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Växter har många användningsområden så som mat, byggmaterial och som mediciner. Det är viktigt 
att kunna särskilja olika växter från varandra för att undvika oönskade effekter vid användning som 
t. ex. matförgiftning. Identifiering av växter kan ske på olika sätt; antingen genom att en specifik 
växt har ett eller flera utseendemässiga karaktärsdrag som gör den lätt att urskilja från andra växter,  
eller att den växer inom ett speciellt område. Det faktum att namngivning av växter skiljer sig åt  
mellan språk samt geografiska – och kulturella områden riskerar att vara en försvårande 
omständighet vid identifieringen av en växtart. Särskilt svårt kan det vara att identifiera en art om 
växtmaterialet saknar blad och blommor och den person som ska identifiera växten själv inte varit  
närvarande vid insamlingen av det material som ska analyseras. I den här studien har vi med en 
DNA baserad metod försökt att identifiera rötter som inhandlats med dess arabiska namn på 
marknaden i Marrakech, Marocko, genom jämförelse med växtmaterial från herbarium. Metoden 
som använts kallas för DNA-Barcoding, denna metod innebär att man utnyttjar en del av en DNA-
sekvens, en region, som är unik för varje art och jämför dessa med DNA från herbariematerial som 
identifierats av experter. Dessa två olika DNA sekvenser jämförs med varandra för identifikation. 
En för ändamålet användbar region måste finnas hos alla växter och vara så pass unik att 
närbesläktade arter kan särskiljas. Metoden kan liknas vid streckkodsmärkning av varor i en affär, 
där den unika streckkoden kan läsas av och därmed tillhandahålla information om vilken vara det är.  
DNA- Barcoding har använts med framgång för identifiering av olika djurarter men har ännu inte 
haft samma framgång inom växt identifiering. Detta beror främst på att man inte har hittat en region 
som är unik för alla olika växtarter. I den här undersökningen har tre olika regioner använts som 
kandidater för Barcode-sekvenser: matK, psbA/trnH och rpoC1. Resultaten från studien visar att 
ingen av regionerna uppfyller nödvändiga kriterier för att fungera som en ensam Barcode-sekvens, 
men resultaten ger indikationer om att rpoC1 skulle kunna fungera ihop med ytterligare en sekvens. 
Detta skulle innebära att istället för en streckkod använder man sig av två stycken som kompletterar 
varandra och på så sätt skulle kunna ge en pålitlig identifikation.
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