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Genmodifierat ris: en källa till nya aggressiva ogräs i Afrika? 

Under de senaste decennierna har det diskuterats hett kring de genmodifierade organismernas 
vara eller icke vara. Förespråkare menar att genmodifiering av grödor kan leda till ökad 
produktion och minskad världssvält, medan motståndare menar att genmodifiering av grödor 
kan ha negativa effekter på människors och till och med på hela ekosystems hälsa. Enligt 
många forskare är en av de främsta riskerna med att odla genmodifierade grödor, risken att 
transgener, d.v.s. de införda generna, sprids till vilda närbesläktade arter och påverkar deras 
evolution och utveckling. På så sätt skulle arter kunna utrotas och nya aggressiva ogräs kunna 
uppstå. Vid närmare undersökningar har det visat sig att det är mycket vanligt att odlade 
grödor och vilda släktingar hybridiserar, d.v.s. att de får gemensam avkomma. Så många som 
12 av de 13 vanligaste grödorna, inklusive ris, hybridiserar med vilda släktingar under 
naturliga förhållanden. I mitt magisterarbete var jag intresserad av att titta närmare på risken 
att odlat ris, Oryza sativa, hybridiserar med en vild afrikansk risart, Oryza longistaminata. 

Eftersom ris är en av de viktigaste grödorna i världen är det enbart en tidsfråga innan 
genmodifierat ris kommer att finnas tillgängligt på marknaden, men innan man bestämmer sig 
för att tillåta odling av genmodifierat ris är det viktigt att överväga vilka risker det medför. 
För att kunna bedöma riskerna måste man ha kunskap om vilka närbesläktade arter som finns 
i området där den genmodifierade grödan skall odlas, hur troligt det är att arterna hybridiserar 
och vilka konsekvenser de transgena egenskaperna skulle kunna få för den vilda arten. 

I Afrika växer den vilda risarten O. longistaminata ofta som ogräs i odlade risfält. Arten är 
mycket effektiv på att sprida sig och orsakar stora skördförluster för afrikanska risbönder. 
Eftersom arten dessutom kan hybridisera med den odlade risarten, skulle läckage av transgena 
egenskaper, som ökad motståndskraft mot sjukdomar eller mot ogräsbekämpande medel, 
kunna leda till att arten blev ännu svårare att bekämpa och därmed blev ett ännu större 
problem för de afrikanska bönderna.   

Som alla risarter, pollineras O. longistaminata med hjälp av vinden. För att en blomma ska 
bilda ett frö, och därefter en ny planta, krävs alltså att pollenkorn sprids med vinden och 
landar på en mogen blomma som befruktas. I en studie av den sexuella fortplantningen av O. 
longistaminata kom jag fram till att mängden pollen som finns i luften ofta är så liten att 
majoriteten av blommorna aldrig blir befruktade och bildar frön. Detta skulle kunna innebära 
att chansen att det odlade riset blir ”pappa” till en ”hybridavkomma” skulle kunna vara 
mycket hög då några få individer av den vilda risarten står utspridda i ett fält av odlat ris, 
eftersom mängden pollen från det odlade riset troligen är betydligt större än mängden pollen 
från det vilda riset. Eftersom det inte heller går att förhindra att vinden sprider pollenkornen 
skulle risken att transgener sprids från det odlade riset till O. longistaminata kunna vara 
mycket hög där O. longistaminata växer som ogräs i risfälten.  

För att förhindra att de afrikanska risbönderna får ännu större problem med att bekämpa den 
vilda risarten och därmed får ännu större förluster av risskördarna rekommenderar jag att man 
gör noggranna genetiska faderskapsanalyser för att undersöka hur vanligt det är att arterna 
hybridiserar under naturliga förhållanden. Därefter är det även viktigt att noggrant försöka 
förutse vilka konsekvenser olika transgena egenskaperna skulle kunna få om de spreds till det 
vilda riset. 
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Pollen limitation: a freeway to transgene flow? 

Sexual reproduction of the African wild rice, Oryza longistaminata 

 

Genetic engineering of food crops has often been alleged as a way to improve food security, 
but the use of transgenic crops has also raised concerns about possible negative environmental 
consequences and associated economic losses. One of the major concerns is the risk of 
transgene flow to wild related species. In a worst-case scenario, gene flow from transgenic 
crops could lead to evolution of invasive species and extinction of wild related species 
through asymmetric gene flow. Since rice, Oryza sativa, is one of the most important food 
crops in the world, it is just a question of time until transgenic breeds will be grown 
commercially. In Africa, the wild clonal rice species O. longistaminata often infests 
cultivated rice fields, and is considered to be a noxious weed that causes great yield losses for 
African farmers. Oryza longistaminata is cross-compatible with O. sativa, and relies on 
outcrossing for fertilization to occur, which could increase the rate of gene flow between the 
two species. In this study, I investigated the sexual reproduction of O. longistaminata. As well 
as evaluating environmental effects on seed production, I compared natural seed set with seed 
set after hand-pollination. Seed set was extremely low, and did not depend on environmental 
factors, but significantly increased after hand-pollination, which indicates that sexual 
reproduction is reduced by pollen limitation. I argue that pollen limitation could increase the 
risk of transgene flow from O. sativa, and that pollen-mediated gene flow could be 
unavoidable where the species grow sympatrically. Oryza longistaminata has several 
characters such as clonal growth and weedy habits that enhances the potential for evolving 
increased weediness or even invasiveness. Therefore, I call for further studies that estimate 
gene flow from O. sativa to O. longistaminata under natural conditions. To prevent unwanted 
environmental consequences and economic losses for African farmers, I recommend that 
transgenic breeds of O. sativa should not be introduced where O. longistaminata grows 
sympatrically before thorough biosafety assessments have been conducted. 
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