
Andreas Press 
 

Torktåligt vildris i Afrika 
 

I tropiska Afrika finns en vildrisart (Oryza longistaminata) som är spridd i större 
delen av området. Denna vildrisart utmärker sig genom sin förmåga att växa på platser 
som helt torkar ut under den tropiska torrperioden. Odlat ris och de flesta andra 
vildrisarter kräver miljöer med riklig vattenförekomst för att överleva. Vad som 
ytterligare är speciellt för den här vildrisarten är dess förmåga att föröka sig klonalt 
genom underjordiska utlöpare, rhizom. Med hjälp av dessa etableras nya individer, 
rameter, i ett sammanhängande nätverk som utgör klonen. Detta sammanhängande 
nätverk gör att de olika individerna kan hjälpa varandra att överleva tider av svårighet, 
t.ex. torka, genom att skicka närningsämnen och vatten till behövande delar av 
klonen. Arten är ett svårbekämpat ogräs i odlade risfält i Afrika. Genom sin förmåga 
att föröka sig klonalt och att överleva torrperioden så har den ett konkurrensmässigt 
övertag över det odlade riset. För att försöka komma på ett lämpligt sätt för afrikanska 
småbönder att kunna bekämpa riset gjordes ett antal experiment för att utröna artens 
speciella anpassningar, styrkor och eventuella svagheter. 
 
För att undersöka om plantor från en plats där marken var helt torr klarade torka bättre 
än plantor som växte i en damm, planterades plantor från bägge ställen i krukor där 
hälften bevattnades och den andra hälften utsattes för torka. Ingen skillnad kunde ses 
på plantorna från de olika lokalerna – något som tyder på att arten har stor förmåga att 
anpassa sig efter ändrade förhållanden i vattentillgång.  
 
En anpassning till att klara torka hos arten verkar vara att vissa delar av rhizomet 
dyker ner på djupare nivåer där vattnet efter regnperioden stannar kvar längre än på de 
mer ytliga nivåerna. Dels kan rhizomen på dessa djup lagra vatten, dels kan de ta upp 
vatten under en längre period efter att torkan påbörjats. Detta uppdagades då 
borrprover togs i jorden och de rhizom som hittades på olika djup vägdes före och 
efter torkning varvid det visade sig att de djupare växande rhizomen innehöll mer 
vatten. Dessa utgjorde dock en mindre del av den totala mängden rhizom.  
 
Ett experiment där rhizom delades upp i mindre bitar för att se om det fanns någon 
gräns för hur små bitar som kunde överleva gjordes. Dock visade sig arten vara 
mycket livskraftig då även de minsta bitarna kunde skjuta skott – något de fortsatte 
med i flera veckor även om skotten klipptes av gång på gång.  
 
Nuvarande bekämpning på de lokaler jag undersökte var att hugga ner de 
ovanjordiska skotten för att sedan hacka upp jorden och avlägsna de rhizom som 
hittades, detta gjordes strax innan regnperioden och sådden av det odlade riset. 
Problemet med denna metod är att de kvarblivna rhizombitarna, som enligt mitt 
experiment har god förmåga att skjuta skott, direkt kan börja växa då regnen startar 
och då snabbt ta över på bekostnad av det odlade riset. Hade man istället hackat upp 
jorden i början av torrperioden skulle rhizomen ha drabbats värre av torkan och varit 
en sämre konkurrent till det odlade riset. 
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Abstract 
Clonal plants show varying degrees of integration. During times of stress, 
interconnected ramets can promote genet survival by integration and sharing of 
resources. Most studies on clonal plants have been undertaken in temperate and arctic 
climates, where stress is often due to short growing seasons and nutrient deficiency. In 
the tropics, however, few studies have been undertaken on clonal plants – here the 
plants encounter other types of stress than those growing in temperate and arctic 
climates. During the dry season, terrestrial plants have to endure long periods of 
drought. A clonal wild rice species, Oryza longistaminata, was studied during the dry 
season in Kenya's coast region.  
  
Clone size and structure are important factors when clonal plants are being studied, 
regarding this, 10 entire clones of O. longistaminata were excavated and measured in 
terms of total rhizome length, ramet height and area covered by the clone. To see if 
plants from a seasonally dry site survived drought better than plants from a pond 
where water availability is higher – a bench garden pot experiment was performed, 
where plants from both sites was subjected to drought. Rhizome growth depth and 
water content was measured by taking 20 core samples were all rhizomes were 
collected and weighted before and after drying. A pot experiment, where 4 size-
categories of rhizome fragments were planted in well watered pots, was performed to 
see if there was any relation between rhizome size and ability to produce shoots. 
  
The excavated clones showed impressive sizes. Actual genet size could be even 
bigger than seen here since some rhizome ends seemed to be cut off. No difference in 
drought tolerance could be seen between plants from the dry and wet site. Most 
rhizomes grew at a depth between 5 and 15 cm, however, some rhizomes grew deeper 
(20-30 cm) and these had higher water content than the shallower rhizomes. This 
could be a way of storing water for the dry season.  All size-categories of rhizomes 
were able to produce shoots, even after repeated cutting. No relationship between total 
rhizome fragment size and ability to produce shoots could be seen – instead a 
relationship was found between size of the individual internode and shoot growth.  
 
 


