
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

Študijski program: Biologija in kemija 

 

 

 

Petra Bezeljak 

Mentorica: doc. dr. Jasna Dolenc Koce 

 

 

 

VPLIV IZVLEČKA ORJAŠKEGA DEŽENA NA KALITEV NAVADNE REDKVICE IN 

TRSTIKASTE BILNICE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2016 



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

  Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

II 

 

Diplomsko delo je zaključek prvostopenjskega študijskega programa Dvopredmetni učitelj: 

biologija in kemija. Opravljeno je bilo na Katedri za botaniko in fiziologijo rastlin na Oddelku 

za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  

Študijska komisija je za mentorico diplomskega dela imenovala doc. dr. Jasno Dolenc Koce. 

 

Komisija za zagovor in oceno: 

 

Predsednik: doc. dr. Matevž LIKAR 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Članica: doc. dr. Jasna DOLENC KOCE 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Članica: doc. dr. Simona STRGULC KRAJŠEK  

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

 

 

 

 

Datum zagovora: 

Diplomsko delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela.  

 

Petra Bezeljak 



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

III 

 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

ŠD    Dn 

DK 

KG    tujerodne invazivne vrste / orjaški dežen / Heracleum mantegazzianum / navadna redkvica 
/ trstikasta bilnica / alelopatija / kalitev 
                                                             
AV    BEZELJAK, Petra 
 
SA    DOLENC KOCE, Jasna (mentorica) 
 
KZ    SI-1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16 
 
ZA    Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 
 
LI    2016 
 
IN    VPLIV IZVLEČKA ORJAŠKEGA DEŽENA NA KALITEV NAVADNE 

REDKVICE IN TRSTIKASTE BILNICE 
 
TD   Diplomsko delo 
 
OP    VII, 23 str., 10 sl., 8 pregl., 16 ref.  
 
IJ    sl 
 
JI    sl/en 
 
AI 
 

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) je invazivna tujerodna vrsta, 

ki jo uvrščamo v družino kobulnic (Apiaceae). Je ena izmed bolj razširjenih in za okolje 

nevarnih tujerodnih vrst v Evropi in Severni Ameriki. V Sloveniji  je v začetni fazi širjenja v 

(pol)naravna okolja. Tujerodne vrste so tako uspešne, ker imajo pred domorodnimi določene 

prednosti. Ena izmed njih je alelopatija, to je vpliv ene rastline na drugo preko delovanja 

sekundarnih metabolitov. Glavni cilj moje diplomske naloge je ugotoviti vpliv izvlečkov iz 

svežih in suhih listov orjaškega dežena na kalivost navadne redkvice in trstikaste bilnice.  

Pripravila sem vodne izvlečke 1, 5 in 10 % koncentracije svežih in posušenih listov orjaškega 

dežena in kontrolo (destilirano vodo) ter z njimi zalila semena navadne redkvice in trstikaste 

bilnice. Po enem tednu sem preštela število kalic, izmerila dolžino kalic in kalice stehtala. Iz 

dobljenih podatkov sem izračunala delež kalivosti, povprečno maso, dolžino kalic ter 

standardno deviacijo. Rezultate sem primerjala še s Studentovim t-testom. Rezultati so 

pokazali, da je navadna redkvica v primerjavi s trstikasto bilnico imela večji delež kalivosti in 

poslednično večjo maso in dolžino kalic. Izvleček suhih listov je imel večji vpliv na inhibicijo 

kalivosti in rasti navadne redkvice in trstikaste bilnice. 



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

IV 

 

KEY WORDS DOCUMENTACION  

ŠD    Dn 

DC 

CX   invasive alien species / giant hogweed / Heracleum mantegazzianum / radish / tall fescue 
/ allelopathy / germination 
                                                      
AU   BEZELJAK, Petra 
 
AA   DOLENC KOCE, Jasna (supervizor) 
 
PP    SI-1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16 
 
PB    University of Ljubljana, Faculty of Education 
 
PY    2016 
 
TI THE EFFECT OF HERACELEUM MANTEGAZZIANUM EXTRACT ON   
GERMINATION OF RAPHANUS SATIVUS AND FESTUCA ARUNDINACEA 
 
DT    Graduation Thesis 
 
NO    VII, 23 p., 10 fig., 8 tab., 16 ref.  
 
LA    sl 
 
AL     
 
AB    en 
 

Giant hogweed (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) is an introduced invasive 

species from the Apiaceae family. It is one of the most widespread and environmentally harmful 

introduced species in Europe and North America. In Slovenia, it is in its first stages of spreading 

in (half)natural habitats. Introduced species have certain advantages over indigenous ones and 

are therefore more successful. One of these advantages in allelopathy, which is a phenomenon 

of one plant’s secondary metabolites on other plants. The main goal of my thesis was to observe 

effect of extract from fresh and dry leaves of giant hogweed on germination of radish and tall 

fescue. I prepared 1, 5 and 10 percent extractions from fresh and dry leaves. I used these 

extractions and distilled water to soak seeds of radish and tall fescue. After one week, I counted 

the number of sprouts, measured their length and weighed them. From the collected data, I 

calculated germination rate, average weight, length of sprouts and standard deviation. I also 

used student’s t-test on the data. The results showed higher germination rate in radish than in 

tall fescue, and consequently greater mass and length of sprouts. Dry leaves extraction showed 

higher inhibiting impact on germination rate and growth of radish and tall fescue.  



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

V 

 

KAZALO 

 
KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ........................................................... III 

KEY WORDS DOCUMENTACION ...................................................................................... IV 

KAZALO .................................................................................................................................. V 

KAZALO SLIK ....................................................................................................................... VII 

KAZALO PREGLEDNIC ..................................................................................................... VIII 

1 UVOD ................................................................................................................................ 1 

1.1 NAMEN RAZISKAVE ............................................................................................... 1 

1.2 HIPOTEZE .................................................................................................................. 2 

2 PREGLED OBJAV ............................................................................................................ 3 

2.1 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE ......................................................................... 3 

2.1.1 VPLIV IN ŠIRJENJE INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST ............................. 4 

2.1.2 UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE IN NADZOR .............................................. 5 

2.2 ALELOPATIJA ........................................................................................................... 6 

2.3 ORJAŠKI DEŽEN ....................................................................................................... 7 

2.3.1 NEGATIVNI VPLIVI ORJAŠKEGA DEŽENA ................................................ 8 

2.3.2 ORJAŠKI DEŽEN V SLOVENIJI ...................................................................... 8 

3 MATERIAL IN METODE DELA ................................................................................... 10 

3.1 MATERIAL ............................................................................................................... 10 

3.2 METODE DELA ....................................................................................................... 10 

3.2.1 PRIPRAVA VODNIH IZVLEČKOV IZ ORJAŠKEGA DEŽENA ................. 10 

3.2.2 KALITVENI TEST ............................................................................................ 11 

3.2.3 VSEBNOST SUHE SNOVI V VODNEM IZVLEČKU ................................... 12 

3.2.4 STATISTIČNA ANALIZA ............................................................................... 12 

4 REZULTATI .................................................................................................................... 13 



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

VI 

 

4.1 VSEBNOST SUHE SNOVI V IZVLEČKIH ............................................................ 13 

4.2 KALITVENI TEST ................................................................................................... 13 

5 RAZPRAVA .................................................................................................................... 20 

5.1 SKLEPI ...................................................................................................................... 21 

6 LITERATURA ................................................................................................................. 22 

ZAHVALA ............................................................................................................................... 24 

PRILOGE ................................................................................................................................. 25 

 

  



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

VII 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Orjaški dežen . .............................................................................................................. 7 

Slika 2: Razširjenost orjaškega dežena v Sloveniji leta 2015  ................................................... 9 

Slika 3: Vodni izvlečki orjaškega dežena s koncentracijami 10 %, 5 % in 1 % . .................... 11 

Slika 4: Merjenje dolžine kalic z milimetrskim papirjem ........................................................ 11 

Slika 5: Ugotavljanje suhe snovi v izvlečkih orjaškega dežena  .............................................. 12 

Slika 6: Test kalivosti pri semenih redkvice (A, B) in bilnice (C, D), zalitih z izvlečkom iz 

svežih (A, C) in suhih (B, D) listov orjaškega dežena ............................................................. 14 

Slika 7: Delež kalivosti semen redkvice in bilnice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka 

. ................................................................................................................................................. 15 

Slika 8: Masa redkvice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka . ................................ 16 

Slika 9: Masa bilnice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka . ................................... 17 

Slika 10: Dolžina kalic bilnice in redkvice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka . . 18 

 

 

  



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

VIII 

 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Vsebnost suhe snovi (mg/mL) v izvlečkih orjaškega dežena........................... 13 

Preglednica 2: Primerjava vsebnosti suhe snovi v izvlečkih iz suhih in posušenih listov . ..... 13 

Preglednica 3: Primerjava deleža kalivosti glede na pripravo izvlečka . ................................. 15 

Preglednica 4: Primerjava deleža kalivosti glede na koncentracijo izvlečka . ......................... 16 

Preglednica 5: Primerjava mas glede na pripravo izvlečka . .................................................... 17 

Preglednica 6: Primerjava mas glede na koncentracijo izvlečka . ........................................... 18 

Preglednica 7: Primerjava dolžine kalic glede na pripravo izvlečka ....................................... 19 

Preglednica 8: Primerjava dolžine kalic glede na koncentracijo izvlečka  .............................. 19 

 

  



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

  Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

 

 

1 UVOD 

Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) spada med kobulnice 

(Apiaceae). Njegov naravni habitat je Kavkaz, osrednja in jugozahodna Azija. V 19. stoletju je 

bila vrsta prinešena v Francijo kot medonosna rastlina. Kot okrasno rastlino so jo kmalu začeli 

gojiti tudi drugod po Evropi (Nielsen, Ravn in Nentwig, 2005).  

Rastlina ima izredno velike liste in z njimi senči podrast ter onemogoča rast domorodnih 

rastlinskih vrst. Poleg tega lahko zavzame obsežne površine (Global Invasive Species Database, 

2015). Orjaški dežen je uvrščen med fototoksične rastline. Za ljudi je nevaren zaradi strupenega 

rastlinskega soka, ki povzroča fitofotodermatitis (Nielsen, Ravn in Nentwig, 2005). Danes je v 

številnih evropskih državah (Velika Britanija, Češka) uvrščen med najnevarnejše invazivne 

tujerodne vrste (Pisula in Meiners, 2010). V Sloveniji je po do sedaj zbranih podatkih dokaj 

redka invazivna tujerodna vrsta. V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani je že dolga leta na 

ogled kot okrasna rastlina. Pred leti (2011) je prvič prestopila meje vrta. Danes je v začetni fazi 

širjenja v (pol)naravna okolja, zato je zelo pomembno, da se rastlino odstranjuje z vrtov in 

prepreči njeno širjenje. Izrednega pomena je tudi ozaveščanje javnosti (Kus Veenvliet, 2015). 

  

1.1 NAMEN RAZISKAVE 

V raziskavi smo ugotavljali, ali izvlečki iz listov orjaškega dežena vplivajo na rast drugih 

rastlin. Poskus smo izvajali 14 dni. V tem času smo spremljali rast dvokaličnice navadne 

redkvice (Raphanus sativus), ki se pogosto uporablja kot testna rastlina v toksikoloških 

raziskavah, in enokaličnice trstikaste bilnice (Festuca arundinacea). Določili smo delež kalitve, 

izmerili dolžino poganjkov in korenin ter stehtali njihovo maso. Primerjali smo učinke 

izvlečkov, ki smo jih pripravili iz svežih in suhih listov orjaškega dežena.  
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1.2 HIPOTEZE 

 Izvleček orjaškega dežena bo zaviral kalivost in rast navadne redkvice in trstikaste 

bilnice. 

 Kalice navadne redkvice in trstikaste bilnice, ki bodo izpostavljene izvlečku orjaškega 

dežena, bodo manjše in bodo imele manjšo maso kot kontrolne rastline. 

 Bolj koncentriran izvleček bo imel večji zaviralni vpliv na kalivost in rast testnih rastlin.  

 Izvleček, pripravljen iz suhih listov bo bolj koncentriran in bo imel večji vpliv na rast 

testnih rastlin kot izvleček, pripravljen iz svežih listov.  
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 

Za razumevanje problematike invazivnih tujerodnih vrst moramo poznati naslednje pojme, 

katerih definicije so povzete po Svetovni zvezi za varstvo narave (International Union for 

Conservation of Nature, 2016): 

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

(pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le občasno. Velja 

tudi za območja, ki jih je vrsta dosegala sama (s hojo, letenjem, prenosom z vodo, 

vetrom ali drugimi načini razširjenja).  

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

razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla brez posredovanja človeka ali 

neposredne in posredne naselitve. Vključuje katerikoli del organizma, ki lahko 

preživi in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, semena, korenike, jajca). 

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

širjenje ogroža domorodne ekosisteme, habitate ali vrste. Po definiciji Svetovne 

zveze za varstvo narave je tujerodna vrsta tista, ki se je ustalila in povzroča 

spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in domorodno biotsko 

raznovrstnost. 

V Sloveniji imamo veliko število tujerodnih rastlinskih vrst (večina okrasnih in gojenih rastlin, 

številni pleveli) ter slabo raziskane skupine tujerodnih nižjih rastlin (alge in mahovi). Med 

približno 3000 rastlinskimi vrstami, ki rastejo na območju Slovenije, je kar petina vrst 

tujerodnih. Med njimi je 300 vrst arheofitov, ki so prišli na območje Slovenije pred več kot 500 

leti. Preostale tujerodne rastlinske vrste uvrščamo med neofite, ki se pri nas pojavljajo manj kot 

500 let, in efemerofite, ki se pojavljajo le prehodno (Kus Veenvliet idr., 2009). 

Definiciji invazivke ustreza relativno malo rastlinskih vrst. Naštejemo jih med 30 in 60, odvisno 

od natančnosti upoštevanja definicije. Navkljub temu je pomembno, da širjenje invazivnih vrst 

vzamemo resno (Kus Veenvliet idr., 2009). 
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2.1.1 VPLIV IN ŠIRJENJE INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST 

Vplive tujerodnih vrst na okolje lahko razdelimo na 4 kategorije (Kus Veenvliet idr., 2009): 

 Vpliv na domorodne vrste: Tujerodne vrste imajo zelo raznolik vpliv na domorodne 

vrste. Pojavljajo se kot tekmeci domorodnim vrstam za hrano in življenjski prostor. 

Pogosto so tujerodne vrste plenilci domorodnih vrst. Obrambne mehanizme so živa bitja 

razvila skozi evolucijo v procesu sobivanja. Domorodne vrste nimajo prilagoditev za 

izogibanje tujerodnim, zato lahko postanejo lahko dostopen plen, ki vrsto počasi vodi 

do izumrtja.  

Podobno se dogaja z rastlinami. Domorodne rastline, ki nimajo razvitih obrambnih 

struktur, so lahko dostopen vir hrane za tujerodne živali. 

 Vpliv na ekosisteme: Tujerodne vrste lahko v novem okolju spremenijo odnose med 

vrstami, kroženje snovi, fizikalno-kemijske dejavnike. Številne invazivne rastline 

uspešno naseljujejo odprte površine, rastišča ob prometnicah in vodotokih, kjer se 

izredno hitro razširjajo in tvorijo goste sestoje. To vodi v spremembo fizikalno-

kemijskih dejavnikov v okolju. Spremenjeni ekosistemi niso več primerni za 

domorodne rastline, s katerimi se hranijo živali v ekosistemu. Tako posredno vplivajo 

na preoblikovanje celotnega ekosistema. 

 Vpliv na gospodarstvo: S transportom blaga in izdelkov ljudje nevede prenašajo 

številne tujerodne vrste, ki lahko negativno vplivajo na gospodarsko pomembne rastline 

in na ta način znižajo prihodke. Tujerodne vrste, ki povzročajo bolezni rastlin, so lahko 

virusi, bakterije, glive. Številne trdovratne plevele uvrščamo med invazivne tujerodne 

vrste. 

 Vpliv na zdravje ljudi: Številne (okrasne) rastline so delno ali v celoti strupene. 

Domorodne strupene rastline poznamo, medtem ko nevarne tujerodne rastline redkeje 

prepoznamo. Nekatere med njimi izločajo škodljive snovi in povzročajo alergijske 

reakcije. 

Invazivne tujerodne vrste se pojavljajo v vseh taksonomskih skupinah (virusi, glive, alge, 

mahovi, praprotnice, semenke, nevretenčarji, vretenčarji). Naselile so večino ekosistemov in 

imajo velik vpliv na avtohtone vrste. Biološka invazivnost tujerodnih vrst je največja grožnja 

zmanjšanju biološke raznovrstnosti v svetu (Global Invasive Species Database, 2015). 

Invazivne tujerodne rastline imajo pred domorodnimi vrstami določene prednosti, zaradi 

katerih se širijo hitreje in zavzamejo večje površine. Prostorska razpršitev jim omogoča 
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izmenjavo genetskega materiala. Tujerodne invazivne rastline pogosto nimajo naravnih 

sovražnikov in so gensko plastične (Murrell idr., 2011). Njihova glavna značilnost sta hitra rast 

in uspešno razmnoževanje, saj proizvajajo veliko število semen ali so zelo uspešne pri 

vegetativnem razmnoževanju. To je še posebno privlačno za gojenje, zato ima veliko vlogo pri 

širjenju tudi človek (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2015).  

Vnos tujerodnih invazivnih rastlin v okolje je povezan z namerno ali nenamerno naselitvijo. 

Namerna naselitev pomeni, da človek naseli rastline, od katerih naj bi imel določene koristi 

(visoka prehranska vrednost, medonosnost, odporen les, hitra rast ali pa zgolj okrasna vrednost). 

Nenamerna naselitev pomeni, da rastline pobegnejo z vrtov ali pa se v novo okolje nenamerno 

prenesejo vegetativni deli rastline ali seme (v embalaži, prsti za lončnice, osebni prtljagi). V 

Sloveniji je eden izmed bolj pogostih načinov širjenja invazivnih rastlinskih vrst s peskom in 

gradbeno mehanizacijo, saj se pesek prevaža naokoli, invazivne rastline pa pogosto uspevajo 

na mestih, kjer se ga odlaga (poseke, ruderalna rastišča, cestni, rečni bregovi) (Kus Veenvliet 

in Veenvliet, 2015). 

Genetske študije so pokazale, da se adaptacija rastline na novo okolje izrazi že v 20-ih 

generacijah. Iz tega lahko vidimo, da evolucija vpliva na invazivnost (Global Invasive Species 

Database, 2015). 

 

2.1.2 UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE IN NADZOR 

V primeru, ko je invazivna tujerodna vrsta razširjena na manjšem okolju, se jo iz narave poskuša 

popolnoma odstraniti. Kadar pa širjenja ne moremo več preprečiti, je potreben nadzor. To 

pomeni, da se vrsto še naprej odstranjuje iz narave, vendar se zavedamo, da je ne bomo mogli 

popolnoma odstraniti. Lahko pa jo zajezimo in s tem zmanjšamo njen negativni vpliv 

(Richardson idr., 2000).  

Ukrepi za odstranjevanje in nadzor invazivnih tujerodnih vrst so razdeljeni v 3 skupine 

(Richardson idr., 2000): 

 Mehanično odstranjevanje: Odstranitev živali ali rastline iz narave. Običajno se 

ukrepe povezuje tudi s kemičnim zatiranjem.  

 Kemično zatiranje: Uporaba pesticidov in nastavljanje strupenih pasti za vretenčarje. 

Raba pesticidov je strogo nadzorovana.  
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 Biotično varstvo: Škodljive organizme se odstranjuje z živimi organizmi, ki so njihovi 

naravni sovražniki. Običajno invazivne tujerodne vrste nimajo naravnih sovražnikov, 

zato se vnese nov tujerodni organizem. Vnos novih tujerodnih organizmov je tvegan, 

zato je to področje strogo nadzorovano.  

Tujerodne vrste obravnavajo različne mednarodne konvencije in mednarodni sporazumi. 

Države podpisnice so dolžne izvajati sklepe na nacionalni ravni. Najbolj podrobno tujerodne 

vrste obravnava Konvencija o biološki raznovrstnosti. Obravnava naseljevanje, nadzor in 

odstranjevanje tujerodnih vrst iz narave. V Sloveniji velja Zakon o varovanju narave, ki se 

dotakne tudi tujerodnih vrst, ne pa tudi invazivnih tujerodnih vrst. Pri tujerodnih invazivnih 

vrstah je pomanjkljiva tudi zakonodaja Evropske unije, saj so predpisi namenjeni predvsem 

tujerodnim rastlinam in živalim, ki se uporabljajo v gospodarske namene (Kus Veenvliet in 

Veenvliet, 2015). 

 

2.2 ALELOPATIJA 

Alelopatija je eden izmed najbolj pomembnih mehanizmov, ki povečajo uspešnost tujerodne 

invazivne vrste (Murrell idr. 2011). Definirana je kot vsak posreden ali neposreden vpliv ene 

rastline na drugo preko delovanja sekundarnih metabolitov, poznanih kot alelopatske snovi 

(Rizzi in Rizzi, 1992). 

Večji delež alelopatskih snovi je produkt sekundarnega metabolizma. Znane alelopatske snovi 

so: fenolne kisline, flavonoidi, terpenoidi, steroidi, alkaloidi. Spojine se sproščajo iz različnih 

delov rastline z izpiranjem, izhlapevanjem, ostanki razgradnje. Koncentracije in lokacije v 

tkivih se razlikujejo od vrste do vrste. Na koncentracijo vplivajo sezonske spremembe in 

okoljski pogoji (pH tal, temperatura, UV-svetloba, prisotnost drugih rastlin in rastlinojedcev) 

(Rathinsabapathi, Chase in Ferguson, 2003).  

Alelopatijo se običajno raziskuje v laboratoriju, kjer so rastni pogoji kontrolirani. Najpogosteje 

se alelopatska aktivnost kaže kot zakasnjena ali zavrta kalivost semen in povečana ali 

zmanjšana rast korenin ter poganjkov. Študije so pokazale, da je moč inhibicije kalivosti 

sorazmerna s koncentracijo ekstrakta oz. alelopatske spojine. Rastline so v zgodnji fazi bolj 

občutljive na dejavnike iz okolja, saj imajo večjo metabolno aktivnost (Rizzi in Rizzi, 1992).  
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Druga vrsta odnosov med rastlinami, ki rastejo v neposredni bližini in medsebojno vplivajo na 

rast in delovanje, je kompeticija, kjer rastline tekmujejo za vodo, hranilne snovi, prostor 

(Rathinsabapathi, Chase in Ferguson, 2003).  

 

2.3 ORJAŠKI DEŽEN 

Orjaški dežen (sl. 1) (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) je trajnica, ki jo 

uvrščamo med kobulnice (Apiaceae). Ima koren, ki lahko zraste do 60 cm v tla. Nadzemni deli 

rastline v jesenskem času odmrejo, spomladi pa iz korena poženejo novi poganjki. V višino 

zraste od 2 do 5 m. Steblo je močno, votlo in škrlatno lisasto. Listi so veliki do 1 m, globoko 

dlanasto deljeni na 3 do 5 pernatih rogljev. Cvetovi, ki so obarvani belo oz. belozeleno, so 

združeni v kobulasta socvetja, velika do 1 m. Rastlina cveti od pozne pomladi do sredine 

poletja. Plodovi so suhi, ozko ovalni in vsebujejo eterična olja. Na eni rastlini lahko letno dozori 

od 1500 do 100 000 semen (Frajman, 2009).  

Rastlina uspeva na zelo raznolikih rastiščih od nižin do montanskega pasu (obrežja rek, gozdni 

robovi, vlažni travniki). Zelo pogosto raste na ruderalnih rastiščih. Je izredno konkurenčna in 

izpodriva naravno rastje (Frajman, 2009). 

Njegov naravni habitat je Kavkaz, osrednja in jugozahodna Azija. V 19. stoletju je bila vrsta 

prinesena v Francijo kot medonosna rastlina. Kot okrasno rastlino so jo kmalu začeli gojiti tudi 

drugod po Evropi (Nielsen, Ravn in Nentwig, 2005). 

 

Slika 1: Orjaški dežen (Kus Veenvliet idr., 2009) 
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Orjaški dežen je danes v številnih evropskih državah uvrščen med najnevarnejše invazivne 

tujerodne vrste. V Veliki Britaniji, Nemčiji in na Češkem naseljuje številne habitate, iz katerih 

ga ni več mogoče odstraniti (Pisula in Meiners, 2010). 

Rastlina se razširja s semeni. Ena rastlina lahko proizvede tudi do 100 000 semen. Oprašitev 

običajno opravijo žuželke, lahko pa pride tudi do samooprašitve. Semena so izredno dolgoživa, 

v naravi so kaliva do 7 let. Pogoj za uspešno kalitev semen je, da so le-ta izpostavljena nizkim 

temperaturam. Plodove na daljše razdalje raznaša veter. Ker rastlina pogosto uspeva v bližini 

rek, se plodovi in deli korenik prenašajo tudi po vodi (Frajman, 2009). 

2.3.1 NEGATIVNI VPLIVI ORJAŠKEGA DEŽENA 

Gosti sestoji dežena onemogočijo rast domorodnim rastlinskim vrstam, hkrati pa spremenijo 

značilnosti ekosistema. Spremeni se obrežna vegetacija, pojavi se erozija rečnih obrežij. 

Korenike rastline lahko poškodujejo stavbe, ceste, nasipe (Nielsen, Ravn in Nentwig, 2005). 

Orjaški dežen uvrščamo med fototoksične rastline. Rastlinski sok vsebuje furanokumarin, ki 

izzove fitofotodermatitis. Kombinacija rastlinskega soka in UV žarkov (sončne svetlobe) v 15 

min po stiku povzroči fitofotodermatitis. Furanokumarin poškoduje epitelij, celica propade. 

Koža postane rdeča (spremembe melanina), pojavijo se mehurji. Nato lahko še več let opazimo 

škrlatne brazgotine. Če rastlinski sok pride v oči, lahko povzroči delno ali trajno slepoto 

(Nielsen, Ravn in Nentwig, 2005).  

2.3.2 ORJAŠKI DEŽEN V SLOVENIJI 

V Sloveniji je orjaški dežen po do sedaj zbranih podatkih dokaj redka invazivna tujerodna vrsta 

(sl. 2). V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani je že dolga leta na ogled kot okrasna rastlina, 

pred leti (2011) je prvič prestopila meje vrta. Je v začetni fazi širjenja v (pol)naravna okolja, 

zato je pomembno, da se rastlino odstranjuje z vrtov oz. prepreči širjenje (Kus Veenvliet, 2015). 
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Slika 2: Razširjenost orjaškega dežena v Sloveniji leta 2015 (Petkovšek, 2015) 

Odstranjevanje rastline poteka mehansko. Odstrani se koreniko in liste. Večkratno 

odstranjevanje rastlinskih delov rastlino izčrpa, tako da počasi propade. Za zaustavitev 

nadaljnjega širjenja se odstranjuje socvetja. Pri odstranjevanju moramo biti zaradi 

fototoksičnosti zelo previdni, potrebna je ustrezna zaščita (zaščitna očala, obleka, rokavice). 

Rastlino se lahko odstrani tudi s herbicidom, priporoča se glifosat (Nielsen, Ravn in Nentwig, 

2005). 

Gojenje orjaškega dežena v okrasne in medonosne rastline ni zaželeno. V Sloveniji negativni 

vplivi rastline na okolje še niso bili zaznani. Zaradi njenih vplivov na okolje in človeka je 

pomembno ozaveščanje javnosti (Frajman, 2009). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 

V raziskavi smo preučevali vpliv vodnega izvlečka orjaškega dežena na kalitev in rast dveh 

testnih rastlinskih vrst: dvokaličnice navadne redkvice (Raphanus sativus L.) in enokaličnice 

trstikaste bilnice (Festuca arundinacea Schreb). Semena smo kupili v Semenarni Ljubljana. 

Opazovali smo delež kalitve semen, morfološke parametre kalic (dolžina kalic, masa kalic). 

Ugotavljali smo, kakšna je razlika v rasti in kalivosti testnih rastlin, če smo izvlečke orjaškega 

dežena pripravili iz svežih in posušenih listov.  

3.1 MATERIAL 

Liste orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) smo nabrali v 

Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Nabiranje listov orjaškega dežena je potekalo dvakrat: 

dne 2. junija 2016 za pripravo izvlečkov iz svežih listov in dne 12. junija 2016 za pripravo 

izvlečkov iz posušenih listov. Listi so bili odstranjeni iz listne rozete, približno enako razviti 

pri obeh vzorčenjih. Pri nabiranju listov je bila uporabljena ustrezna zaščita (zaščitne rokavice, 

zaščitna očala, dolga oblačila). 

3.2 METODE DELA 

3.2.1 PRIPRAVA VODNIH IZVLEČKOV IZ ORJAŠKEGA DEŽENA 

Pripravili smo vodni izvleček orjaškega dežena iz svežih in posušenih listov.  

Za ekstrakcijo izvlečka iz svežih listov smo uporabili 450 mL destilirane vode in 45 g zmletega 

svežega rastlinskega materiala. Uporabili smo tri 250 mL erlenmajerice. Vanje smo natočili po 

150 mL destilirane vode, dodali 15 g svežega rastlinskega materiala in jih pokrili s parafilmom. 

Ekstrakcija je potekala 24 ur na stresalniku pri 120 obratih/min pri sobni temperaturi. Po 

končani ekstrakciji smo izvlečke vakuumsko prefiltrirali. Prefiltrirane izvlečke smo shranili v 

zamrzovalniku pri -20 C do nadaljnje uporabe.  

Pred začetkom poskusa smo z redčenjem osnovnega izvlečka (10 %) z destilirano vodo 

pripravili še 5 % in 1 % izvlečke (sl. 3). 
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Slika 3: Vodni izvlečki orjaškega dežena s koncentracijami 10 %, 5 % in 1 % (od leve proti desni) 

Pri pripravi izvlečka iz posušenega materiala smo sveže liste orjaškega dežena narezali na 

manjše kose in jih sušili pri 60 C v ventilacijskem sušilniku 48 h. Posušen material smo zmleli 

in shranili v temnem in suhem prostoru do nadaljnje uporabe. Postopek priprave izvlečka je bil 

nato enak kot za izvlečke iz svežega materiala.  

3.2.2 KALITVENI TEST 

Kalitveni test smo izvedli ločeno z izvlečki iz svežih in suhih listov orjaškega dežena. Za 

kalitveni test smo uporabili semena navadne redkvice in trstikaste bilnice. Za vsako vrsto smo 

pripravili 12 petrijevk, skupno 24 petrijevk. Uporabili smo 3 koncentracije (10,5 in 1 %) 

izvlečkov in kontrolni tretma, v katerem smo semena zalili z destilirano vodo. Za vsak tretma 

smo pripravili po 3 ponovitve.  

V vsako petrijevko (19 cm) smo na filtrirni papir položili po 50 semen in jih zalili s 3 mL 

izvlečka izbrane koncentracije oz. destilirane vode. Petrijevke smo pokrili s parafilmom in 

semena pustili kaliti 7 dni na okenski polici (sobne svetlobne in temperaturne razmere). Sedmi 

dan smo poskus zaključili. Prešteli smo število vzkaljenih semen, z milimetrskim papirjem 

izmerili dolžino posamezne kalice (poganjek + korenina) (sl. 4) in stehtali skupno maso kalic v 

posamezni petrijevki. Po končanih meritvah smo kalice zavili v Al-folijo in jih zamrznili v 

hladilniku pri -20 °C do nadaljnje uporabe.  

 

Slika 4: Merjenje dolžine kalic z milimetrskim papirjem 
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3.2.3 VSEBNOST SUHE SNOVI V VODNEM IZVLEČKU 

Pred začetkom poskusa smo stehtali urna stekla. Na vsako urno steklo smo s pipeto nalili po 1 

mL izvlečka izbrane koncentracije. Urna stekla smo pustili 72 ur v digestoriju, da je voda 

izhlapela. Nato smo jih ponovno stehtali in izračunali suho maso v vodnem izvlečku orjaškega 

dežena. Za vsako koncentracijo smo pripravili 3 ponovitve. Meritve smo opravili za izvlečke, 

pripravljene iz svežih in suhih listov orjaškega dežena.  

 

Slika 5: Ugotavljanje suhe snovi v izvlečkih orjaškega dežena 

 

3.2.4 STATISTIČNA ANALIZA 

Pri statistični analizi podatkov smo izračunali povprečno vrednost in standardno deviacijo. 

Vzorce smo primerjali s Student t-testom. Razlike so bile statistično značilne, če so bile 

vrednosti p < 0,05. Za statistično obdelavo podatkov smo uporabljali program Excel (Microsoft 

Inc.).  
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4 REZULTATI 

4.1 VSEBNOST SUHE SNOVI V IZVLEČKIH 

V izvlečkih z 10,5 in 1 % (w/v) iz svežih in posušenih listov orjaškega dežena smo določili 

vsebnost suhe snovi (pregl. 1). Ugotovili smo, da je vsebnost suhe snovi s koncentracijo 

izvlečka padala in da je bila večja v izvlečkih, pripravljenih iz suhih listov. Vsebnost suhe snovi 

je bila v 10 % izvlečku iz suhih listov za 7,02-krat večja kot v izvlečkih iz svežih listov, pri 5 

% izvlečku za 4,35-krat večja in pri 1 % za 4,00-krat večja.  

 

Preglednica 1: Vsebnost suhe snovi (mg/mL) v izvlečkih orjaškega dežena 

 

 

 

Statistična primerjava s t-testom je pokazala, da je vsebnost suhe snovi v izvlečku iz suhih listov 

statistično značilno večja pri 5 % in 10 %, pri 1 % pa je razlika mejna (pregl. 2). 

Preglednica 2: Primerjava vsebnosti suhe snovi v izvlečkih iz suhih in posušenih listov. Prikazane so 

vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike so prikazane 

z ležečim tiskom, značilne z navadnim. 

 

 

 

4.2 KALITVENI TEST 

Test kalivosti smo izvedli za navadno redkvico in trstikasto bilnico (sl. 6). V prvem poskusu 

smo uporabili izvlečke iz svežih listov orjaškega dežena, v drugem pa izvlečke iz posušenih 

listov. Uporabili smo 3 koncentracije (1 %, 5 % in 10 %) izvlečkov in kontrolni tretma brez 

izvlečka (0 %).  

  

 Izvleček 1 % 5 % 10 % 

Sveži listi 0,5 2,3 3,7 

Posušeni listi 2,0 10,0 26,0 

 1 % 5 % 10 % 

t-test 0,0569 2,12•10-5 0,0058 



Bezeljak P. Vpliv izvlečka orjaškega dežena na kalitev navadne migalice in trstikaste bilnice. 

 Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in kemija, 2016 

 

14 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 

0 % 1 % 5 % 10 % 

 

Slika 6: Test kalivosti pri semenih redkvice (A, B) in bilnice (C, D), zalitih z izvlečkom iz svežih (A, 

C) in suhih (B, D) listov orjaškega dežena  
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Slika 7: Delež kalivosti semen redkvice in bilnice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka 

Prikazane so povprečne vrednosti ± standardna deviacija.  

 

V splošnem je bil delež kalivosti večji pri redkvici kot pri bilnici. Izvlečki iz svežih listov so 

stimulirali kalitev redkvice, medtem ko je pri bilnici ostal delež kalivosti enak kot pri kontrolnih 

rastlinah. Izvlečki iz posušenih listov so pri redkvici stimulirali kalitev le v primeru 1 % 

koncentracije, medtem ko sta 5 % in 10 % koncentracija izvlečka zavrli kalitev za 17,6 % in 

55,7 %. Pri bilnici je bila inhibicija kalitve še večja, v primeru 10 % izvlečka semena sploh niso 

kalila (sl. 7). 

 

Preglednica 3: Primerjava deleža kalivosti glede na pripravo izvlečka 

Prikazane so vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike 

so prikazane z ležečim tiskom, značilne z navadnim. 
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Pri primerjavi deleža kalitve glede na vrsto uporabljenega izvlečka smo ugotovili, da so bile 

razlike v učinkovitosti izvlečkov značilne le pri višjih koncentracijah (5 in 10 %), medtem ko 

razlika med 1 % izvlečkoma ni bila značilna (pregl. 3). 

 

Preglednica 4: Primerjava deleža kalivosti glede na koncentracijo izvlečka  

Prikazane so vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike 

so prikazane z ležečim tiskom, značilne z navadnim.  

 

 
Redkvica 

svež 
Redkvica 

suh  
Bilnica 

svež 
Bilnica 

suh 

0 % vs. 1 % 0,0007 0,0001 0,6087 0,2464 

0 % vs. 5 % 0,0056 0,0105 0,0056 0,0006 

0 % vs. 10 % 0,0009 7,16•10-5 0,0009 4,13•10-5 

 

Statistična primerjava s t-testom je pokazala, da so razlike med kontrolo in izbrano 

koncentracijo v vseh primerih statistično značilne razen v primeru vpliva 1 % izvlečkov na 

kalitev bilnice (pregl. 4). 

 

 

Slika 8: Masa redkvice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka  

Prikazane so povprečne vrednosti ± standardna deviacija. 
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Masa kalic redkvice, ki so bile zalite z izvlečkom listov svežega dežena, se je rahlo povečevala 

z višanjem koncentracije izvlečka. Masa kalic, zalitih z izvlečkom listov suhega dežena je s 

povečanjem koncentracije izvlečka upadala, in sicer pri 1 % izvlečku za 24,8 % glede na 

kontrolno rastlino, pri 5 % za 65,6 % in pri 10 % za 86,8 %.  

 

Slika 9: Masa bilnice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka  

Prikazane so povprečne vrednosti ± standardna deviacija. 

 

Masa kalic bilnice, ki so bile zalite z izvlečkom listov svežega dežena, je bila pri 1 % izvlečku 

primerljiva s kontrolno skupino, pri višjih koncentracijah (5 in 10 %) pa je rahlo upadla. Masa 

kalic, zalitih z izvlečkom listov suhega dežena je s povečanjem koncentracije močno upadala. 

Pri 1 % izvlečku za 33,3 % glede na kontrolno rastlino, pri 5 % za 97,6 %, pri 10 % izvlečku 

pa bilnica sploh ni vzkalila.  

 

Preglednica 5: Primerjava mas glede na pripravo izvlečka  

Prikazane so vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike 

so prikazane z ležečim tiskom, značilne z navadnim.  
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Pri primerjavi mase glede na vrsto uporabljenega izvlečka smo ugotovili, da so bile razlike v 

učinkovitosti izvlečkov značilne pri redkvici pri vseh koncentracijah, pri bilnici pa pri 1,5 in 10 

% (vse razen kontrolne) (pregl. 5). 

Preglednica 6: Primerjava mas glede na koncentracijo izvlečka 

Prikazane so vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike 

so prikazane z ležečim tiskom, značilne z navadnim.  

  

 
Redkvica 

svež 
Redkvica 

suh  
Bilnica 

svež 
Bilnica 

suh 

0 % vs. 1 % 0,2907 1,60•10-5 0,9450 0,0051 

0 % vs. 5 % 0,0823 5,83•10-6 0,6656 3,76•10-7 

0 % vs. 10 % 0,0161 2,05•10-6 0,1742 2,06•10-7 

 

Statistična primerjava s t-testom je pokazala, da so razlike med kontrolo in izbrano 

koncentracijo statistično značilne za izvlečke iz suhih listov, neznačilne pa so pri izvlečkih iz 

svežih listov, kar velja tako za redkvico kot bilnico, razen pri 10 % izvlečku iz svežih listov na 

kalitev redkvice (pregl. 6). 

 

Slika 10: Dolžina kalic bilnice in redkvice v odvisnosti od koncentracije in vrste izvlečka  

Prikazane so povprečne vrednosti ± standardna deviacija. 
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V splošnem je bila dolžina kalic večja pri redkvici kot pri bilnici. Izvlečki iz svežih listov so 

rahlo stimulirali rast redkvice, medtem ko je pri bilnici dolžina kalic rahlo upadla (razen pri 1 

% izvlečku iz suhih listov). Izvlečki iz posušenih listov so pri redkvici močno zavirali rast. Pri 

1 % in 5 % koncentraciji za 82,1 % in za 67,0 % glede na kontrolno skupino. Pri 10 % izvlečku 

pa se je dolžina kalic zmanjšala za 9,7 %. Pri bilnici je bila pri 1 % izvlečku rast kalic 

stimulirana, dolžina kalice se je glede na kontrolno skupino povečala za 13,1 %, pri 5 % 

izvlečku je upadla za 73,0 %, pri 10 % izvlečku pa bilnica sploh ni vzkalila.  

 

Preglednica 7: Primerjava dolžine kalic glede na pripravo izvlečka  

Prikazane so vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike 

so prikazane z ležečim tiskom, značilne z navadnim.  

  

 
Redkvica 

svež vs. suh  
Bilnica 

svež vs. suh 

0 % 0,8943 0,8965 

1 % 9,85•10-8 0,0024 

5 % 0,0117 / 

10 % 0,0008 / 
 

Pri primerjavi dolžine kalice glede na vrsto uporabljenega izvlečka smo ugotovili, da so bile 

razlike v učinkovitosti izvlečkov značilne pri 1 % izvlečku tako pri redkvici kot bilnici in pri 5 

% in 10 % izvlečku pri redkvici (pregl. 7). 

 

Preglednica 8: Primerjava dolžine kalic glede na koncentracijo izvlečka  

Prikazane so vrednosti p (t-test; statistično značilne razlike pri p < 0,05). Statistično neznačilne razlike 

so prikazane z ležečim tiskom, značilne z navadnim.  

 

 
Redkvica 

svež 
Redkvica 

 suh  
Bilnica 

svež 
Bilnica 

suh 

0 % vs. 1 % 0,1244 6,47•10-7 0,0686 0,0122 

0 % vs. 5 % 0,1243 0,0139 0,5875 4,06•10-5 

0 % vs. 10 % 0,0173 0,0044 0,0172 0,0139 

 

Statistična primerjava s t-testom je pokazala, da so razlike med kontrolo in izbrano 

koncentracijo statistično značilne za izvlečke, pripravljene iz suhih listov (tako redkvica kot 

bilnica) in izvlečke iz svežih listov pri 10 % izvlečku (tako redkvica kot bilnica) (pregl. 8). 
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5 RAZPRAVA  

Orjaški dežen spada med dobro poznane tujerodne invazivne vrste. V Evropi je že množično 

razširjen in povzroča številne probleme v okolju. V Sloveniji je po sedaj znanih podatkih 

razširjen le na nekaj lokacijah. Že leta ga kot okrasno rastlino gojijo v Botaničnem vrtu 

Univerze v Ljubljani. Orjaški dežen je kot invazivna vrsta zelo uspešen, saj se izredno hitro širi. 

Ena rastlina lahko na leto proizvede več kot 100 000 semen (Kus Veenvliet, 2009). 

V povezavi z alelopatijo in orjaškim deženom je bilo narejenih kar nekaj raziskav. Dve izmed 

njih sem uporabila za primerjavo v svoji raziskavi, v kateri sem ugotavljala, kako orjaški dežen 

vpliva na kalivost navadne redkvice in trstikaste bilnice. Primerjala sem učinkovitost izvlečkov, 

ki sem jih pripravila iz svežih in posušenih listov. 

Naša raziskava je pokazala veliko večjo vsebnost suhih snovi v izvlečku iz posušenih listov. To 

je posledično veliko bolj izrazito vplivalo na kalivost testnih rastlin. Prav tako je imela večji 

vpliv višja koncentracija izvlečka.  

Test kalivosti je pokazal manjšo občutljivost redkvice kot bilnice ne glede na izvleček (svež ali 

suh). Posledično sta bili pri redkvici večji tako masa kot dolžina kalic.  

Pri uporabi izvlečka iz suhih listov, tako pri redkvici kot pri bilnici, lahko opazimo inhibicijo 

kalitve in rasti, ki narašča z večanjem koncentracije izvlečka. Inhibicijo kalivosti izvlečka 

orjaškega dežena so potrdile tudi predhodne raziskave. Emer idr. (2013) so prišli do podobnih 

zaključkov, ko so raziskovali, kako izvleček korenin orjaškega dežena vpliva na kalivost 

različnih vrst rastlin. Ugotovili so, da je v večini primerov zaznati šibko povezavo orjaškega 

dežena z alelopatijo. Razen pri dveh vrstah, kjer je bila opazna značilna inhibicija rasti, in sicer 

pri navadni pasji travi (Dactylis glomerata) in ozkolistnem tropotcu (Plantago lanceolata). To 

potrjuje dejstvo, da je alelopatija vrstno značilna. Odvisna je od alelopatskih snovi, ki so v 

rastlini, le-te pa potem vplivajo na spremembo kemijskih parametrov in mikrobne združbe v 

tleh. Ena najbolj znanih in raziskanih snovi v orjaškem deženu je furanokumarin. Z raziskavo 

so ugotovili, da imajo veliko vlogo pri alelopatiji tudi druge manj poznane snovi v orjaškem 

deženu (Emer idr., 2013). 

Cajthaml idr. (2015) so prav tako raziskovali povezavo med orjaškim deženom in alelopatijo. 

Izvleček, s katerim so zalili semena testiranih rastlin, so pripravili iz korenin orjaškega dežena. 

Ugotovili so, da močno inhibira kalitev. Moč inhibicije je bila spet vrstno specifična. Uporabili 

so navadni glavinec (Centaurea jacea), navadno pasjo travo (Dactylis glomerata) in ozkolisti 
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tropotec (Plantago lanceolata). Njihova glavna ugotovitev je bila, da za uspešnost orjaškega 

dežena kot tujerodne invazivne vrste ni ključna alelopatija. Mnogo večji vpliv na uspešnost 

invazivne tujerodne vrste ima izredna produkcija semen in njihovo širjenje po zraku/vodi, poleg 

tega je rastlina izredno prilagodljiva in dobro izkoristi nezasedene ekološke niše (bregovi rek, 

bližina cest) (Cajthaml, Dostál in Jandová, 2015).  

 

5.1 SKLEPI 

 Izvleček iz suhih listov orjaškega dežena zavira kalitev in rast trstikaste bilnice. Pri 

izvlečku iz svežih listov inhibicija ni bila značilna. Pri navadni redkvici  je izvleček iz 

suhih in svežih listov v nekaterih primerih rast celo spodbudil. 

 Kalice navadne redkvice in trstikaste bilnice, ki so bile izpostavljene izvlečku iz suhih 

listov orjaškega dežena, so bile manjše in so imele manjšo maso kot kontrolne rastline.  

 Bolj koncentriran izvleček je imel večji zaviralni vpliv na kalitev in rast testiranih 

rastlin. Izvleček iz suhega materiala je vseboval več suhe snovi in je imel večji vpliv na 

inhibicijo kalitve in rasti navadne redkvice in trstikaste bilnice. 
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PRILOGE 

a) Dolžina kalic redkvice in bilnice, zalitih z izvlečkom iz svežih in suhih listov orjaškega 

dežena 

 Redkvica + svež dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

dolžina 9,25 9,35 9,47 9,84 

kalice 9,13 9,44 9,65 9,80 

(cm) 9,18 9,21 9,39 9,45 

povp. 9,19 9,33 9,50 9,70 

st. dev. 0,06 0,12 0,13 0,22 

 

 Redkvica + suh dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

dolžina 9,18 1,71 0,00 8,31 

kalice 9,44 1,71 4,34 8,47 

(cm) 9,01 1,54 4,57 8,17 

povp 9,21 1,65 2,97 8,32 

st. dev. 0,22 0,10 2,57 0,15 

 

 Bilnica + svež dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

dolžina 3,96 3,71 3,72 3,63 

kalice 4,21 3,93 4,19 3,56 

(cm) 4,01 3,81 4,00 3,69 

povp. 4,06 3,82 3,97 3,63 

st. dev. 0,13 0,11 0,24 0,07 

 

 Bilnica + suh dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

dolžina 4,06 4,72 1,34 / 

kalice 4,19 4,60 0,93 / 

(cm) 3,89 4,42 1,03 / 

povp. 4,05 4,58 1,10 / 

st. dev. 0,15 0,15 0,21 / 
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b) Delež kalivosti redkvice in bilnice, zalitih z izvlečkom iz svežih in suhih listov orjaškega 

dežena 

 Redkvica + svež dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

delež 72 94 84 92 

kalivosti 78 92 88 90 

(%) 74 94 88 92 

povp 74,67 93,33 86,67 91,33 

st. dev. 3,06 1,15 2,31 1,15 

 

 Redkvica + suh dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

delež 76 94 62 30 

kalivosti 74 96 68 38 

(%) 74 92 60 34 

povp 74,67 94,00 63,33 34,00 

st. dev. 1,15 2,00 4,16 4,00 

 

 Bilnica + svež dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

delež 38 42 40 40 

kalivosti 40 38 38 38 

(%) 40 34 38 38 

povp 39,33 38,00 38,67 38,67 

st. dev. 1,15 4,00 1,15 1,15 

 

 Bilnica + suh dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

delež 40 40 10 0 

kalivosti 34 30 6 0 

% 44 30 8 0 

povp 39,33 33,33 8,00 0,00 

st. dev. 5,03 5,77 2,00 0,00 
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c) Masa kalic redkvice in bilnice, zalitih z izvlečkom iz svežih in suhih listov orjaškega 

dežena 

 Redkvica + svež dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 %  

masa 3,961 4,611 4,057 4,517 

(g) 3,983 3,936 4,256 5,217 

  3,951 4,093 4,0518 4,693 

povp 3,97 4,21 4,12 4,81 

st. dev. 0,02 0,35 0,12 0,36 

 

 Redkvica + suh dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

masa 3,589 2,761 1,152 0,329 

(g) 3,647 2,747 1,391 0,549 

  3,665 2,667 1,218 0,547 

povp 3,63 2,73 1,25 0,48 

st. dev. 0,04 0,05 0,12 0,13 

 

 Bilnica + svež dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

masa 0,192 0,254 0,189 0,159 

(g) 0,283 0,218 0,157 0,164 

  0,2 0,196 0,268 0,197 

povp 0,23 0,22 0,20 0,17 

st. dev. 0,05 0,03 0,06 0,02 

 

 Bilnica + suh dežen 

konc. 0 % 1 % 5 % 10 % 

masa 0,214 0,165 0,009 0 

(g) 0,218 0,125 0,004 0 

  0,208 0,127 0,005 0 

povp 0,21 0,14 0,005 0,00 

st. dev. 0,01 0,02 0,001 0,00 

 

 

 


