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af sojaen er genmodificeret, og dyrkningen sker ofte 
på bekostning af store skovområder. For at finde et 
alternativ til soja, testede forskerne forskellige afgrøder 
(hestebønner, linser, amarant, boghvede og quinoa) i 
forhold til, hvilke, der havde det største potentiale som 
proteinpulver i fødevarer og samtidig kunne dyrkes 
lokalt. Her var hestebønne klart bedst.
Ved hjælp af en særlig metode er det lykkedes at kon-
centrere proteinet fra hestebønner og fjerne de stoffer, 
der hæmmer fordøjelsen af proteinerne. Derved sikres 
en bedre optagelse af næringen fra hestebønnepro-
teinet når vi spiser det. Samtidig er proteinpulveret 
smagsløst, har en neutral farve og en fast konsistens 
– egenskaber, som er efterspurgt i fødevareindustrien.

Bestøverportalen
Vil du vide mere om bestøvning af hestebønner, så 
besøg www.bestøverportalen.dk hvor du kan finde 
faktaark om emnet. Her finder du også en lang række 
andre faktaark om bestøvning af afgrøder og om be-
støvningsbiavl.

MAT SMALBI

Foto Palle Frejvald.

Mat smalbi (Lasioglossum leucozonium) hører til fa-
milien af vejbier (Halictidae) og slægten smalbier 
(Lasioglossum). I Danmark findes 31 arter af smalbier.

Udseende: Hunnerne er 8-10 mm lange og sparsomt 
behåret. Hannerne 8-9 mm. Kroppen er slank, sort og 
med lyse bånd på bagkroppen.
Fødeplanter: Samler pollen fra en lang række forskel-
lige planter (polylektisk). 
Levested: Findes i alle mulige blomsterrige habitater.
Levevis: I slutningen af april/begyndelsen af maj graver 
de overvintrende hunner - som er blevet befrugtet året 
før - sig op til jordoverfladen. Herefter begynder de 
straks at finde en egnet redeplads. Reden anlægges ofte 
på lette jorde med sparsom vegetation. Reden har en ca. 
15 cm lang lodret hovedgang, hvorfra der udgår 8-15 
korte sidegange, hvori der er en yngelcelle. Afkommet 
udvikles fra maj-juli, og i august fremkommer unge 
hunner og hanner. Hunnerne parres og overvintrer, 
mens hannerne dør.

Både han og hun kan ses fremme indtil slutningen 
af september. 
Udbredelse: Almindelig i Danmark.
Kilde: www.wildbienen.de
www.fugleognatur.dk


