNING

En genomgång av försöksresultat och relevant forskning inom området har varit en viktig del
i projektet ”Vete”. Alltså, all dessa fördelar med vete ledde till att jag blev väldigt intresserad
av denna art och vill få mer kunskap om den. Jag kommer att fokusera mest på samspelet
mellan vete och människan samt vetes anatomi och fysiologi. Vete, Triticum aestivum är en
mycket viktig mat gröda. Vete är den viktigaste grundläggande grödan i tempererade zoner
och efterfrågas i länder som genomgår urbanisering och industrialisering. Förutom att vara en
viktig källa till stärkelse och energi, tillhandahåller vete också betydande mängder av ett antal
komponenter som är väsentliga och fördelaktigt för hälsan, särskilt protein, vitaminer och
fytokemikalier. Av dessa är vete en särskilt viktig källa till kostfiber. Å andra sida vete är
mycket kontroversiellt eftersom vete innehåller ett protein som kallas gluten, vilket kan
utlösa ett skadligt immunsvar hos mottagliga individer. Men för människor som tolererar det,
kan fullkornsvete vara en rik källa till olika antioxidanter, vitaminer, mineraler och fibrer.
Under historiens gång har arten fått anpassa sig till många vitt skilda miljöer. Odlingen av
vete sker på flera sätt där man ska vara försiktig att följa struktioner för att få en bättre
grödor, där börjar man först med att strö ut kornen över jorden. När fröna är planterade är det
bara att vänta. När fröet har vuxit upp till det sista stadiet så är den redo att skördas.
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Inom biologi 1 kursen ingår att skriva ett vetenskapligt rapport. Jag har valt att fördjupa mina
kunskaper inom växtarten som är vete(Triticum aestivum). För att utan växter finns inget liv
på jorden. Därför anser jag att det är jätteviktigt att fördjupa mig inom en art och beskriva den
med detaljer.

1.2 SYFTE

Syftet med detta arbete är att ge en detaljerad beskrivning av arten vete. Jag har valt att skriva
om vete(Triticum aestivum) eftersom jag tycker att det är ett intressant område samt jag vill
fördjupa mig inom arten vete(Triticum aestivum). Därför kommer jag i denna rapport att ge
tillräcklig data om vete(Triticum aestivum).

1.3 FRÅGOR

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar:

● Hut får vete i sig näring?
● Hur förflyttar sig vete?
● Vad har vete för fortplantningsstrategi?
● Hur kommunicerar vete med andra individer ur samma art
● Är vete hotad eller hotar den människan?
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1.3.1 Översikt

Vete (Triticum aestivum L.) tillhör gräsfamiljen poaceae. Artnamnet aestivum kommer av
latinets aestas (sommar) och betyder 'blommar på sommaren'. Det är en av de äldsta och
viktigaste spannmåls grödorna över hela världen. Det är inte bara huvudgrödor för mer än en
tredjedel av världens befolkning, utan också den vanligaste energikällan och näring för
mänskligheten. Av de tusentals kända sorterna är det viktigaste vanligt vete (Triticum
aestivum), som används vid produktion av bröd, durumvete (Triticum durum) som används
vid framställning av pasta: såsom spaghetti och makaroner, och kubbvete (Triticum
compactum) är en mjukare typ som används vid produktion av kex, kakor, bakverk, mjöl,
matar, snask, och bland många användning. Dessutom en del vete används av industrin för
produktion av stärkelse, pasta, malt, dextros, gluten och andra produkter. Halmen kan
användas som foder för levande djur. Veteproduktion leder alla grödor, inklusive ris, majs och
potatis. Mer än 120 länder i världen producerar vete (NE Nationalencyklopedin AB).

1.3.2 Hut får vete i sig näring?

Vete odlas i tempererade områden på samtliga
kontinenter. Traditionellt har vete odlas i
näringsrik jord för att det blir lättare för
rötterna att få näring i sig från jorden. Rötterna
på grödan har en avgörande roll för att lyckas.
Alltså rötterna anser som växtens ankare och
förser den med vatten och näringsämnen
(Väderstad Media database).

Rötternas uppgift är att ta upp vatten och näringsämnen ur jorden, hålla fast växten och
fungera som näringsförråd. Rötterna har rothår med olika hål för olika näringsämnen. Att
växten kan ta upp vatten sammanhänger med salthalt. Är salthalten i växten högre än i jorden
tas vatten in. Men om salthalten är högre i omgivningen då växten lämnar ifrån sig vatten,
torkar ut och dör. Dessutom, rötter är anpassningsbara och ändrar sig hela tiden efter rådande
förhållanden (Väderstad Media database).
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1.3.3 Hur förflyttar sig vete?

Vete har inte förmåga att flyga eller gå, den rör sig i sin plats. Den är en växtart, inte ett djur
samt växtarter har inte förmåga att flyga, gå eller simma. De står alltid i sin plats eftersom
rötterna är under jorden och med hjälp av luften rör de sig.
Tyvärr har jag inte hittat något tydligt svar kring denna fråga. Jag försökte hitta fakta i böcker
men ingenting hittades. Jag är jätte besvikna att jag inte hittade de tillräckliga källor och fakta
som stödjer min frågeställning.

1.3.4 Vad har vete för fortplantningsstrategi?

Växtförädlingen kan anses ha pågått lika länge som människan brukat jorden. Växtförädling
har lett till 10 000-tals varianter av durum och brödvete och varje år lanseras ett flertal nya
sorter. Nya bröd vetesorter släpps varje år och just nu odlas omkring 4000 olika sorter av vete
i världen (NE Nationalencyklopedin AB).

Det finns mer än 35 000 registrerade vetesorter, som indelas i två huvudtyper: Höstvete och
vårvete. En tredje typ är kubbvete med kompakta ax. Vårvete sås på våren och skördas på
hösten. Medan höstvete sås på hösten, lever genom vintern och skördas sedan på sommaren.
Hårdare höstvete innehåller vanligtvis ett högre proteininnehåll än vårvete och är lämpligt för
framställning av pasta och bröd. Vårvete används för
produkter som inte kräver högt proteininnehåll, såsom
mjuka bakverk och kakor(Orvendal, 2018).
Odling av vete sker i många processer genom:

● Först och främst brukar marken plöjs och harvas.
Det gör bonden genom att vända jorden med en
plog och jämna till den med en harv. Vid sådden
sätts fröna i marken och därefter väntar vältning för
att trycka till jorden runt fröet. (24 segodnya).

● Huvudet tillväxt, uppkomsten samt blommande.
Frön som såtts i jorden väntar på det perfekta
tillfället att gro. Det händer när temperaturen
och fuktigheten är precis rätt. Töjning av
stjälkar och snabb huvudet tillväxt går hand i
hand. Samtidigt, växer rötterna än längre ned i
jorden och tar upp den näring som ytterligare
berikar gräset.

De enskilda vete små blommorna förbereda för pollination och befruktning.Efter en
period, vete växer från vetekärnor. (24 segodnya).
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● Tillering. Tillering hänvisar till vete växter växande skott. Hur många anläggningen
växer beror på dess mängd och odlingsförhållanden. För att öka halten protein och
gluten i vete korn, används ytterligare gödsling med kväveinnehållande gödselmedel.
Efter en period, små huvuden form på jordfräsar och de viktigaste Skjut. Under
gynnsamma förhållanden är här där blomma strukturer och kärnor kommer att bildas.
När huvudet är fullt bildats, börjar stammen att växa längre(24 segodnya).

● Kernel tillväxt och mognad. Kärnorna växa under loppet av ungefär en månad där
huvudet ändrar färg från grönt till gult. Så snart gröna skott dyker upp, behandlas
fältet med herbicider som är speciella kemikalier som förstör ogräs. I slutet, när
vetegräset är 10-15 cm högt då börjar man skörda grödor. Stadier av tillväxt är
ungefär samma för alla typer av vete(24 segodnya).

1.3.5 Hur kommunicerar vete med andra individer ur samma art

Vete har inte förmågan att kommunicera med andra arter ur samma art eller andra arter
eftersom den kan inte tala. Detta betyder att vete kan inte kommunicera med andra. Men
vissa studier har visat att i naturen kommer arten vete(Triticum aestivum) ofta i kontakt med
varandra, tex. när de rör sig för att fånga ljus. Den lätta och kortvariga kontakt gör att
växterna känner av sina grann växter (Elfström, 2016).

1.3.6 Vetes och människan

Är vete hotad eller hotar den människan, Hur påverkar de varandra?

Vete kan vara hotad av klimatförändring. En av de största oron för klimatförändringarna är
den effekt det kommer att ha på jordbruket. Många studier har föreslagit att stigande
temperaturer kan vara skadliga för gårdar runt om i världen. I en ny studie som publicerats i
vetenskapstidningen PNAS har visat att världens skörde variationer orsakas av extremt väder
eller andra förändringar av klimatet.

Studien upprepar oro för att vete, den viktigaste enskilda grödan när det gäller konsumtion,
kan ha stora problem. Efter att ha jämfört flera studier som används för att förutsäga
framtiden för den globala gröda produktionen, har forskare funnit att de alla är eniga om en
punkt, där den stigande temperaturer kommer att bli riktigt dåliga för vete
produktionen(Törner, 2019).

Ett förändrat klimat innebär att jordbruket i alla delar av världen behöver anpassas till nya
förutsättningar och risker. Dessutom ökning av klimatförändring ledde till Ökade risker och
möjligheter, såsom:

● Skördarna kan försämras av både ökad och minskad nederbörd under olika säsonger.
● Riskerna ökar för torka och översvämningar som starkt kan begränsa produktionen.
● Angrepp på grödor och spridning av sjukdomar blir vanligare(Törner, 2019).
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Vete kan hota människor på ett sätt där människan kan bli allergisk av vete. Veteallergi är en
allergisk reaktion på livsmedel som innehåller vete. Allergiska reaktioner kan orsakas när
man äter livsmedel som innehåller
vete och även i vissa fall genom att
andas in i vetemjöl.
När man har veteallergi och äter
något som innehåller vetet,
konsekvenserna kan bli att man får
symptom. Såsom astma, eksem,
utslag, snuva, illamående och ont i
magen. Och i vissa fall kommer
symptomen fort efter
exponeringen.

Att undvika vete är den primära behandlingen för veteallergi, men det är inte alltid så enkelt
som det låter. Läkemedel kan vara nödvändiga för att hantera allergiska reaktioner om man av
misstag äter vete(Gudiol, 2013).

2. MATERIAL OCH METODER

Först och främst ska jag samla fakta från tryckta källor som fokuserar på ämnet för att få
tillräcklig mängd av fördelaktiga fakta. Sedan ska jag samla fakta från nätet med hänsyn till
källornas trovärdighet. Nästa steg är att strukturera materialet där jag har hittat. Efteråt med
hjälp av faktan där jag hittade ska jag kunna skriva en tydlig rapport med eget språk. Syftet
med rapporten är att den blir tydlig strukturerad och läsaren förstår ämnet enklare så mycket
som möjligt.

För att man ska kunna förbereda ett stort arbete om ämnet är det viktig hitta all fakta som
berör ämnet. Sedan plockar jag de relevanta fakta som svarar bara på arbetets frågor.

3. RESULTAT

3.1 Hut får vete i sig näring?

Vetesläktet (Triticum) är ett släkte gräs med ca 20 vildväxande och odlade arter. Triticum
aestivum är den vanligaste vetearten och den absolut viktigaste vetesorten i odling idag, och
det finns ett stort antal sorter anpassade för olika odlingsförhållanden. Med hjälp av rötter får
vete i sig näring, där rötterna är mycket effektiva på att ta upp näringsämnen och vatten i
jorden.
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3.2 Vad har vete för fortplantningsstrategi?

Innan bonden sår brukar marken plöjs och harvas. Sedan ur fröet som fallit till marken spirar
plötsligt en grodd ovan jord med en ren, livgivande grön färg. Fröet tar upp vatten och sväller
till dess att fröskalet spricker. När grodden når ytan sticker de första små bladen upp och
fältet grönskar. Grödan fortsätter sedan att växa, blommar och fröna mognar så småningom
och blir klara för att skördas.

3.3 Hur kommunicerar vete med andra individer ur samma art?

Beröring av växtens blad leder till en kemisk kommunikation i rötterna. Den plockas upp av
växter intill som i sin tur reagerar på informationen.

3.4 Är vete hotad eller hotar den människan, Hur påverkar de varandra?

Vete kan vara hotad, men även den kan hota människor. Vete kan vara hotad av
klimatförändring, bland annat spår man att klimatförändringarna kommer att innebära större
variationer vilket kan innebära både mer intensiva regn och längre värmeböljor. Medan
veteallergi är den vanligaste spannmåls allergin som hotar människors hälsa. Dvs, när man
äter något som innehåller vete startar då en allergisk reaktion.

4. DISKUSSION

4.1 Hut får vete i sig näring?

Jag tycker att vete är den viktigaste grundläggande grödan i tempererade zoner och
efterfrågas i länder som genomgår urbanisering och industrialisering. Förutom att vara en
viktig källa till stärkelse och energi, tillhandahåller vete också betydande mängder av ett antal
komponenter som är väsentliga eller fördelaktiga för hälsan, särskilt protein, vitaminer och
fytokemikalier. Av dessa är vete en särskilt viktig källa till kostfiber. Dessutom, det är helt
enkelt och veta att vete får näring i sig via rötter.

4.2 Hur förflyttar sig vete?

Vete, Triticum aestivum står alltid i sin plats helt enkelt, eftersom rötterna står fast under
jorden.

4.3 Vad har vete för fortplantningsstrategi?

Egentligen var det intressant att läsa mer om Vete, eftersom jag visste inte innan hur
odlingsprocess sker, men nu jag fick tillräckligt information om den. Odlingen sker på flera
sätt: Först och främst ska strö ut kornen över jorden. När fröna är planterade är det bara att
vänta. När fröet har vuxit upp till det sista stadiet så är den redo att skördas.

4.4 Hur kommunicerar vete med andra individer ur samma art

Eftersom den har inte förmågan att prata och den är en växtart så är det enkelt och veta att de
kommunicerar inte.

8



4.5 Är vete hotad eller hotar den människan?

Det är lätt och veta att grödor kan påverkas av klimatförändringar, även de kan påverka
människors hälsa och liv både positivt samt negativt.

5. SLUTSATSER

Nu lärde jag mig mer om Triticum aestivum. Vete, Triticum aestivum är en mycket viktig mat
gröda. Även den är en särskilt viktig källa till kostfiber för kroppen. Under historiens gång
har arten fått anpassa sig till många vitt skilda miljöer. Vete kan vara både hotad och hotar
människor. Den är hotad av klimatförändringar och insekter. Medan den hotar människors liv
genom allergi för att den innehåller gluten. Jag tyckte att det var roligt att skriva om Triticum
aestivum eftersom jag visste inte om hur odlingsprocess sker. Under detta arbete har jag lärt
mig väldigt mycket och fått tillräcklig kunskap kring denna art av växter samt lärde mig nya
saker om den, mer än vad jag trodde. I detta arbete hade jag 8 frågeställningar att svara på.
Att svara på dem här frågorna har varit väldigt svårt. Men jag lyckades väl med att svara på
dem genom att söka efter några trovärdiga källor på internet. Dessutom var det svårt att lita
på varje källa eftersom jag ville inte använda felaktiga eller opålitlig fakta.
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