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1 UVOD 

Japonski dresnik (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene ) je robustna, grmičasto razrasla 

zelnata trajnica  iz rodu dresnik (Fallopia sekcija Reynoutria). Spada med najbolj 

problematične invazivne tujerodne vrste v evropski flori, kamor je vrsta prišla kot okrasna  

ali/in krmna rastlina s Kitajske, sredi 19. stoletja (Lowe in sod., 2000, Bailey in Conolly, 

2000). 

Zaradi svoje invazivnosti izpodriva avtohtone vrste in spreminja ekosisteme, poleg tega pa 

lahko njegove korenike prodrejo skozi 5 cm debele plasti asfalta in tako negativno vplivajo na 

stavbe, ceste, nasipe, jezove. Njegovo odstranjevanje je izredno težaven in dolgotrajen proces, 

zlasti zaradi velike sposobnosti regeneracije (Frajman, 2009). Mehansko odstranjevanje je 

uspešnejše pri manjših populacijah na začetku njihovega širjenja. Za večje sestoje je 

uspešnejše odstranjevanje s pomočjo herbicidov, vendar so možne negativne posledice na 

ostale rastline in okolje na splošno (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). Poleg mehanskega in 

kemičnega odstranjevanja so v Veliki Britaniji začeli proučevati možnosti biotičnega zatiranja 

japonskega dresnika z vnosom naravnega sovražnika iz okolja, od koder izhaja omenjena 

invazivna rastlinska vrsta (Laznik in Trdan, 2012). 

Zaradi pritrjenega načina življenja rastline proizvajajo različne fitokemične spojine, ki jih 

ščitijo pred sovražniki. Sestava teh spojin je vrstno specifična in prav tako tudi njihov vpliv na 

okolje. Raziskave kažejo, da imajo fitokemične spojine pomembno vlogo tudi pri rastlinskih 

invazijah (Whittaker in Feeny, 1971).  

Vrbe (rod Salix) se že stoletja uporabljajo v ljudskem zdravilstvu. Vrbe so tudi pionirske vrste 

in naseljujejo revna in izpostavljena rastišča. Prav zaradi njihove uspešnosti v naravi lahko 

predvidevamo, da ima rod Salix številne metabolite z biološko aktivnostjo. Ker smo na terenu 

opazili, da v bližini vrb japonski dresnik pogosto ne uspeva, smo želeli preveriti alelopatski 

vpliv krhke vrbe nanj. 

1.1 NAMEN DELA IN DELOVNE HIPOTEZE 

V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali izvlečki krhke vrbe (Salix fragilis L.) vplivajo na 

rast  japonskega dresnika (Fallopia japonica). Zanimalo nas je tudi, ali  je vpliv izvlečka 

koncentracijsko odvisen. V raziskavo  smo vključili tudi kontrolno izpostavitev, v kateri smo 

primerjali vpliv vodovodne in destilirane vode na rast japonskega dresnika. 
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Postavili smo naslednje hipoteze: 

[1] Vodni izvleček listov krhke vrbe (Salix fragilis) zavira rast japonskega dresnika 

(Fallopia japonica). 

 

[2] Vodni izvleček krhke vrbe povzroči v japonskem dresniku spremembe na 

biokemijskem nivoju zaradi povečanega oksidativnega stresa. 

 

[3] 1 % vodni izvleček bolj zavira rast japonskega dresnika kot 0,1 %. 

 

[4] Japonski dresnik bo bolje rastel, če ga zalivamo z vodovodno vodo, ker je ta 

mineralno bogatejša kot destilirana voda. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 INVAZIVNE  TUJERODNE VRSTE 

Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja, kajti 

mednje sodi večina kulturnih rastlin, ki jih gojimo v Evropi in predstavljajo osnovo naše 

prehrane. Nekatere vrste pa so škodljive, saj se v novem okolju ustalijo ter pogosto oblikujejo 

velike populacije in se začno hitro širiti. Takšne vrste imajo lahko negativen vpliv na človeka 

- gospodarska škoda, škodljiv vpliv na zdravje ali pa negativen ekološki vpliv - zmanjšanje 

biotske raznovrstnosti ekosistemov, habitatov, domorodnih vrst. To skupino tujerodnih vrst 

imenujemo invazivne tujerodne vrste (Kus Veenvliet in sod., 2009a). 

Za ustrezno razumevanje problematike invazivnih tujerodnih vrst je nujno poznavanje 

naslednjih pojmov,  opredeljenih v Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Convention on 

Biological Diversity, 2002): 

 Domorodna ali avtohtona vrsta je vrsta, ki živi na območju svoje običajne (pretekle ali 

sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le občasno. To velja tudi za 

območja, ki jih vrsta lahko dosega sama, bodisi s hojo, letenjem, prenosom z vodo, 

vetrom ali drugimi načini razširjanja. 

 Tujerodna ali alohtona vrsta je vrsta, ki živi izven območja (pretekle ali sedanje) 

naravne razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem, brez 

posredovanja človeka ali neposredne in posredne naselitve. To vključuje katerikoli del 

organizma, ki lahko preživi in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, semena, 

korenika, jajca).  

 Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje 

ogroža ekosisteme, habitate ali vrste (Convention on Biological Diversity, 2002). Po 

definiciji Svetovne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of 

Nature, IUCN) pa je tujerodna tista vrsta, ki se je ustalila in povzroča spremembe v 

okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in domorodno biotsko raznovrstnost. 

Naravne biogeografske ovire, kot so oceani, gorovja, reke in puščave so imele pomembno 

vlogo pri izoliranem razvoju nekaterih posebnih vrst in ekosistemov. Danes so te naravne 

ovire izgubile svoj pomen, saj je človek začel preseljevati organizme, ker so mu bili zanimivi, 

ali pa ker naj bi bili uporabni in bi lahko imel od njih določeno korist (Lowe in sod. 2000, 

Matthews and Brand 2004, Matthews 2004). Primeri namernih naselitev so: tujerodne vrste 
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rib za športni ribolov, tujerodne lovske vrste (sesalci, ptice) za povečanje privlačnosti lova, 

tujerodne ribe in školjke za namene gojitve, tujerodni organizmi za biotično varstvo škodljivih 

organizmov ter tujerodne rastline za namene gozdarstva, čebelarstva ali okrasne namene. 

Večina invazivnih tujerodnih vrst je bila naseljena na omejene prostore, od koder pa so 

največkrat pobegnile v naravo. Primeri pobegov vrst v naravno okolje so: širjenje okrasnih 

rastlin z vrtov s semeni ali drugimi deli rastlin, širjenje kmetijskih rastlin z njiv, pobeg živali 

iz živalskih vrtov, ribogojnic, farm, terarijev ali vrtnih mlak. Z razvojem transporta in 

razmahom svetovne trgovine med celinami in državami narašča tudi število škodljivcev, ki jih 

vnesemo kot patogene ali zajedavce rastlinskih in živalskih vrst (Kus Veenvliet in sod., 2009).   

Invazivne tujerodne vrste najdemo v vseh taksonomskih skupinah: vključujejo viruse, glive, 

alge, mahove, praprotnice, semenke, nevretenčarje, ribe, dvoživke, plazilce, ptice in sesalce. 

Vse te vrste so naselile skoraj vse ekosistemske tipe in imajo velik vpliv na domorodne 

organizme (Lowe in sod. 2000, Matthews and Brand 2004, Matthews 2004). Biološka 

invazivnost vseh tujerodnih invazivnih vrst predstavlja največjo grožnjo za zmanjšanje 

biološke raznovrstnosti po vsem svetu (OTA 1993). Negativno vplivajo na habitate, ki jih 

naselijo, na številne načine spremenijo delovanje ekosistema, vrstno sestavo in preoblikujejo 

prehranjevalne splete (Chytrý in sod., 2009). 

Vplive tujerodnih vrst lahko razdelimo v 4 kategorije (Kus Veenvliet in sod., 2009): 

 Vpliv na domorodne vrste: tujerodne vrste lahko v novem okolju postanejo tekmeci 

domorodnih vrst za življenjski prostor, hrano ali druge pomembne vire. Pogosto so 

lahko tujerodne vrste tudi plenilci domorodnih. Ker pa le te nimajo v evoluciji razvitih 

obrambnih mehanizmov novim vrstam, so zanje lahek plen, kar pogosto vodi v 

izumrtje domorodne vrste. Tudi rastline niso prilagojene na požrešne rastlinojede, 

nimajo obrambnih snovi ali struktur (trni, bodice), s katerimi bi preprečili objedanje. 

Včasih so tujerodne vrste tudi prenašalci bolezni, ki so lahko smrtne za domorodne. 

Lahko pa pride tudi do križanja med domorodno in tujerodno vrsto, kar ima navadno 

nepopravljive posledice za domorodne vrste.  

 Vpliv na ekosisteme: tujerodne vrste lahko v novem okolju spremenijo medvrstne 

odnose, kroženje mineralnih snovi, fizikalne in kemijske dejavnike. To pogosto vodi v 

preobrazbo ekosistema, iz katerega so izrinjene domorodne vrste. Za mnoge invazivne 

vrste je značilno, da uspešno naselijo odprte površine, kjer se hitro razrastejo in tvorijo 
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goste sestoje ter tako onemogočijo rast domorodnim rastlinam. Kadar se zaradi 

tujerodnih rastlin zmanjša število domorodnih rastlin, ki so ključne v prehrani 

določene živalske vrste, invazivne rastlinske vrste prizadenejo tudi živalske vrste. 

 Vpliv na gospodarstvo: mnoge tujerodne vrste predstavljajo temelje gospodarskih 

panog (koruza, krompir in druge). S transportom blaga in izdelkov ljudje nehote 

prenašajo tudi škodljive tujerodne vrste, ki povzročajo gospodarsko škodo. Na primer 

že gosti sestoji invazivnih tujerodnih rastlin, kot je japonski dresnik (Fallopia 

japonica), ob vodotokih zmanjšujejo njihovo rekreacijsko funkcijo, povzročajo erozijo 

rečnih brežin in povečujejo možnost poplavljanja. Problematične tujerodne vrste za 

gospodarstvo so tudi iz skupin virusi, bakterije in glive, ki povzročajo bolezni in 

oslabijo rastline ter tako zmanjšajo pridelek.   

 Vpliv na zdravje ljudi: mnoge tujerodne vrste rastlin so ob zaužitju strupene. Vendar  

je še večja problematika, če rastline izločajo nevarne snovi, ki lahko povzročijo 

občutljivost kože ali pa različne alergijske reakcije (seneni nahod). Z uvažanjem 

tujerodnih živalskih vrst lahko vnašamo tudi nekatere bolezni. Na primer za ptice je 

značilna psitakoza, za plazilce pa salmonela, ki pri ljudeh povzroča prebavne težave.      

Večina vrst v novem okolju ne preživi, ker na nove razmere niso ustrezno prilagojene ali je 

prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje. Le majhen delež vrst postane 

naturaliziranih. Te se uspešno razmnožujejo, vzdržujejo stalne populacije in v naravi ne 

povzročajo zaznavnih sprememb. Sčasoma lahko nekatere naturalizirane vrste postanejo 

invazivne, zlasti ko se njihovo število močno poveča (Weber, 1998).  

2.1.1 Hipoteze za uspešnost invazivnih tujerodnih vrst 

Obstaja več domnevnih hipotez za uspešnost invazivnih tujerodnih vrst (Mack in sod. 2000).  

1. Hipoteza naravnih sovražnikov 

Hipoteza o naravnih sovražnikih temelji na tem, da eksotične vrste v novem okolju nimajo 

svoji specifičnih herbivorov in patogenov (Darwin 1859; Williams 1954; Elton 1958). 

Eksotične vrste pridobijo znatno prednost, ker njihove populacije nimajo neposredno 

specializiranih sovražnikov ter tako povečujejo gostoto svoje populacije. Domače vrste so 

tako težko konkurenčne, ker imajo specializirane, domače sovražnike, ki manjšajo njihovo 

populacijo (Burdon 1987; Crawley 1989, 2002; Burdon & Leather 1990; Bever in sod. 1997; 
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van der Putten & Peters 1997; Klironomos 2002; Callaway in sod. 2004). Kljub temu pa 

veliko ekologov meni, da odstranjena biološka kontrola oz. naravni zaviralni faktor nima 

relativno velikega vpliva na uspešnost invazivne vrste (Crawley 1989). 

2. Hipoteza evolucije invazivnosti 

Nekatere vrste postanejo dominantne zaradi hitrih genetskih sprememb, povezanih s 

selekcijskimi pritiski v novem okolju (Carroll & Dingle 1996; Sakai in sod. 2001; Hänfling & 

Kollman 2002; Lee 2002; Stockwell in sod. 2003; Maron in sod. 2004). Kot selekcijski pritisk 

so pomembni tako biotski kot abiotski dejavniki. Med biotske dejavnike, ki vplivajo na hitro 

evolucijo invazivke, spada prisotnost novih organizmov ali pa tudi odziv na odsotnost 

organizmov (Lee 2002, Stockwell in sod. 2003, Blossey in Nötzold 1995). 

3. Hipoteza prazne niše 

Čeprav definicija pravi, da niša lahko obstaja le ob prisotnosti organizma, se ta hipoteza 

navezuje na to, da so invazivne vrste uspešne v novem okolju, ker imajo dostop do virov, 

katerih domače vrste ne uporabljajo (Elton 1958; MacArthur 1970; Levine & D’Antonio 

1999; Mack in sod. 2000; Herbold & Moyle 1986). Vrstno bogatejše združbe imajo 

celovitejšo izrabo virov, zato so takšne združbe odpornejše na invazije - kar posredno 

pojasnjuje hipotezo prazne niše (Elton 1958; MacArthur 1970; Levine & D’Antonio 1999). 

4. Hipoteza novega orožja 

Pri hipotezi novega orožja je velik poudarek za uspešno invazijo na alelopatiji (Muller 1969). 

Tujerodne vrste naj bi bile uspešne, ker prinesejo nove načine interakcij v naravne rastlinske 

združbe (Callaway & Aschehoug 2000; Bais in sod. 2003). Natančneje, tujerodne vrste naj bi 

v okolje izločale alelopatske snovi, ki so relativno neučinkovite proti dobro prilagojenim 

sosedom v izvorni združbi, vendar pa v novem okolju dajejo prednost in služijo kot kemijska 

obramba proti rastlinskim patogenom, rastlinojedcem in negativno vplivajo na rast 

domorodnih rastlin. (Hierro in sod., 2005).  

5. Hipoteza motenj 

Tujerodne vrste, ki napadejo motene združbe, so večinoma ruderalne vrste. Pričakovano je, da 

ruderalne vrste prekašajo domače kompetitorje in na strese odporne vrste v zgodnjih 

sukcesijskih stopnjah (Grime, 1979). Nejasno pa je, zakaj ruderalne vrste, ki so domače v 
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sistemu, niso sposobne kolonizirati motenih območij tako uspešno kot tujerodne ruderalne 

vrste (Hierro in sod., 2005). Hipoteza motenj trdi, da razlike obstajajo zato, ker so tujerodne 

vrste bolj prilagojene na motnje naravnih sistemov (prekomerno gnojenje, spremenjen pretok 

vode, klimatske spremembe in druge) kot avtohtone vrste, ki niso izkusile tipa in invazivnosti 

motenj (Baker, 1974; Mack in sod., 2000; Gray 1879). 

6. Hipoteza vrstnega bogastva 

Vrstno bogatejše združbe naj bi bile odpornejše na invazije, kot vrstno revne skupnosti (Elton 

1958). Manj raznolika skupnost ima šibkejše medvrstne interakcije in več praznih niš ter s 

tem povezanih prostih virov, ki jih lahko zasedejo tujerodne vrste (Drake, 1990; MacArthur 

1970; MacArthur 1972; Post & Pimm 1983; Crawley 1987). 

7. Hipoteza propagacijskih enot rastlin 

Uspešnost invazije je odvisna od števila prispelih tujerodnih rastlin. Večje je število prispelih 

rastlin (propagacijskih enot), večja je verjetnost ustalitve vrste in posledično razvoja 

invazivnosti (di Castri 1989; Lonsdale 1999; Mack in sod. 2000).  

Večna teh hipotez sloni le na enem mehanizmu za razvoj invazije. Mnogi znanstveniki so 

mnenja, da rastline za uspešno prevlado v novem habitatu uporabljajo več kot enega 

(Daneshar in Jose, 2009). 

2.1.2 Širjenje invazivnih tujerodnih vrst 

Invazivne tujerodne rastline se najbolj uspešno širijo na ruderalnih rastiščih, posekah, cestnih 

robovih in rečnih bregovih. V večini primerov velja, da invazivke zrastejo večje, se bolje 

razmnožujejo in živijo dlje v novem okolju kot na območju naravne razširjenosti (Keane in 

Crawley, 2002). 

Številne invazivne tujerodne rastline imajo nekaj skupnih značilnosti, ki jim dajejo prednost 

pred domorodnimi rastlinami, da se hitro in uspešno širijo v novem okolju. Za invazivne 

rastline je značilno, da imajo hitro rast in razmnoževanje. Po navadi proizvajajo veliko 

količino semen in imajo zelo učinkovito vegetativno razmnoževanje ter razraščanje. Zaradi 

teh lastnosti so tudi enostavne za gojenje. Zato je velikokrat imel aktivno vlogo pri širjenju 

rastlin tudi človek. Na primer v Sloveniji velik vir širjenja invazivnih rastlinski vrst 

predstavljajo peskokopi in gradbena mehanizacija, saj pesek razvažajo na nova območja in 
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tako pospešuje širjenje. Kar 80 % invazivnih tujerodnih vrst pri nas pa je izvorno okrasnih ali 

kulturnih rastlin (Kus Veenvliet in sod., 2009).    

2.2 ROD DRESNIK (Fallopia)  

Fallopia je eden izmed 46 rodov družine dresnovk (Polygonaceae) v katerega uvrščamo 

dresnike in slakovce. Rod je v zadnjem času v Evropi najbolj znan zaradi izredno agresivnega 

invazivnega japonskega dresnika (Fallopia japonica), ki velja za eno izmed 100 najhujših 

invazivk v svetovnem merilu (Lowe in sod., 2000). 

Rod Fallopia je v Sloveniji zastopan s petimi vrstami in dvema križancema. Glede na 

morfološke in molekulske znake rod delimo na več sekcij, kot jih prikazuje preglednica 1 

(Vreš 2007, Bailey in sod., 2009). 

Preglednica 1: Predstavniki rodu Fallopia v Sloveniji po sekcijah (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011: 

18). 

Sekcija Predstavniki Status v Sloveniji 

Fallopia F. convolvulus 

F. dumetorum 

F. x convolvuloides [F. convolvulus 

x F. dumetorum] 

Avtohtona vrsta 

Avtohtona vrsta 

  

Sermentosae  F. baldschuanica Tujerodna vrsta 

Reynoutria F. japonica 

F. sachalinensis 

F. x bohemica [F. japonica x F. 

sachalinensis] 

Tujerodni vrsta 

Tujerodna vrsta 

  

Avtohtoni predstavniki iz sekcije Fallopia v slovenski flori so slakovci, enoletne plazeče 

zelnate ovijalke, med katere spadata navadni (F. convolvulus) in hostni slakovec (F. 

dumetorum).  

Grmasti slakovec (F. baldschuanica) je tujerodna vrsta, ki izvira iz Azije in ga pri nas 

najdemo predvsem na Primorskem, je prav tako ovijalka, vendar lesna trajnica, ki pripada 

sekciji Sermentosae (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 
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Vsi trije predstavniki sekcije Reynoutria (dresniki), japonski dresnik (F. japonica), sahalinski 

dresnik (F. sachalinensis) in njun križanec češki dresnik (F. x bohemica) so pri nas invazivne 

tujerodne vrste. Japonski in sahalinski dresnik izvirata iz vzhodne Azije. V Sloveniji sta 

najpogostejša predstavnika japonski in češki dresnik (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011).  

2.2.1 Rod Fallopia sect. Reynoutria   

Z imenom dresnik označujemo predstavnike sekcije Reynoutria, med katere spadajo najbolj 

problematične invazivne tujerodne rastlinske vrste v evropski flori. V Evropi so prisotni 4 

taksoni: 2 vrsti japonskega dresnika (F. japonica var. japonica in F. japonica var. compacta), 

sahalinski dresnik (F. sachalinensis) ter češki dresnik (F. x bohemica), ki je križanec med F. 

japonica in F. sachalinensi (Suda in sod., 2010). V Sloveniji vrsta F. japonica var. compacta 

ne uspeva in je zaenkrat najdena v severozahodni in osrednji Evropi. Najbližji znani podatek o 

pojavu je iz Salzburga (Avstrija), kjer je pobegnila z vrtov (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 

Dresniki izvirajo iz vzhodne Azije in so bili v Evropo prineseni sredi 19. stoletja kot okrasne 

ali/in krmne rastline (Bailey in Conolly, 2000).  

Invazivne tujerodne dresnike sekcije Reynoutria, prepoznamo po značilno kolenčasto 

členjenem steblu. Iz kolenc izraščajo premenjalno nameščeni celorobi listi. Steblo nad kolenci 

obdajajo v cevasto tvorbo, škornjico, preoblikovani prilisti. Steblo je votlo in zaradi 

kolenčaste členjenosti nekoliko podobno bambusu, pogosto je rdečkasto lisasto (Frajman, 

2008). Dresniki so grmičasto razrasle robustne zelnate trajnice z obsežnim sistemom 

olesenelih korenik, ki prezimijo (Suda in sod. 2010). Spomladi ob dnu golih in suhih stebel 

odženejo novi poganjki (Urbančič Zemljič in Škerlevaj, 1999). Cvetijo pozno poleti, tako kot 

številne druge invazivke. Cvetovi so drobni belkasti do zelenkasti, združeni v pokončna 

latasta socvetja. Perigonovih listov je pet, zunanji trije se s širokimi robovi stiskajo in 

obdajajo razvijajoč plod - trikotni orešek, ki je zrel črno obarvan (Frajman, 2008). 

2.3 JAPONSKI DRESNIK- (Fallopia japonica)  

Japonski dresnik (F. japonica var. japonica) je v Evropi prisoten od leta 1825, ko so prinesli 

rastline s Kitajske in jih nasadili v vrtu Chiswick v Londonu. Kot okrasna rastlina je postala 

na prodaj od leta 1848 na Nizozemskem (Bailey in Conolly, 2000). V Sloveniji prvi omenja 

japonski dresnik Hayek (1908), in sicer ob Savinji pri Celju, leta 1937 pa je bil nabran 
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podivjan v Ljubljani in ob Bohinjskem jezeru. Danes je razširjen po vsej Sloveniji, slabše 

uspeva le v submediteranskem in alpskem fitogeografskem območju (Frajman, 2008).  

Je naturalizirana okrasna rastlina, ki se v Sloveniji pojavlja predvsem ob vodah in na 

nasipališčih v nižini in spodnjem montanskem pasu (Vreš, 2007). Pogosto se pojavlja tudi na 

umetnih habitatih, kot so zemljišča ob kanalih, cestah, železniških nasipih, pokopališča in 

druga ruderalna rastišča nastala pod vplivom človekovega delovanja (Hollingsworth in 

Bailey, 2000). Ker dobro uspeva na različnih tipih prsti, tako na zakisanih, bazičnih in slanih 

tleh ter tako na sončnih kot senčnih krajih se vse bolje vključuje v naravno rastje. Zaradi 

izredne konkurenčnosti izpodriva naravno rastje in tako spreminja videz pokrajine ter 

negativno vpliva na biotsko pestrost (Frajman, 2008). 

Japonski dresnik lahko zraste od 2 do 3 m v višino. Listi so navadno dolgi do 15 cm, skoraj 

okrogli do širokojajčasti, z zaokroženim ali prisekanim dnom. Cvetno odevalo je zelenkasto 

belo (Vreš, 2007). Cvetovi so enospolni, z zakrnelimi, vendar opaznimi zasnovami organov 

drugega spola (npr. ženski cevtovi imajo zasnove prašnikov) (Frajman, 2008). 

2.3.1 Razmnoževanje japonskega dresnika  

Kot večina trajnic se tudi japonski dresnik (Fallopia japonica) razmnožuje spolno preko 

tvorbe semen in/ali vegetativno preko klonske rasti (Tiébré in sod., 2007). Ključni dejavnik za 

uspešnost invazivnih vrst je prav ravnotežje med spolno in vegetativno strategijo (Eckert in 

sod., 2003). Prednosti vegetativnega razmnoževanja so hitro in skoraj neomejeno 

razmnoževanje ugodnih genov, možnost širjenja sterilnih genotipov, hitra naselitev ugodnih 

habitatov in potencialno neomejena življenjska doba. Spolno razmnoževanje pa ima prednost 

generiranja genotipske variabilnosti ter s tem povečevanja zmožnosti vrst, da se prilagajajo 

spremenljivemu okolju (Tiébré in sod., 2007). 

2.3.1.1 Vegetativno razmnoževanje 

Japonski dresnik (Fallopia japonica) se tako kot druge invazivne vrste dresnikov razširjajo 

predvsem vegetativno, s pomočjo korenik ali nadzemnih poganjkov (Strgulc Krajšek in Jogan, 

2011). Razkosanje in raznašanje korenik z vodnim tokom, predvsem v času visoke vode ali 

človeško aktivnostjo (gradbeništvo) so glavni načini razširjanja. Že 1 cm dolgi in 0,7 g težki 

fragmenti korenike so se sposobni regenerirati in izjemno hitro tvoriti nov sestoj (Bailey in 

sod., 2009). Prav to hitro in neobrzdano razraščanje več metrov dolgih in razraslih korenik je 
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razlog, da dresniki izpodrinejo okoliške vrste in hitro kolonizirajo izpraznjena območja 

(Bimová in sod., 2003). Lahko pa se regenerirajo tudi iz stebelnih poganjkov, vendar je tu 

stopnja regeneracije, predvsem pri japonskem dresniku nižja (Bailey in sod., 2009).  

Osnovna enota podzemnega sistema je gost preplet korenik. Konec korenike se razvije v 

nadzemni poganjek. Letni nadzemni poganjki na svoji bazi do konca rastne sezone oblikujejo 

več podzemnih zimskih popkov, iz katerih naslednjo pomlad zrastejo novi nadzemni poganjki 

v bližini materinskega poganjka. Nadzemni poganjki več let zavzemajo skoraj enak položaj in 

sestavljajo šopast skupek poganjkov. Ko slednji preneha tvoriti nove nadzemne poganjke in 

odmre, se prekine dormanca nekaterih stranskih popkov, ki začnejo rasti horizontalno kot 

nove veje korenik, katerih konice se razvijejo v nove nadzemne poganjke, ki tvorijo zopet nov 

šop poganjkov (Adachi in sod., 2009). Japonski dresnik ima v primerjavi z ostalimi vrstami iz 

rodu Fallopia sect. Reynoutria precej velik preplet razvejanih podzemnih poganjkov (Bailey 

in sod., 2009). 

 

Slika 1: Zgradba šopa poganjkov s korenikami. ŠPO - šop poganjkov, LPO - letni nadzemni 

poganjek, OP - odmrli poganjek, , SP - stebelni popek, ZP - zimski popek, K - korenika, VK - veja 

korenike, KP - popek na koreniki, Kor - korenina (prirejeno po Bailey in sod., 2009). 
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2.3.1.2 Spolno razmnoževanje in križanje 

Japonski dresnik v Evropi je genetsko enoten ženski oktoplodni klon (2n = 8x = 88). Ker so 

prisotni le kloni ženskih rastlin, peloda v Evropi ni. Kljub temu pa rastline proizvedejo 

semena, saj pride do opraševanja z viabilnim pelodom sorodnih taksonov (sahalinski in češki 

dresnik ter grmasti slakovec). Velik delež semen japonskega dresnika izvira iz križanja z 

grmastim slakovcem, kar kaže na pomembno vlogo grmastega slakovca pri vzpostavljanju 

spolnega razmnoževanja pri japonskem dresniku predvsem na območju Velike Britanije 

(Bailey in sod., 2009). 

Proizvajanje semen japonskega dresnika je v zadnjih 30 letih močno narastlo. K temu naj bi 

prispevali 3 dejavniki: zmanjšanje možnosti zgodnjega mraza v času cvetenja japonskega 

dresnika zaradi segrevanja ozračja, spremembe v obnašanju opraševalcev (večja privlačnost 

cvetov japonskega dresnika) ter večja razpoložljivost ustreznega peloda za opraševanje 

(zasajanje vrtov z grmastim slakovcem) (Bailey in sod., 2009). 

2.3.2 Ukrepi in odstranjevanje japonskega dresnika 

Japonski dresnik zaradi svoje invazivnosti izpodriva avtohtone vrste in spreminja ekosisteme, 

poleg tega pa lahko njegove korenike prodrejo skozi 5 cm debele plasti asfalta in tako 

negativno vplivajo na stavbe, ceste, nasipe, jezove. Precej pogosto rastline japonskega 

dresnika prerastejo tudi obdelovalne površine (Frajman, 2009).  

Zaradi vseh teh težav se z dresnikom že vrsto let spopadajo v številnih evropskih državah.  

Preventivni ukrepi so ozaveščanje javnosti o problematiki vrste in prepoved gojenja 

japonskega dresnika v okrasne, čebelarske in druge namene, zasajevanje brežin rek in drugih 

območij, podvrženim človekovemu delovanju, s samoniklimi vrstami ter zmanjšanje 

evtrofikacije voda in obrežij.  

Njegovo odstranjevanje je izredno težaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi velike 

sposobnosti regeneracije (Frajman, 2009). Redno, pogosto in več let zapovrstjo je treba kositi 

ali ruvati mlade poganjke ter izkopavati korenike. Pri tem se treba zavedati, da že zelo majhen 

preostali košček korenike v prsti lahko zraste v novo rastlino. Prav zaradi tega je treba 

odpadni material popolnoma posušiti in sežgati, ne pa kompostirati. Mehansko odstranjevanje 
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je uspešnejše pri manjših populacijah na začetku njihovega širjenja. Za večje sestoje je 

uspešnejše odstranjevanje s pomočjo herbicidov, vendar so možne negativne posledice na 

ostale rastline in okolje nasplošno. Kot učinkovito in manj škodljivo za okolje, se je pokazalo 

nanašanje herbicidov (npr. glifosat) na pokošena stebla ali injiciranje herbicidov v stebla. 

Postopke odstranjevanja je treba v vsakem primeru ponavljati več let zapovrstjo (Strgulc 

Krajšek in Jogan, 2011). 

Poleg mehanskega in kemičnega odstranjevanja so v Veliki Britaniji začeli proučevati 

možnosti biotičnega zatiranja japonskega dresnika. Ugotovili so, da ima japonski dresnik 

okoli 180 naravnih sovražnikov, a je le bolšica (Aphalara itadori) dosegla zadovoljive 

rezultate. Največjo škodo s sesanjem rastlinskega soka povzročajo najmlajše nimfe, napadene 

rastline sicer ne propadejo, vendar je njihova rast omejena (Laznik in Trdan, 2012). Holden in 

Fowler (1992) nakazujeta, da bo edina možna rešitev zatiranja japonskega dresnika na dolgi 

rok, v obliki biotičnega zatiranja z vnosom naravnega sovražnika iz okolja, od koder izhaja 

omenjena invazivna rastlinska vrsta. 

2.4 ALELOPATIJA 

Rice (1984, cit. po Rizvi in sod., 1992a) definira alelopatijo kot vsak neposreden ali posreden, 

škodljiv ali koristen vpliv ene rastline ali mikroorganizma na drugo rastlino preko proizvodnje 

kemičnih spojin (alelopatske snovi), ki jih izloča v okolje. Večina alelopatskih snovi je 

produkt sekundarnega metabolizma. Znane alelopatske snovi so fenolne kisline, flavonoidi in 

druge aromatske spojine, terpenoidi, steroidi, alkaloidi in organski cianidi (Rice, 1974; 

Robinson, 1974; Whittaker and Feeny, 1971). Spojine se sproščajo iz različnih delov rastline 

z izpiranjem in izhlapevanjem ali kot ostanki razgradnje. Koncentracija in lokacija v tkivih je 

vrstno specifična, hkrati pa na koncentracijo vplivajo tudi sezonske spremembe in drugi 

okoljski pogoji (UV-žarki, prisotnost hranil in vode, prisotnost drugih rastlin in 

rastlinojedcev) (Inderjit in Duke, 2003). Alelopatija je eden  glavnih mehanizmov, ki naj bi 

povečal uspešnost invazivnih tujerodnih vrst (Muller, 1969). Alelopatske snovi invazivnih 

rastlin služijo kot obramba pred patogeni in rastlinojedci, lahko pa imajo tudi škodljive vplive 

na osebke domače rastlinske skupnosti (Hierro in sod., 2005). 

Način delovanja alelopatskih snovi je lahko posreden ali neposreden. Pri posrednem načinu 

rastlina spreminja lastnosti okolja (lastnosti zemlje, hranljivost tal, sestava talnih združb), pri 
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neposrednem pa gre za vpliv alelopatskih snovi na rast in metabolizem (Rizvi in Rizvi, 

1992b). 

Kot dokaz, da gre za alelopatijo moramo upoštevati znake prizadete rastline (zmanjšana 

kaljivost, rast in razvoj), prisotnost spojin ali organizmov v bližini rastline, ki so sposobni 

alelopatskega delovanja in prisotnost fitotoksičnih spojin v rastlinskih izvlečkih ali tleh v 

bližini organizma. Vendar pa moramo upoštevati tudi časovni zamik delovanja alelopatskih 

snovi, saj se znaki lahko pojavijo tudi takrat, ko vzrok zanje ni več prisoten (Cheng,1992). 

Alelopatske snovi so reaktivne spojine. Kako uspešen je njihov vpliv na druge organizme, je 

odvisno od interakcij z okoljem. Ko kemična snov pride iz organizma v okolje, je 

izpostavljena številnim procesom, kot so zadrževanje, preoblikovanje in transport. Na vsakega 

od teh procesov vpliva narava kemične snovi, prisotni organizmi in okoljski dejavniki 

(temperatura, vrednost pH- v zemlji, padavine, tlak) (Cheng,1992). 

Veliko študij govori, da alelopatija pomembno pomaga invazivnim vrstam, da postanejo 

dominantne v novem okolju (Ridenour and Callaway, 2001). Že leta 1832 je De Canolle 

predvideval, da naj bi plevel skozi korenine izločal snovi, ki zavirajo rast drugih rastlin. Gre 

za neke vrste tekmovanje med rastlinami, poleg tekmovanja za svetlobo, vodo, minerale in 

prostor (Schenk in sod., 1999). Razlog za uspešnost je predvsem v tem, da so vrste, ki se niso 

razvijale v koevoluciji s kompetitorji, bolj dovzetne za nove fitokemikalije kot prilagojeni 

kompetitorji v naravnem okolju in so zato alelopatske interakcije močnejše (Callaway in 

Aschehoug, 2000). 

Proučevanje alelopatije najpogosteje poteka v laboratorijih pod kontroliranimi pogoji. 

Najpogostejša opažena alelopatska aktivnost se izraža v zakasnjeni ali zavrti kaljivosti semen 

ter povečani ali zmanjšani rasti korenin ali poganjkov. Večina študij je pokazala, da je jakost 

inhibicije sorazmerna s koncentracijo ekstrakta, in da so rastline v zgodnji fazi rasti bolj 

dovzetne za okoljske dejavnike saj je tudi njihova metabolna aktivnost višja (Lovett in 

Ryuntyu, 1992).  

2.5 ROD VRBE - (Salix)   

Vrbe so drevesa, grmi in polgrmi iz družine vrbovk (Salicaceae), ki izvirajo s severne poloble 

in Južne Amerike (Petauer, 1993). V zadnjem desetletju nekatere vrste postajajo cenjen 

material v poskusih stabilizacije in obnove uničenih ekosistemov ter kontrole obrežne in 
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višinske erozije zaradi svojih fizioloških prilagoditev in ekološke plastičnosti. Poleg 

vlagoljubnih vrst najdemo med njimi tudi hitro rastoče pionirske rastline zgodnjih 

sukcesijskih faz, ki naseljujejo nove, s pomočjo človeka nastale odprte površine (Alvarez in 

sod., 2003; Kuzovkina in Quigley, 2005). Pogosto so uspešne na območjih z visoko 

vsebnostjo kovin v zemlji (rudniki, industrijska območja) (Prachy in Pyšek, 2001).  

Vendar pa vrbe velikokrat zavrejo rast podrasti zaradi sence, tekmovanja za mineralna hranila 

ali alelopatskega vpliva na razvoj in rast korenin. Alelopatski vpliv so raziskovali na 

koreninah navadne smreke (Picea abies), ki so jo zalivali z izvlečkom listov ive (Salix 

caprea) (Schütt in Blaschke, 1980). Listi ive vsebujejo veliko število sekundarnih 

metabolitov, med katerimi so najpogostejši fenoli. V listih so identificirali vsaj 12 različnih 

fenolnih spojin, ki vplivajo na rast rastlin (Nasudari in sod. 1972; Sagareishvili in sod. 1990; 

Ikonen in sod. 2002; Hallgren in sod. 2003; Moohammadnor in sod. 2010). Nekatere fenolne 

spojine, ki so v listih pa nimajo alelopatskega vpliva, zaradi česar ni mogoče določiti 

povezave med koncentracijo fenolnih spojin in vplivom na rast rastlin (Schütt and Blaschke, 

1980; Inderjit, 1996). Kljub temu da vrbe lahko zavrejo rast ostalih organizmov in vzpostavijo 

dominanco na območju, lahko listni izvleček pusto zemljo tudi obogati in ima zato pozitiven 

vpliv na rast ostalih rastlin  (Roubíčková in sod., 2009). 

Prav zaradi hitre rasti in uspešnosti se vrbe na nekaterih območjih smatrajo za invazivne vrste. 

Na primer krhka vrba (Salix fragilis) v severni Patagoniji močno vpliva na rečne ekosisteme s 

preoblikovanjem rečnega kanala,  z izmenjevanjem kemičnih snovi (sekundarni metaboliti), z 

zagotavljanjem sence in organskih snovi (listje, lubje, plodovi) za vodne organizme (Wallace 

in sod., 1999). Tako spreminja kroženje snovi oziroma prehranjevalno verigo ter posledično 

zmanjšuje vrstno diverziteto (Groninger in Bohanek, 2000; Cremer, 2003; Doody in Benyon, 

2011). Za uspešnost krhke vrbe v rečnem ekosistemu naj bi bil vzrok njeno vegetativno 

razmnoževanje. Vejica se zlahka odlomi in se z rečnim tokom prenese do novega območja, 

kjer se zakorenini (Budde in sod., 2011). Za uspešnost krhke vrbe naj bi bil vzrok tudi v 

strukturi listov, ki so veliko bolj kompaktni in se zato dalj časa razgrajujejo. Tako se tudi več 

časa sproščajo v zemljo tanini in fenoli, ki jih vrbe pogosto vsebujejo (Julkunen-Tiitto, 1985; 

Haapala in sod., 2001). 
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3 MATERIALI IN METODE 

3.1 PRIPRAVA VODNEGA IZVLEČKA KRHKE VRBE 

Vodni izvleček smo pripravili iz 5 gramov liofiliziranih listov krhke vrbe (Salix Fragilis), 

nabranih novembra 2012, v Ljubljani v Kosezah. Liste smo strli v terilnici, za bolj fino tretje 

smo pri tem uporabljali tekoči dušik. V 250 mililitrsko erlenmajerico smo nalili 100 ml 

destilirane vode in dodali strt material. Erlenmajerico smo pokrilil s parafilmom in jo stresali 

24 ur pri 170 obratih/min pri sobni temperaturi, da je potekla ekstrakcija. 

Po končanem stresanju smo izvleček vakumsko prefiltrirali po delih. Prvič smo filtrirali skozi 

grob filtrirni papir, drugič in tretjič pa skozi fin filtrirni papir 388 Grade (84g/m
2
, r=90mm). 

Tako smo pripravili 80 ml 5 % vodnega izvlečka. Razdelili smo ga v 2 epici in ga do uporabe 

hranili pri temperaturi  -20 ºC. 

Izvlečke smo odmrznili in razredčili z destilirano vodo do končnih koncentracij 0,1 in 1 % in 

raztopine uporabili za zalivanje. Prvih 10 rastlin japonskega dresnika smo zalivali z 1 % 

vodnim izvlečkom, drugih 10 z 0,1 % vodnim izvlečkom, 5 rastlin je bilo kontrolnih in smo 

jih zalivali z destilirano vodo, preostali 2 sta bili prav tako kontrolni, vendar smo jih zalivali z 

vodovodno vodo. Z vodnim izvlečkom krhke vrbe smo rastline zalivali prva dva meseca le 

enkrat na mesec, nato pa na 14 dni. V vmesnem obdobju smo rastline na približno 3˗4 dni 

zalivali s 50 ml destilirane vode. 

3.2 RASTLINSKI MATERIAL IN RASTNE RAZMERE 

Rastline japonskega dresnika (Fallopia japonica) so bile nabrane 10. 4. 2013, ob kolesarski 

poti ne levem bregu Glinščice, približno 200 metrov od Biotehniške fakultete. Nabirali smo 

manjše poganjke (največ 3 cm visok nadzemni poganjek), ki so imeli na koreniki vsaj en 

stebelni popek. Rastline smo v laboratoriju Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin dobro 

sprali z destilirano vodo in jih nastrigli tako, da smo nadzemnemu letnemu poganjku pustili na 

vsaki strani po 1 cm korenike (Slika 2). 
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Slika 2. Poganjek japonskega dresnika (Fallopia japonica), pripravljen za zasaditev v lonček.  

 

Za gojenje rastlin smo pripravili 27 lončkov, ki smo jih napolnili z 200 ml mineralnega peska 

vermikulita in vanj posadili mlade poganjke japonskega dresnika. Poganjke smo zalili s 100 

ml destilirane vode. Po približno 2 mesecih smo rastline presadili iz vermikulita v 200 ml 

pripravljene zemlje za lončnice (Plantella). 

   

Slika 3. Poganjki japonskega dresnika (Fallopia japonica) v mineralnem pesku (1. dan poskusa).    

 

Rastline so prva dva meseca rasle v rastni komori pod nadzorovanimi pogoji pri temperaturi 

25±1 ºC, osvetlitvi s hladno belo fluorescentno svetlobo 160 µM m
-2

s
-1 

in fotoperiodi 16h 

svetlobe/8h teme. Rastline smo po dveh mesecih prenesli iz nadzorovanih pogojev na okensko 

polico v laboratorij Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin, kjer so rasle do konca raziskave 

(28. 10. 2013). 

3.3 MERJENJE RASTI 

Po nastavitvi poskusa smo vsaj enkrat tedensko z milimetrskim papirjem merili višino 

nadzemnega poganjka in prešteli liste. 
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Slika 4. Poganjek japonskega dresnika (Fallopia japonica), ki smo ga zalivali z 0,1 % izvlečkom 

krhke vrbe (Salix fragilis), 97. dan raziskave. 

 

3.4 MERJENJE FOTOKEMIČNE UČINKOVITOSTI 

Fotokemično učinkovitost japonskih dresnikov smo merili z modulacijskim fluorometrom 

tipa PAM  2100 (Walz, Nemčija). 

Pred merjenjem potencialne fotokemične učinkovitosti smo na 2. ali 3. najmlajši list, podobne 

velikosti pritrdili ščipalke za temotno adaptacijo. Po vsaj 15 minutni adaptaciji smo list 

osvetlili s saturacijskim pulzom bele svetlobe (8000mmol m
-2

s
-1

, 0,8 s) ter na aparatu odčitali 

vrednost potencialne fotokemične učinkovitosti (Fv/Fm). Potencialna fotokemična 

učinkovitost je sorazmerna potencialni neto fotosintezi. Razmerje Fv/Fm pri vitalnih rastlinah, 

ki rastejo v ugodnih razmerah,  je približno 0,83±0,01 in se zmanjša, kadar je rastlina 

izpostavljena stresu. 

Dejansko fotokemično učinkovitost merimo pri danih svetlobnih razmerah. Na enak list, kot 

smo merili potencialno fotokemično učinkovitost smo pritrdili ščipalko, tako da je list 

osvetljen pod kotom 60º, nato smo ga osvetlili s saturacijskim pulzom bele svetlobe 

(9000mmol m
-2

s
-1

, 0,8 s) ter na aparatu  odčitali vrednost dejanske fotokemične učinkovitosti. 

Vrednost naj bi bila manjša ali enaka potencialni fotokemični učinkovitosti. 
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3.5 MERJENJE MASE 

Po merjenju fotokemične učinkovitosti smo rastline vzeli iz lončkov, ter ločili korenine, liste 

in stebla. Korenine, liste in stebla smo dobro sprali, jih osušili ter vse stehtali. Po tehtanju smo 

jih zavili v aluminijasto folijo, označili  in dali v zamrzovalnik na temperaturo -20 ºC. Vsako 

biološko ponovitev (paralelko) smo shranili posebej. 

3.6 BIOKEMIJSKE MERITVE 

3.6.1 Merjenje encimske aktivnosti 

Za merjenje encimske aktivnosti smo potrebovali 100 mg sveže mase korenin in listov. Pri 

dveh vzorcih je bila masa korenin premajhna, vendar smo temu ustrezno prilagodili količino 

ekstrakcijskega pufra.  

Za ekstrakcijo proteinov smo rastlinski material najprej strli na suho v ohlajeni terilnici in 

dodali 1,5 ml 0,1 M kalij fosfatnega pufra (pH 7), ki smo ga ves čas imeli na ledu. 

Homogeniziran vzorec smo prelili v epico, ga označili in postavili v led. Ko smo pripravili 

vse vzorce, smo jih centrifugirali 20 min pri 14000 obr/min, pri temperaturi 4 ºC.   

3.6.1.1 Priprava raztopin 

Za ekstrakcijo proteinov smo uporabili 0,1 M kalij fosfatni pufer (KP pufer), ki smo ga 

pripravili iz 0,1 M raztopine KH2PO4 in 0,1 M raztopine K2HPO4. Založne in delovne 

raztopine smo pripravili na naslednji način: 

 0,1 M K2HPO4 = 8,714 g K2HPO4 + 500 ml dH2O  

 0,1 M KH2PO4 = 6,807 g KH2PO4+ 500 ml dH2O  

 0,1 M KP pufer (pH 7) = 64,5 ml raztopine 0,1 M K2HPO4 + 40,5 ml raztopine 0,1M 

KH2PO4  

Za nadaljnje encimske teste smo uporabljali 50 mM KP pufer (pH 7), ki smo ga pripravili iz 

0,1 M KP pufra in ga razredčili z destilirano vodo v razmerju 1:1 (30 ml 0,1M KP pufra + 30 

ml dH2O). 
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3.6.1.2 Vsebnost proteinov v vzorcih 

Koncentracijo proteinov v vzorcu smo določili s kompletom za določanje koncentracije 

proteinov BCA (BCA Protein Assay Kit, Novagen, ZDA) 

Kot umeritveno krivuljo smo uporabili predhodno pripravljeno umeritveno krivuljo, 

pripravljeno z govejim serumskim albuminom, skladno z navodili proizvajalca. V razmerju 

1:50 smo zmešali reagenta A in B iz kompleta BCA. V epice smo odpipetirali po 1 ml 

reagenta AB in dodali 50 µl rastlinskega ekstrakta (proteinski ekstrakt listov in korenin).  

Pripravljene raztopine smo inkubirali 30 min pri 37 ºC v termostabilni vodni kopeli. Po 

zaključeni inkubaciji smo vzorce ohladili na sobno temperaturo, jih prelili v kivete PVC 

(Brand) in s spektrofotometrom (tip Shimadzu, Japonska), pri valovni dolžini 562 nm izmerili 

njihovo absorbcijo. Referenčna kiveta je bila napolnjena z destilirano vodo. 

3.6.1.3 Encimska aktivnost guaiakol peroksidaze (G-POD)  

Encimsko aktivnost G-POD smo določili spektrofotometrično z merjenjem naraščanja 

absorbcije pri 470 nm, kot posledica polimerizacije guaiakola v tetraguaiakol. Uporabili smo 

PVC kivete (Brand), ki prepuščajo vidni spekter svetlobe. 

Priprava reagenčne raztopine: 

 59,4 ml 50 mM KP pufra (pH 7) + 46,8 µl 10 mM H2O2 + 0,6 ml guaiakola 

Raztopino smo dobro premešali. Ker je vodikov peroksid občutljiv na svetlobo, smo 

stekleničko z reagenčno raztopino zavili v aluminijasto folijo. 

Postopek meritev: 

Za testne raztopine smo v kivete odpipetirali 100 µl ekstrakta in 900 µl reagenčne raztopine. 

Po mešanju smo pazili, da v kiveti ni bilo mehurčkov in šele nato izmerili spremembo 

absorbcije. Za slepo kontrolo smo uporabili ekstrakcijski pufer. 

Encimsko aktivnost smo merili s programom UV probe (Shimadzu, Japonska) eno minuto in s 

5 sekundnim intervalom odčitavanja absorbcije. Iz dobljenih podatkov smo izračunali 

encimsko aktivnost G-POD  po formuli:   
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   … encimska aktivnost 

   … sprememba absorbcije 

l … debelina kivete = 1cm 

  … ekstincijski koeficient tetraguaiakola pri 470 nm = 26,6/ mM * cm 

Specifično encimsko aktivnost smo izračunali po formuli: 

    
  

  
 

SEA … specifična encimska aktivnost 

c … koncentracija proteina v 100 µL (količina vzorca) 

3.6.2 Lipidna peroksidacija 

Za merjenje lipidne peroksidacije smo uporabili iste vzorce proteinskih ekstraktov korenin in 

listov, ki smo jih homogenizirali in centrifugirali za merjenje encimske aktivnosti. 

3.6.2.1 Priprava kislin 

Za lipidno peroksidacijo smo pripravili mešanico kislin tako, da smo natehtali 10 g 20 % 

triklorocetne kisline  (TCA Acros organics) in jo raztopili v 100 ml destilirane vode. Nato 

smo dodali še 0,3 g  0,5 % tiobarbiturne kisline  (TBA; Fluke), da smo dobili mešanico  0,3 % 

TBA v 10 % TCA.  

3.6.2.2 Merjenje lipidne peroksidacije 

V majhne steklene epruvete smo odpipetirali po 800 µL pripravljene kisline 0,5 % TBA/20 % 

TCA in 200 µL rastlinskega vzorca in jih prekrili z aluminijasto folijo. 

Steklene epruvete smo potem prenesli v sušilnik za 30 min na 95 ºC. Po 30 minutni inkubaciji 

smo jih ohladili in vzorce prelili v PVC kivete (Brand) ter spektrofotometrično (Shimadzu, 

Japonska) izmerili absorbcijo pri valovnih dolžinah 532 nm in 600 nm. Za referenčno kiveto 

smo uporabili destilirano vodo. 
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3.7 STATISTIČNE METODE 

Statistično analizo podatkov za kontrolne rastline, ki smo jih zalivali le z destilirano ali 

vodovodno vodo in za izpostavljene rastline, ki smo jih zalivali z različnimi koncentracijami 

vodnega izvlečka vrbe (0,1 % in 1 %), smo izračunali s programom Microsoft Excel 

(Microsoft Office Enterprise, 2007), kjer smo uporabili naslednje funkcije: povprečje 

(average), standardna odklon (s.stdev) in Studentov t-test, pri katerem smo kot statistično 

pomembne razlike upoštevali tiste, kjer je bila vrednost p ≤ 0,05. 
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4 REZULTATI 

4.1 RAST JAPONSKEGA DRESNIKA OB PRISOTNOSTI VODNEGA IZVLEČKA 

KRHKE VRBE 

Rastline japonskega dresnika (Fallopia japonica) smo izpostavili različnim koncentracijam 

vodnega izvlečka krhke vrbe (Salix fragilis). Poskus je trajal približno šest mesecev, prva dva 

meseca smo zalivali rastline enkrat mesečno z izvlečkom, nato pa do konca poskusa na 14 

dni, ker so rastline večje in so potrebovale več vode. Zanimalo nas je, ali izvleček listov krhke 

vrbe zavira rast japonskega dresnika in če je ta inhibicija koncentracijsko odvisna. 

4.1.1 Višina poganjka 

S slike 5 je razvidno, da je bila rast poganjkov v prvih dveh mesecih počasna pri vseh 

rastlinah japonskega dresnika. V tem obdobju so rastline rasle v nadzorovanih pogojih v rastni 

komori, kjer pogoji niso ustrezali optimalni rasti rastlin. Ko smo jih prestavili na okensko 

polico v laboratoriju, se je rast močno povečala, iz česar lahko sklepamo, da sta bili svetloba 

in temperatura ustreznejši za rast (povprečno 26 ºC). Ob koncu poskusa so bile najvišje 

rastline dresnika, ki smo jih zalivali z 1 % izvlečkom vrbe (18,34 cm), vendar razlike med 

kontrolnimi rastlinami in rastlinami, ki so bile izpostavljene različnim koncentracijam 

vodnega izvlečka krhke vrba, niso bile statistično značilne.  

 

Slika 5. Povprečna višina poganjkov japonskega dresnika pri kontroli (0; N=4), pri vodovodni vodi (VV;  N=2), 

pri 1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10) in pri 0,1% koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe 

(N=8).* - padec višine poganjka zaradi izsušitve. 
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4.1.2 Število listov 

Rastline so v kontroliranih pogojih v rastni komori razvile malo listov. Ko smo jih prestavili 

na okensko polico v laboratoriju, je število listov na rastlinah eksponentno naraščalo. Kot je 

razvidno s Slike 6, razlike med številom listov med kontrolnimi rastlinami in rastlinami, ki 

smo jih zalivali z  0,1 % ter 1 % koncentracijo vodnega izvlečka krhke vrbe, niso statistično 

značilne. Očitnejša razlika je bila le med kontrolnimi rastlinami, ki smo jih zalivali z vodo. 

Rastline, ki smo jih zalivali z vodovodno vodo, so razvile več listov kot rastline, ki smo jih 

zalivali z destilirano vodo (vrednost p=0,08).  

 

Slika 6: Povprečno število listov rastlin japonskega dresnika pri kontrolnih rastlinah (0; N=4), pri rastlinah, ki 

smo jih zalivali z vodovodno vodo (VV; N=2), z 0,1 % koncentracijo vodnega izvlečka krhke vrbe (N=8) in z 1 

% koncentracijo vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10). 

 

4.2 MASA LISTOV, KORENIN IN STEBEL JAPONSKEGA DRESNIKA PO 

ZALIVANJU Z IZVLEČKOM KRHKE VRBE 

Povprečna masa rastlinskih organov je bila opazno nižja pri rastlinah, ki smo jih zalivali z 1 % 

koncentracijo vodnega izvlečka krhke vrbe (Slika 7). Statistično značilno zmanjšana masa je 
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z maso kontrolnih rastlin p=0,03 (priloga A,b). Povprečna masa korenin je bila pri 1 % 

koncentraciji 1,6 g, pri kontrolnih rastlinah pa 2,4 g (priloga A,a). Tudi pri rastlinah, ki smo 

jih zalivali z 0,1 % izvlečkom vrbe, je povprečna masa korenin in listov nižja v primerjavi s 

kontrolo. Razlike v masi stebel niso bile statistično pomembne.  

 

Slika 7. Povprečna masa vitalnih organov ± standardni odklon pri kontrolnih rastlinah japonskega 

dresnika (0; N=4), pri 0,1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=8),  pri 1 % koncentraciji 

vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10) in pri vodovodni vodi (VV; N=2). * – statistično pomembna 

razlika v masi korenin med kontrolnimi rastlinami in rastlinami, ki smo jih zalivali z 1 % izvlečkom 

vrbe (p ≤ 0,05). 
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4.3 FOTOKEMIČNA UČINKOVITOST 

S slike 8 je razvidno, da je bila izmerjena vrednost dejanske in potencialne fotokemične 

učinkovitosti pri vseh rastlinah približno enaka. Kontrolne rastline so imele malenkost boljšo 

potencialno učinkovitost kot rastline, ki smo jih zalivali z vodnim izvlečkom krhke vrbe. V 

primerjavi kontrolnih rastlin in rastlin, ki smo jih zalili z 1 % koncentracijo vodnega izvlečka 

krhke vrbe, je bila vrednost p=0,07 (priloga B,b), kar nam pove, da je bila razlika med obema 

skupinama rastlin skoraj statistično značilna.  

 

Slika 8. Povprečna dejanska in potencialna fotokemična učinkovitost listov japonskega dresnika (r.e –

relativna enota) ± standardni odklon pri kontrolnih rastlinah (0; N=4), pri 0,1 % koncentraciji vodnega 

izvlečka krhke vrbe (N=8), pri 1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10) in pri 

vodovodni vodi (VV; N=2).  
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4.4 BIOKEMIJSKE ANALIZE 

4.4.1 Vsebnost proteinov 

Koncentracija proteinov je pri rastlinah japonskega dresnika, ki smo jih zalivali z 0,1 % in 1 

% vodnim izvlečkom vrbe upadla za približno eno četrtino v primerjavi s kontrolo, vendar 

razlika ni bila statistično značilna (Slika 9).  

 

Slika 9. Povprečna vsebnost proteinov ± standardni odklon v listih in koreninah japonskega dresnika 

pri kontrolnih rastlinah (0; N=4), pri 0,1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=8), pri 1 % 

koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10) in pri vodovodni vodi (VV; N=2). 

4.4.2 Encimska aktivnost guaiakol peroksidaze 

Specifična encimska aktivnost guaiakol peroksidaze se je povečala pri rastlinah, ki smo jih 

zalivali tako z 0,1 % kot 1 % koncentracijo vodnega izvlečka vrbe (Slika 10). Če primerjamo 

Sliki 9 in 10 lahko vidimo, da se je encimska aktivnost povečala pri rastlinah, kjer je upadla 

koncentracija proteinov, saj sta parametra med seboj računsko povezana. 

Statistično pomembno razliko v encimski aktivnosti smo izračunali v koreninah, ki smo jih 

zalivali z 0,1 in 1 % izvlečkom krhke vrbe. 0,1 % koncentracija vodnega izvlečka je 
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povzročila upad koncentracije proteinov in s tem povečanje specifične encimske aktivnosti 

guaiakol peroksidaze.  

 

Slika 10. Povprečna specifična encimska aktivnost guaiakol peroksidaze + standardni odklon v listih 

in koreninah japonskega dresnika pri kontrolnih rastlinah (0; N=4), pri 0,1 % koncentraciji vodnega 

izvlečka krhke vrbe (N=8), pri 1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10) in pri 

vodovodni vodi (VV; N=2). * – statistično značilna razlika v povprečni specifični aktivnosti v 

koreninah rastlin, ki smo jih zalivali z 0,1 in 1 % izvlečkom vrbe.  
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4.4.3 Lipidna peroksidacija 

Lipidna peroksidacija, ki je pokazatelj poškodovanosti membran, je bila izrazito večja v 

koreninah, ki smo jih zalivali z vodnim izvlečkom krhke vrbe (Slika 11). Po zalivanju rastlin z 

1 % koncentracijo izvlečka je bila lipidna peroksidacija v listih povečana in je bila statistično 

značilno večja kot v kontrolnih rastlinah (p=0,04). S Slike 7 lahko opazimo, da je masa listov, 

kljub primerljivem številu razvitih listov s kontrolo (slika 6), pri tej koncentraciji nižja, kar bi 

bila lahko posledica lipidne peroksidacije. Listi so bili manjši, in tako je tudi fotokemična 

aktivnost lista zaradi tega nižja od kontrolnih (slika 8).  

 

 

Slika 11. Povprečna koncentracija MDA ± standardni odklon v listih in koreninah japonskega 

dresnika pri kontrolnih rastlinah (0; N=4), pri 0,1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=8), 

pri 1 % koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe (N=10) in pri vodovodni vodi (VV; N=2). * – 

statistično značilna razlika v povprečni koncentraciji MDA v listih rastlin, ki smo jih zalivali z 1 % 

izvlečkom vrbe in kontrolo. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Za raziskavo alelopatskega vpliva krhke vrbe smo kot testne organizme uporabili mlade 

poganjke japonskega dresnika, ki smo jih nabrali v naravi, nato pa presadili in gojili v 

kontroliranih pogojih v rastni komori. Pripravili smo 0,1 % in 1 % koncentracijo vodnega 

izvlečka liofiliziranih listov krhke vrbe, ki smo jih nabrali v naravi. Rastline smo 2 meseca 

zalivali enkrat mesečno nato pa do konca raziskave dvakrat mesečno. Prva 2 meseca so 

rastline rasle v mineraliziranem pesku vermikulitu, nato pa smo jih presadili v zemljo za 

lončnice. V raziskavo smo vključili 5 kontrolnih rastlin, ki smo jih zalivali z destilirano vodo, 

in 2 rastlini, ki smo ju zalivali z vodovodno vodo. 

Vodni ekstrakti vrbe niso zavirali rasti poganjkov. Mudrak in Frouz (2012) sta v svoji 

raziskavi ugotovila, da vodni ekstrakt iz listov ive (Salix caprea) zavira kalitev semen vseh 

treh rastlin, ki sta jih vključila v raziskavo (visoka pahovka (Arrhenatherum elatius), 

rožičkasta nokota (Lotus corniculatus) in ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata), ne glede na 

koncentracijo izvlečka. Kasnejša rast in razvoj rastlin pa sta bila vrstno specifična. Vpliv 

vodnega izvlečka listov ive na rast je bil odvisen tudi od vrste substrata, v katerem so rastline 

rastle, saj nekatere alelopatske snovi lahko zreagirajo s snovmi, ki so prisotne v tleh. Vpliv na 

rast rastlin je bil veliko večji v pesku, ki ima manjšo absorbcijo. Tudi v naši raziskavi so 

rastline na začetku, ko so bile posajene v mineralnem pesku, rasle počasneje, vendar tudi 

ostali pogoji niso bili najustreznejši (temperatura, svetloba, vlaga).  

Prav tako ni bilo vidne razlike v številu listov, ki so jih razvile rastline. Značilno razliko smo 

opazili v številu razvitih listov pri kontrolnih rastlinah in rastlinah ki smo jih zalivali z 

vododvodno vodo. Rastline, ki smo jih zalivali z vodovodno vodo so razvile več listov, kot 

tiste, ki smo jih zalivali z destilirano vodo. Iz tega lahko sklepamo, da je vodovodna voda, ki 

je hranilno bogatejša, ugodnejša za rast in razvoj rastlin. Vendar pa bi bile za dokončno 

potrditev te hipoteze potrebne še dodatne raziskave, saj smo v raziskavo vključili premalo 

rastlin.  

Pri merjenju mase vitalnih organov po končanem poskusu smo izmerili nižjo povprečno maso 

pri rastlinah, ki smo jih zalivali z 1 % izvlečkom. Še posebej je bila pri rastlinah, ki smo jih 

zalivali z izvlečkom vrbe, manjša masa korenin. Vzrok za to je lahko, da so bile korenine v 

neposrednem stiku z izvlečkom ter so tako bile tarčen organ. Statistično pomembna je bila 
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zmanjšana masa korenin pri 1 % vodnem izvlečku vrbe, kjer je vnos alelopatskih snovi višji 

kot pri 0,1 % koncentraciji. Do podobnih ugotovitev sta prišla Schütt in Blaschke (1980), ki 

sta raziskovala vpliv izvlečkov iz listov ive (Salix caprea) na navado smreko (Picea abies). 

Vzrok za zmanjšanje koreninske mase in spremembo zgradbe korenin naj bi bile alelopatske 

snovi. Listi ive  vsebujejo veliko sekundarnih metabolitov, kot so fenoli, terpenoidi, alkaloidi, 

poliacetileni, maščobne kisline in steroidi. Najpogostejše naj bi bile fenolne spojine, ki naj bi 

bile tudi vzrok za zmanjšanje koreninske mase in rasti rastline (Inderjit, 1996). Identificirali 

so 12 različnih fenolnih spojin v listih ive (Nasudari in sod., 1972). Vendar pa niso mogli 

določiti povezave med koncentracijo fenolnih spojin v listnem izvlečku in intenziteto 

alelopatije, saj niso vse fenolne spojine alelopatsko pomembne (Schütt in Blaschke, 1980). 

Kljub temu da vodni izvleček ni inhibiral rasti poganjkov japonskega dresnika, je vpliv na 

koreninski sistem potencialno lahko uporaben, saj se je njegova masa zmanjšala. Japonski 

dresnik povzroča veliko škode prav z gostim in globokim prepletom korenik in nadomestnih 

korenin, zato je zmanjšanje koreninske mase lahko uporabno pri njegovem zatiranju. Zavrta 

rast podzemnega sistema bi morda lahko po daljšem času vplivala tudi na zmanjšano rast in 

razvoj nadzemnega dela. Vendar pa bi bile potrebne dodatne  raziskave, saj se moramo 

zavedati, da so v naravnem okolju drugačne razmere in da na sproščene alelopatske 

fitokemikalije vplivajo številni procesi, zaradi česar se lahko spremenita njihova reaktivnost 

in koncentracija (Cheng, 1992). Obstaja pa tudi možnost pozitivnega učinka zalivanja z 

izvlečkom listov vrbe, saj so lahko tudi vir hranilnih in mineralnih snovi ter tako obogatijo 

zemljo in omogočijo boljše pogoje za rast in razvoj rastlin (Roubíčková in sod., 2009). 

Čeprav je bil razvoj listov izpostavljenih rastlin japonskega dresnika enak kot pri kontrolnih 

rastlinah, smo pri merjenju potencialne fotokemične učinkovitosti opazili njen upad pri 

rastlinah, ki smo jih zalivali z 1 % izvlečkom. Vpliv na liste je bil manjši kot pri koreninah, 

vendar pa je stres vseeno povzročil motnjo pri delovanju fotosinteze. V prihodnje bi lahko 

liste neposredno izpostavili izvlečku, tako da bi liste škropili. Da bi ugotovili, ali je vpliv 

večji, saj se alelopastke snovi lahko med metabolnimi procesi v rastlini spremenijo in s tem 

zmanjšajo ali izgubijo zaviralno funkcijo. Tudi Mudrak in Frouz (2012) sta ugotovila, da 

izvleček listov ive (Salix caprea) zavira razvoj semen visoke pahovke (Arrhenatherum 

elatius), rožičkaste nokote (Lotus corniculatus) in ozkolistnega trpotca (Plantago lanceolata), 

le v neposrednem stiku z izvlečkom. Če je bil izvleček injiciran v substrat, kjer so bila 
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semena, je vzklilo celo več semen, saj naj bi izvleček izboljšal kakovost substrata in s tem rast 

rastlin.   

Oksidativni stres pri testnih rastlinah smo ocenili z merjenjem encimske aktivnosti guaiakol 

peroksidaze. Guaiakol peroksidaza je antioksidativni encim, ki ima pomembno vlogo pri boju 

proti stresu iz okolja, kot so alelopatija, stres zaradi težkih kovin, virusov in podobno (Lovett 

in Ryuntyu, 1992). Encimsko aktivnost smo izmerili v koreninah in listih rastlin ločeno, da bi 

ugotovili, ali se antioksidativna aktivnost razlikuje med posameznimi deli rastline. Pri sami 

analizi smo ugotovili, da je bila encimska aktivnost povečana tako v listih kot v koreninah 

rastlin, ki so bile izpostavljene izvlečku, vendar pa stres ni bil tako velik, da bi vplival na 

fiziologijo rastlin. Ponovno se je pokazal večji vpliv izvlečka na koreninski sistem, ki je bil v 

neposrednem stiku z izvlečkom, kot na list. Zanimivo je, da je prišlo do statistično pomembne 

razlike med koreninam, ki smo jih zalivali z 0,1 % koncentracijo in 1 % koncentracijo 

izvlečka, kjer je bila aktivnost guaiakol peroksidaze najnižja. Iz tega lahko sklepamo, da je 

bila 1 % koncentracija izvlečka previsoka, zato rastlina ni več vlagala v ta obrambni 

mehanizem, saj so se izgube energije povečale glede na korist zaščite pred alelopatskimi 

fitokemikalijami v izvlečku (Freeman in Beattie, 2008).  

Analizirali smo tudi koncentracijo proteinov in ugotovili, da je bila encimska aktivnost 

povečana tam, kjer je bila koncentracija proteinov nižja. Koncentracija proteinov je pri 

rastlinah, ki smo jih tretirali z vodnim izvlečkom, upadla za približno eno četrtino, vendar ni 

bilo vpliva na fiziologijo rastlin. Gre torej lahko za povezavo med pozitivnim in negativnim 

vplivom vodnega izvlečka listov vrbe. Alelopatske snovi, prisotne v izvlečku so povzročile 

stres v celicah rastline in tako aktivirale obrambne mehanizme, po drugi strani pa je bil 

izvleček vir organskih hranil in mineralov, ki predstavljajo boljše pogoje za rast in delovanje 

rastline (Roubíčková in sod., 2009). Torej bi morali v prihodnjih raziskavah proučiti in očistiti 

izvleček ter bolj direktno izpostaviti rastline snovem, ki naj bi zavirale delovanje in rast 

rastline. 

Dodatno smo oksidativni stres rastlin ocenili z merjenjem lipidne peroksidacije. Z lipidno 

peroksidacijo se ugotavlja poškodovanost bioloških membran, kar vodi do porušitve 

membranske strukture in funkcije. Do porušenja lahko pride zaradi ekstremnih fizičnih 

obremenitev, stresa, toksinov ali aktiviranja obrambnih mehanizmov (Niki in sod., 2005). Za 

določanje poškodovanosti membran smo merili koncentracijo malondialdehida (MDA), ki 

nastane pri neencimski lipidni peroksidaciji nenasičenih maščobnih kislin (Chancerelly in 
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sod., 1998). Po pričakovanjih je bila koncentracija MDA in s tem povezana poškodovanost 

membran izrazito večja v koreninah kot listih, saj so bile korenine japonskega dresnika med 

zalivanjem neposredno izpostavljene izvlečku vrbe. Vendar pa je bila pri 1 % koncentraciji 

poškodovanost membran v listih zelo visoka čeprav listi niso bili v neposrednem stiku z 

izvlečkom. S tem lahko potrdimo, da smo z zalivanjem rastline z izvlečkom vrbe povzročili 

stres in odziv rastline nanj. Zaradi tega je bila posledično nižja tudi fotokemična aktivnost 

listov, kljub enakem številu in masi listov.  

Vodni izvleček listov krhke vrbe ni pomembno zaviral rasti japonskega dresnika. Pri 

biokemijskih analizah in meritvah biomase vitalnih organov smo dobili rezultate, ki kažejo na 

to, da je rastlina bila v stresu, če je bila izpostavljena izvlečku vrbe, vendar se ti vplivi niso 

odražali na morfološkem in fiziološkem nivoju celotne rastline. Razlika je bila tudi v 

primerjavi 0,1 % in 1 % koncentracije izvlečka vrbe, saj so bile rastline, izpostavljene 1 %  

koncentraciji, bolj prizadete glede na merjene parametre. Opazili smo tudi večji vpliv izvlečka 

na korenine kot liste japonskega dresnika. Sklepamo, da je bil vpliv večji, ker so bile korenine 

v neposrednem stiku z izvlečkom in so bile tako tarčni organ. Za prihodnje raziskave bi 

morali določiti vrsto snovi in njihovo vsebnost v izvlečku ter določiti njihovo funkcijo, saj 

imajo listi vrbe veliko sekundarnih metabolitov, med katerimi imajo nekateri pozitivni, drugi 

pa negativni učinek na druge rastline. 

Razlika med kontrolnimi rastlinami, ki smo jih zalivali z destilirano vodo in vodovodno vodo 

je bila statistično nepomembna, saj do večjih odstopanj ni prišlo. Poleg tega je bilo v 

raziskavo vključenih premalo osebkov za zanesljivejšo primerjavo.    

5.2 SKLEPI 

[1] Vodni izvleček listov krhke vrbe (Salix fragilis) ne zavira rasti poganjkov japonskega 

dresnika (Japonica fallopia) niti pri 0,1 % niti 1 % koncentraciji.  

 

[2] Izmerili smo statistično pomembno zmanjšanje povprečne mase korenin, ki so bile 

izpostavljene 1 %  izvlečku. Tudi pri rastlinah, ki smo jih zalivali z 0,1 % izvlečkom 

vrbe smo opazili upad povprečne mase korenin in listov v primerjavi s kontrolo. 
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[3] V primerjavi potencialne fotokemične učinkovitosti kontrolnih rastlin in rastlin, ki 

smo jih zalivali z 1 % vodnim izvlečkom vrbe, je bila razlika skoraj statistično 

značilna (vrednost p=0,07). 

 

[4] Z biokemijskimi analizami encimske aktivnosti, vsebnosti proteinov in lipidne 

peroksidacije smo dokazali, da so bile rastline izpostavljene oksidativnemu stresu, kar 

bi lahko vodilo v zmanjšanje koreninske mase.  

 

[5] Rastline, ki smo jih zalivali z vodovodno vodo, so v primerjavi z destilirano vodo 

razvile več listov. Vendar pa bi bile za dokončno potrditev te hipoteze potrebne še 

dodatne raziskave, saj smo v raziskavo vključili premalo rastlin. 
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6 POVZETEK 

Rod Fallopia je v zadnjem času v Evropi najbolj znan zaradi izredno agresivnega invazivnega 

japonskega dresnika (Fallopia japonica), ki velja za eno izmed 100 najhujših invazivk v 

svetovnem merilu (Lowe in sod., 2000). Japonski dresnik je v Sloveniji naturalizirana okrasna 

rastlina, ki se pojavlja predvsem ob vodah in na nasipališčih v nižini in spodnjem 

montanskem pasu (Vreš, 2007). 

Kot večina trajnic se tudi japonski dresnik (Fallopia japonica) razmnožuje spolno preko 

tvorbe semen in/ali vegetativno preko klonske rasti, s pomočjo korenik in nadzemnih 

poganjkov (Tiébré in sod., 2007). Japonski dresnik zaradi svoje invazivnosti izpodriva 

avtohtone vrste in spreminja ekosisteme ter povzroča gospodarsko škodo. 

Njegovo odstranjevanje je izredno težaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi velike 

sposobnosti regeneracije (Frajman, 2009). Za večje sestoje je uspešnejše odstranjevanje s 

pomočjo herbicidov, vendar so možne negativne posledice na ostale rastline in okolje na 

splošno (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). Poleg mehanskega in kemičnega odstranjevanja so 

začeli proučevati možnosti biotičnega zatiranja japonskega dresnika. Eden od možnih 

biomehanizmov za zaviranje rasti bi lahko bila alelopatija, ki jo definira neposreden ali 

posreden, škodljiv ali koristen vpliv ene rastline ali mikroorganizma na drugo preko 

proizvodnje alelopatskih snovi, ki jih izloča v okolje (Rice, 1984, cit. Po Rizvi in sod., 1992). 

V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali vodni izvleček listov krhke vrbe (Salix fragilis) 

vpliva na rast in razvoj japonskega dresnika (Fallopia japonica). V zadnjem desetletju 

nekatere vrste postajajo cenjen material v poskusih stabilizacije in obnove uničenih 

ekosistemov ter kontrole obrežne in višinske erozije, zaradi svojih fizioloških prilagoditev in 

ekološke plastičnosti. Poleg vlagoljubnih vrst najdemo med njimi tudi hitro rastoče pionirske 

rastline zgodnjih sukcesijskih faz, ki naseljujejo nove, s pomočjo človeka nastale odprte 

površine (Alvarez in sod., 2003; Kuzovkina in Quigley, 2005). Vendar pa vrbe velikokrat 

zavrejo rast podrasti, zaradi sence, kompeticije za nutriente ali alelopatskega vpliva predvsem 

fenolnih spojin, ki pogosto vplivajo na razvoj in rast korenin (Schütt in Blaschke, 1980). 

Za raziskavo alelopatskega vpliva krhke vrbe smo kot testne organizme uporabili mlade 

poganjke japonskega dresnika, ki smo jih posadili v kontroliranih razmerah. Pripravili smo 

0,1 in 1 % vodni izvleček iz  liofiliziranih listov krhke vrbe, ki smo jih nabrali v naravi. 

Rastline smo 2 meseca zalivali enkrat mesečno nato pa do konca raziskave dvakrat mesečno. 
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V raziskavo smo vključili tudi 5 kontrolnih rastlin, ki smo jih zalivali z destilirano vodo in 2, 

ki smo ju zalivali z vodovodno vodo. 

Vodni izvlečki vrbe niso zavirali rasti poganjkov, prav tako ni bilo vidne razlike v številu 

listov, ki so jih razvile rastline. Razliko smo opazili v številu razvitih listov pri kontrolnih 

rastlinah. Rastline, ki smo jih zalivali z vodovodno vodo, so razvile več listov kot kontrolne 

rastline, ki smo jih zalivali z destilirano vodo. Iz tega lahko sklepamo, da je vodovodna voda, 

ki je hranilno bogatejša ugodnejša za razvoj listov ter posledično same rastline. 

Razvoj listov pri rastlinah je bil nemoten, vendar pa smo opazili upad potencialne 

fotokemične učinkovitosti pri rastlinah, ki smo jih zalivali z 1 % izvlečkom. Vpliv na liste je 

bil manjši kot na korenine, vendar pa je stres vseeno povzročil motnjo v delovanju 

fotosinteze. 

Oksidativni stres pri testnih rastlinah smo ocenili z merjenjem encimske aktivnosti guaiakol 

peroksidaze. Encimsko aktivnost smo izmerili v koreninah in listih rastlin, s čimer smo želeli 

ugotoviti, ali se antioksidativna aktivnost razlikuje med posameznimi deli rastline. Pri sami 

analizi smo ugotovili, da je bila encimska aktivnost povečana tako v listih kot v koreninah 

rastlin, ki so bile izpostavljene izvlečku, vendar pa stres ni bil tako velik, da bi vplival na 

fiziologijo rastlin. Analizirali smo tudi koncentracijo proteinov in ugotovili, da je obratno 

soodvisna z encimsko aktivnostjo.  

Z meritvami lipidne peroksidacije smo ugotovili, da je bila poškodovanost membran izrazito 

večja v koreninah kot listih, saj so bile v neposrednem stiku z izvlečkom. Visok nivo lipidne 

peroksidacije smo izmerili tudi v listih po zalivanju z 1 % koncentracijo izvlečka. Posledično 

je bila v teh listih znižana tudi fotokemična aktivnost listov, medtem ko sta bila število listov 

in njihova masa enaka.  

Vodni izvleček iz listov krhke vrbe ne zavira rasti poganjkov japonskega dresnika. Vpliva pa 

na zmanjšanje koreninske mase in povzroča stres rastline, zaradi katerega je optimalno 

delovanje rastline moteno, ne vpliva pa na samo preživetje rastline.     
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PRILOGE 

Priloga A 

a) Masa vitalnih organov pri različnih koncentracijah vodnega izvlečka krhke vrbe, 

kontrole in vodovodne vode ter njihovo povprečje in standardni odklon. 

Koncentracija 

izvlečka (%) 

Vzorec  Masa 

korenine (g) 

Masa 

poganjka (g) 

Masa 

listov (g) 

0 L22 2,20 0,36 2,69 

0 L23 1,48 0,67 1,45 

0 L24 2,97 0,49 2,70 

0 L25 2,83 0,61 2,95 

povprečje  2,37 0,53 2,45 

SD  0,68 0,14 0,68 

0,1 L1 1,86 0,40 2,30 

0,1 L2 0,99 0,78 1,06 

0,1 L3 2,30 0,39 2,53 

0,1 L4 0,95 0,28 1,20 

0,1 L6 1,36 0,78 0,96 

0,1 L7 2,29 0,29 2,19 

0,1 L8 2,04 0,38 2,20 

0,1 L10 3,19 0,57 2,74 

povprečje  1,87 0,48 1,90 

SD  0,76 0,20 0,71 

1 L11 1,43 0,50 1,80 

1 L12 1,43 0,77 2,77 

1 L13 1,16 0,56 2,31 

1 L14 1,12 0,77 1,42 

1 L15 1,10 0,76 0,93 

1 L16 1,82 0,35 2,24 

1 L17 1,49 0,61 1,07 

1 L18 1,66 0,35 1,95 

1 L19 2,49 0,55 2,87 

1 L20 2,35 0,57 2,23 

povprečje  1,61 0,58 1,96 

SD  0,49 0,16 0,66 

VV L26 2,08 0,58 2,00 

VV L27 2,80 0,56 2,20 

povprečje  2,44 0,57 2,10 

SD  0,51 0,01 0,14 
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b) T-test za primerjavo povprečnih vrednosti mase vitalnih organov. Prikazane so 

vrednosti p. 

T-test Listi  Korenine  Stebla  

0 vs. 0,1% 0,23 0,30 0,68 

0 vs. 1% 0,24 0,03 0,61 

0,1 vs. 1% 0,85 0,38 0,28 

0 vs. VV 0,53 0,91 0,73 

 

Priloga B 

a) Fotokemična učinkovitost na srednje velikem listu japonskega dresnika pri 0,1 %  in 1 

% koncentraciji vodnega izvlečka krhke vrbe, pri vodovodni vodi in kontrolnih 

rastlinah.  

Koncentracija 

izvlečka (%) Vzorec 

Dejanska 

fotokemična 

učinkovitost (r.e.) 

Potencialna 

fotokemična 

učinkovitost (r.e.) 

0 L22 0,80 0,83 

0 L23 0,72 0,80 

0 L24 0,81 0,83 

0 L25 0,80 0,83 

povprečje 

 
0,78 0,82 

SD 

 
0,04 0,01 

0,1 L1 0,80 0,82 

0,1 L2 0,76 0,79 

0,1 L3 0,78 0,81 

0,1 L4 0,79 0,80 

0,1 L6 0,76 0,76 

0,1 L7 0,79 0,82 

0,1 L8 0,80 0,82 

0,1 L10 0,80 0,82 

povprečje 

 
0,79 0,81 

SD 

 
0,02 0,02 

1 L11 0,77 0,80 

1 L12 0,79 0,81 

1 L13 0,79 0,82 

1 L14 0,77 0,79 

1 L15 0,79 0,80 

1 L16 0,80 0,82 

1 L17 0,79 0,79 

1 L18 0,79 0,80 

1 L19 0,80 0,83 
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1 L20 0,81 0,82 

povprečje 

 
0,79 0,81 

SD 

 
0,01 0,01 

VV L26 0,79 0,81 

VV L27 0,79 0,81 

povprečje 

 
0,79 0,81 

SD 

 
0,00 0,01 

 

b) T-test za povprečne vrednosti fotokemične učinkovitosti. Prikazane so vrednosti p.  

T-test 

Dejanska fotokemična 

učinkovitost  

Potencialna fotokemična 

učinkovitost 

0 vs. 0,1% 0,90 0,18 

0 vs. 1% 0,61 0,07 

0,1 vs. 1% 0,46 0,87 

0 vs. VV 0,81 0,25 

 

Priloga C 

a) Povprečne vrednosti koncentracije proteinov (µg/ml) v listih in koreninah japonskega 

dresnika.  

Koncentracija izvlečka 

(%) Listi Korenine 

0 2086,26 896,78 

0,1 1739,17 982,94 

1 1639,57 1102,68 

VV 2654,73 716,12 

 

b) T-test povprečne vrednosti koncentracije proteinov v listih in koreninah japonskega 

dresnika 

T-test Listi Korenine 

0 vs. 0,1% 0,45 0,67 

0 vs. 1% 0,27 0,36 

0,1 vs. 1% 0,76 0,48 

0 vs. VV 0,34 0,53 

 

c) Povprečne vrednosti specifične encimske aktivnosti v listih in koreninah japonskega 

dresnika 
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Koncentracija izvlečka 

(%) Listi Korenine 

0 85,68 77,09 

0,1 151,35 120,96 

1 127,93 63,35 

VV 78,07 17,99 

 

d) T-test povprečne vrednosti specifične encimske aktivnosti v listih in koreninah 

japonskega dresnika 

T-test Listi Korenine 

0 vs. 0,1% 0,11 0,36 

0 vs. 1% 0,12 0,68 

0,1 vs. 1% 0,39 0,02 

0 vs. VV 0,81 0,46 

 

Priloga D 

a) Rezultati lipidne peroksidacije v listih japonskega dresnika 

Koncntracija 

izvlečka (%) Vzorec Absorbcija  

Masa 

(mg) 

Koncentracija MDA 

(nM) 

Vsebnost 

MDA 

(nM/g SM) 

0 L22 0,052 100 0,335 3,35 

0 L23 0,058 100 0,374 3,74 

0 L24 0,062 100 0,400 4,00 

0 L25 0,045 100 0,290 2,90 

povprečje 

    

3,50 

SD 

    

0,48 

0,1 L1 0,061 100 0,394 3,94 

0,1 L2 0,050 100 0,323 3,23 

0,1 L3 0,045 100 0,290 2,90 

0,1 L4 0,041 100 0,265 2,65 

0,1 L6 0,057 100 0,368 3,68 

0,1 L7 0,059 100 0,381 3,81 

0,1 L8 0,047 100 0,303 3,03 

0,1 L10 0,054 100 0,348 3,48 

povprečje 

    

3,34 

SD 

    

0,46 

1 L11 0,054 100 0,348 3,48 

1 L12 0,039 100 0,252 2,52 

1 L13 0,046 100 0,297 2,97 

1 L14 0,050 100 0,323 3,23 

1 L15 0,041 100 0,265 2,65 
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1 L16 0,037 100 0,239 2,39 

1 L17 0,048 100 0,310 3,10 

1 L18 0,048 100 0,310 3,10 

1 L19 0,050 100 0,323 3,23 

1 L20 0,049 100 0,316 3,16 

povprečje 

    

2,98 

SD 

    

0,35 

VV L26 0,050 100 0,323 3,23 

VV L27 0,055 100 0,355 3,55 

povprečje 

    

3,39 

SD 

    

0,23 

 

b) Rezultati lipidne peroksidacije v koreninah japonskega dresnika 

Koncentracija 

izvlečka (%) Vzorec Absorbcija  

Masa 

(mg) 

Koncentracija 

MDA (nM) 

Vsebnost 

MDA   

(nM/g SM) 

0 K22 0,052 100 0,335 3,35 

0 K23 0,045 100 0,290 2,90 

0 K24 0,062 100 0,400 4,00 

0 K25 0,108 100 0,697 6,97 

povprečje 

    

4,31 

SD 

    

1,83 

0,1 K1 0,121 100 0,781 7,81 

0,1 K2 0,102 100 0,658 6,58 

0,1 K3 0,097 100 0,626 6,26 

0,1 K4 0,131 63 0,845 13,42 

0,1 K6 0,131 100 0,845 8,45 

0,1 K7 0,140 100 0,903 9,03 

0,1 K8 0,076 100 0,490 4,90 

0,1 K10 0,067 100 0,432 4,32 

povprečje 

    

7,60 

SD 

    

2,87 

1 K11 0,117 63 0,755 11,98 

1 K12 0,095 100 0,613 6,13 

1 K13 0,106 100 0,684 6,84 

1 K14 0,084 100 0,542 5,42 

1 K15 0,084 100 0,542 5,42 

1 K16 0,132 100 0,852 8,52 

1 K17 0,068 100 0,439 4,39 

1 K18 0,080 100 0,516 5,16 

1 K19 0,086 100 0,555 5,55 

1 K20 0,070 100 0,452 4,52 

povprečje 

    

6,39 

SD 

    

2,30 
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VV K26 0,060 100 0,387 3,87 

VV K27 0,063 100 0,406 4,06 

povprečje 

    

3,97 

SD 

    

0,14 

 

c) T-test povprečnih vrednosti lipidne peroksidacije za liste in korenine japonskega 

dresnika. Prikazane so vrednosti p. 

T-test Listi Korenine 

0 vs. 0,1% 0,58 0,07 

0 vs. 1% 0,04 0,13 

0,1 vs. 1% 0,08 0,34 

0 vs. VV 0,78 0,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


