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Sötpotatis och blomman för dagen är två växter som 

man kanske inte direkt förknippar med varandra, men de 

tillhör faktiskt båda det stora släktet Ipomoea. Lars Olof 

Björn vet mer.

Ipomoea  
– sötpotatisens släkte
LARS OLOF BJÖRN

I
pomoea är ett släkte i familjen vindeväxter Convolvulaceae 
med mellan 600 och 700 arter. Det omfattar både vatten
växter och ökenväxter, nyttoväxter såväl som ogräs, samt 
örter, lianer, buskar och träd. Släktet har en utpräglat tropisk 

och subtropisk utbredning och vi har inga inhemska svenska 
representanter, men några arter (t.ex. purpurvinda I. purpurea, 
luden praktvinda I. hederacea och blomman för dagen I. tricolor) 
har påträffats förvildade (Karlsson 2002, Lindström 2002). De 
närmaste släktingarna i den svenska floran är vindorna i släktena 
Convolvulus och Calystegia samt snärjorna Cuscuta.

Ipomoea har sitt ursprung i Centralamerika och nordligaste 
Sydamerika men många arter är nu spridda över hela världen. 
Spridningshistorien är ofta mycket intressant och det gäller inte 
minst den ekonomiskt viktigaste arten, bataten eller sötpotati
sen I. batatas. Den har antagligen uppkommit i nordvästra Syd
amerika, exakt hur är inte känt, och dess närmaste vilda släkting 
är I. trifida; någon vild I. batatas känner man inte till. 

Sötpotatis började antagligen odlas senast omkring 2500 f. Kr. 
(O’Brien 1972), vilket man kommit fram till genom att ett gemen
samt prekolumbianskt ord för sötpotatis kan härledas till ur 
maya, föregångaren till mayaspråken (figur 2). Arkeologiskt kan 
man inte datera odlingen till tidigare än 2000 f. Kr. 

I skördevikt räknat kommer sötpotatisen på fjärde plats 
bland världens grödor, efter ris, vete och majs, och den odlas i ett 
hundra tal länder. 

Sötpotatisens resa
Thor Heyerdahl försökte ju med sin KonTikiexpedition visa 
att Polynesien hade befolkats från Sydamerika. Det visade sig 
så småningom att han hade fel; polynesierna härstammar från 
Ostasien (figur 1), vilket man kunnat fastställa med DNA från 
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levande människor och från arkeologiska fyndplatser, men också 
på andra sätt, till exempel via medförda växter.

Men Heyerdahls resa visade att en färd från Sydamerika med 
en primitiv farkost till öarna i Stilla Havet är möjlig, och i bildlig 
bemärkelse var han inte helt ute och reste. Sötpotatisen visar att 
sådana färder verkligen har ägt rum för många hundra år sedan. 
Sötpotatisen spred sig inte av sig själv över så stora havsområ
den, utan nådde tidigt större delen av Stilla Havets övärld med 
människans hjälp. Man har kunnat kartlägga spridningen dels 
genom arkeologiska fynd, dels genom hur växtens ursprungliga 
amerikanska namn spritts, och dels genom studier av genföränd
ringar. Sötpotatisen nådde så långt som till Nya Zeeland redan 
på 1200talet med de första kolonisatörerna (figur 2).

Ett mångfacetterat släkte
Liksom när det gäller sötpotatisens avlägsna släkting potatisen 
(båda tillhör ordningen Solanales) så är det de underjordiska 

figur 1. Polynesiens befol-
kande enligt Matisoo-Smith 
(2015).

figur 2. Sötpotatisens sprid-
ningsvägar enligt Roullier m.fl. 
(2014). Röda pilar visar den 
södra spridningsvägen, blå 
pilar den norra. Ju tjockare 
pilarna är, desto tidigare sprid-
ning. Grönt visar spridning 
med portugiserna i historisk tid. 
De lokala benämningarna på 
växten är angivna. 
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knölarna (figur 3) som tjänar som människoföda, och som har 
gjort den så viktig. Dock är dessa knölar hos sötpotatisen rot
delar, medan de hos potatisen morfologiskt sett hör till stam
men. I motsats till potatisen så är hos sötpotatisen också bladen 
ätliga. Men andra medlemmar av släktet Ipomoea är mer uppskat
tade som grönsaker, och det gäller framför allt Ipomoea aquatica, 
en vattenväxt som på svenska kallas sallatsipomea eller vatten
spenat (figur 4). Kina är det land som nu för tiden odlar mest 
sötpotatis och där odlar man också sallats ipomea. 

figur 3. Sötpotatisens Ipo-
moea batatas knölar kan se 
ut på ganska olika sätt, och 
färgen varierar. Också formen 
på bladen skiljer avsevärt 
mellan olika sorter. Däremot 
är blommorna rätt lika hos de 
flesta Ipomoea-arter, och hos 
våra egna vindearter. 
foto: Lars Olof Björn och Wiki-
media Commons.

figur 4. Sallatsipomea Ipo-
moea aquatica. 

Vänster  Från en marknad 
i Kuching på Borneo. Foto: 
Wikimedia Commons.

Höger  Illustration utförd 
av Isidro Lladó ur Flora de 
Filipinas av Francisco Manuel 
Blanco (publicerad 1877–
1883).
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Flera Ipomoeaarter odlas som prydnadsväxter. Mest känd i 
Sverige är blomman för dagen I. tricolor. Namnet blomman för 
dagen används ibland också på andra Ipomoeaarter, som purpur
vinda I. purpurea och kejsarvinda I. nil (figur 6). Den senare har 
spelat en viktig roll i forskningen om växters fotoperiodism. Den 
är liksom flertalet Ipomoeaarter en kortdagsväxt, och en enda 
sekunds belysning mitt i natten är tillräckligt för att förhindra 
blomning.

En annan användning av Ipomoeaarter, framför allt bladen, är 
som medicinalväxter. Om man söker på ”Ipomoea* and medic*” 
i databasen ”Web of Science” får man hela 1315 vetenskapliga 
artiklar som svar. De verksamma substanserna är framför allt så 
kallade glykolipider, och listan på åkommor som Ipomoeaextrakt 
påstås vara verksamma mot är lång.

Men det är inte alla Ipomoeaarter som man är så glad åt. 
Ipomoea cairica är ett mycket svårt ogräs i Sydostasien, och som 
jag fått ägna en del tid åt som professor i Kanton (figur 5). Den 
växer upp längs träd och sprider sig i kronorna, så att träden till 
slut skuggas till döds. I Kina har man äntligen börjat strama åt 
när det gäller miljögifter, och målet för oss har varit att finna ett 
effektivt biologiskt bekämpningsmedel mot I. cairica. Vägen dit 
är mycket lång, och man måste noga tänka sig för så att man inte 
råkar sprida någon insekt eller sjukdom som också ger sig på 
de nyttiga släktingarna till ogräset. Därför har vi börjat med att 
jämföra vilka gener som är aktiva i olika Ipomoeaarter, för att om 
möjligt kunna bestämma vad det är som gör I. cairica så invasiv. 
Våra resultat (Geng m.fl. 2016) är ännu långt ifrån praktiskt 
användbara.

figur 5. Trots stora ansträng-
ningar är det svårt att hålla 
Ipomoea cairica borta ens från 
muren som omger vårt universi-
tetsområde i Kanton. 
foto: Lars Olof Björn.

figur 6. Blomman för dagen, 
purpurvinda och kejsarvinda 
(Ipomoea tricolor, I. purpurea, 
I. nil är omtyckta prydnads-
växter. 
foto: Wikimedia Commons.
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Jag nämnde inledningsvis att det också finns ökenväxter inom 
släktet Ipomoea. Sonoraöknen i nordvästra Mexiko är hemvist för 
flera sådana; i delstaten Sonora räknar man till 41 arter (Felger 
m.fl. 2012). Flera av dem är buskar eller träd (figur 7). Några har, 
liksom sötpotatisen, underjordiska knölar som hjälper dem att 
överleva även den mest extrema torka.  

figur 7. Ipomoea arborescens, 
en trädartad representant för 
släktet som man kan träffa på 
i Sonoraöknen i nordvästra 
Mexiko. 
foto: Ruddy Benezet (Wikimedia 
Commons).
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The genus Ipomoea (Convolvu
laceae) is briefly presented. Well
known representatives include 
sweet potato and morning glory. 
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