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1 UVOD 

Mnoge tujerodne vrste je človek vnesel na območje zunaj njihovega območja naravne 

razširjenosti z različnimi nameni, predvsem zaradi njihovega privlačnega videza in uporabnosti.  

Nekatere izmed njih postanejo invazivne, ker s svojo prisotnostjo povzročajo težave 

domorodnim vrstam, saj jih izpodrivajo, prenašajo tudi bolezni in parazite, na katere 

domorodne vrste niso odporne ali prilagojene. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Ljudje 

imamo zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, na primer alergije ali poškodbe kože. Nastaja 

tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, tudi stroški vzdrževanja javnih 

površin in funkcionalnih zemljišč stavb so višji. Ena izmed najbolj razširjenih tujerodnih 

invazivnih vrst tako v Evropi kot v Sloveniji je japonski dresnik (Fallopia japonica), ki se je z 

značilnim vegetativnim razmnoževanjem zelo hitro razširil iz Azije v ostale dele sveta (Kus 

Veenvliet idr., 2009). Japonski dresnik je zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko 

segajo več metrov v globino in nekaj metrov okoli rastline. Kjer se razraste, tvori goste sestoje, 

ki izpodrivajo naravno rastje ter tako spreminjajo videz krajine in negativno vplivajo na biotsko 

pestrost. Korenike japonskega dresnika lahko prodrejo skozi 5 cm debele plasti asfalta, zato 

ima lahko močan negativen vpliv. Danes je z izjemo submediteranskega območja pogost po 

vsej Sloveniji, kjer ga srečamo zlasti ob rekah in potokih (Frajman, 2008). Za uspešno širjenje 

invazivnih rastlin so poleg nespolnega razmnoževanja lahko ključni tudi njihovi sekundarni 

metaboliti, ki jih izločajo v okolje, s tem pa vplivajo na sosednje organizme. Med sekundarne 

metabolite sodijo tudi alelopatske spojine oz. alelokemikalije, ki na druge rastline vplivajo tako, 

da zavirajo njihov rast in razvoj. Mehanizmu pravimo alelopatija, ki je lastnost številnih 

invazivnih rastlin, med njimi tudi japonskega dresnika (Fan idr., 2010). Fenomen opazujejo že 

dolgo, vendar se mu v zadnjih nekaj desetletjih s številnimi laboratorijskimi študijami še 

posebej posvečajo, zato je pojav postal bolj prepoznaven in razumljen (An idr., 1998).  

 

1.1 Namen raziskave 

V raziskavi smo ugotavljali, ali izvlečki iz listov in korenik japonskega dresnika vplivajo na 

rast drugih rastlin. Zanimalo nas je predvsem, ali ima kateri od njiju večji zaviralni učinek na 

testno rastlino. V ta namen smo izbrali čebulo, pri kateri smo spremljali rast korenin. 
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1.2 Hipoteze 

 Število in dolžina korenin čebule, ki raste v prisotnosti izvlečkov iz japonskega 

dresnika, je manjša kot pri kontrolni skupini. 

 

 Mitotski indeks, ki je pokazatelj pogostosti celičnih delitev, je v koreninah, ki rastejo v 

prisotnosti izvlečkov iz japonskega dresnika, manjši kot pri kontrolni skupini. 

 

 Izvleček iz korenik japonskega dresnika bolj zavira rast korenin in celične delitve kot 

listni izvleček. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 Tujerodne invazivne vrste 

V biologiji z izrazom tujerodne vrste poimenujemo tiste organizme, ki jih je človek prenesel v 

okolje, v katerem prej niso bili prisotni. Tujerodne vrste pripadajo vsem taksonomskim 

skupinam organizmov (virusi, glive, alge, mahovi, praprotnice, semenke, nevretenčarj i, 

vretenčarji), razlikujejo pa se po virih, poteh in načinih naselitve. Glede na način naselitve 

ločimo namerne in nenamerne naselitve, vendar v praksi ta ločitev ni enostavna (Kus Veenvliet 

idr., 2009): 

 Namerne naselitve so tiste naselitve, ki jih je človek izvedel z namenom, da bi se vrste 

v okolju ustalile, človek pa bi imel od njih določeno korist. 

 Nenamerne naselitve lahko opredelimo kot vse ostale naselitve. Le-te so posledica 

nezavednih, nenamernih dejanj človeka. 

Vse naselitve tujerodnih vrst lahko razvrstimo v tri kategorije virov naselitev: vnos, prenos in 

širjenje. Medtem ko je vnos namerna naselitev, gre pri prenosu in širjenju za nenamerno 

naselitev. Vnos lahko predstavlja naselitev vrste za biotično varstvo ali lovne in ribolovne vrste. 

Poleg tega je možen kot vnos škodljivcev (npr. patogenih zajedavcev) in kot pobeg kulturnih 

in okrasnih rastlin. Organizmi se lahko naselijo s prenosom kot slepi potniki na transportnih 

sredstvih in v balastnih vodah. Širjenje kot vir naselitve organizmov pa poteka po novih poteh 

ali kot spontano širjenje iz sosednjih držav po rekah in vzdolž prometnih poti (Kus Veenvliet 

idr., 2016). 

Zakonodaja jasno določa, da je naseljevanje tujerodnih vrst prepovedano, tako se naselitev 

tujerodne vrste dovoli le, če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg ne bo 

ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti oz. pestrosti. Kljub temu so 

številne tujerodne vrste namerno naseljene v omejene prostore, kot so vrtovi, od koder so 

pobegnile ali se razširile v naravno okolje. Žal tudi v Sloveniji še vedno prihaja do nezakonit ih 

namernih naselitev tujerodnih vrst v naravo. Nekateri ljudje, zaradi prepričanja, da bodo imele 

živali lepše življenje, v naravo spuščajo akvarijske in vivarijske živali in rastline, ki povzročajo 

veliko škodo domorodnim vrstam (Kus Veenvliet idr., 2016).  

V Evropo je vsako leto prinesenih na stotine tujerodnih organizmov, a jih večina v novem 

okolju ne preživi, bodisi ker se novemu okolju ne morejo prilagoditi ali pa je za uspešno 

razmnoževanje prisotnih premalo osebkov. Nekatere vrste, imenujemo jih prehodne tujerodne 

vrste, se na nekem območju pojavljajo le občasno in se celo občasno razmnožujejo, vendar ne 

tvorijo trajnih populacij in se vzdržujejo le s ponovnimi naselitvami. Posamezne vrste pa se 

postopoma, lahko tudi v obdobju več let, prilagodijo na novo okolje in se začnejo (spolno ali 
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nespolno) razmnoževati. Tujerodne vrste, ki se v naravi redno razmnožujejo in katerih 

populacije se vzdržujejo brez posredovanja človeka, imenujemo naturalizirane vrste. Te v 

okolju še ne povzročajo škode, sčasoma pa lahko nekatere postanejo invazivne (Kus Veenvliet 

idr., 2009).  

Kot invazivne vrste označujemo vse tiste, ki s svojo prisotnostjo izpodrivajo domorodne vrste. 

Ocenjuje se, da postane invazivnih približno en odstotek tujerodnih vrst, ki jih je človek 

namerno ali nenamerno prinesel na neko območje. Približno desetkrat več pa je takih, ki se 

naturalizirajo, vendar ne kažejo invazivnosti. Med našimi naturaliziranimi praprotnicami in 

cvetnicami je danes okrog 50 vrst, ki so razločno prepoznane kot invazivne vrste. A kljub tem 

majhnim številkam predstavljajo resen problem, ki se ga še ne zavedamo dovolj (Jogan idr., 

2012). 

Prva ne-zabeležena širjenja invazivk so se gotovo dogajala že zadnjih 500 let, ko je s povečano 

stopnjo trgovanja med kontinenti namerno ali nenamerno v novo domovino redno prihajalo vse 

več semen tujerodnih vrst. Na območju današnje Slovenije so prva pojavljanja invazivnih 

rastlin zunaj vrtov zabeležena v drugi polovici 19. stoletja. Nekatera širjenja invazivk so 

potekala tako hitro, da jim je bilo težko slediti. Naše invazivne vrste izvirajo iz klimatsko 

podobnih predelov, ki jih je po svetu kar nekaj. Taki so npr. na severni polobli skrajni vzhodni 

predeli Azije, jugovzhod Severne Amerike, nekaj pa jih je tudi na južni polobli (Kus Veenvliet 

idr., 2009). 

Invazivne tujerodne rastline pogosto oblikujejo goste sestoje in so zato zelo opazne. Najbolj 

razširjene so na ruderalnih rastiščih, ob cestah, v mestih, na gradbiščih, kjer je človek odstranil 

prvotno rastlinje in omogočil razrast tujerodnih rastlin. A ruderalna rastišča so lahko le 

odskočna deska za tujerodne rastline, saj se od tam postopoma razširijo tudi v pol naravna ali 

naravna območja, kjer so vplivi na biotsko raznovrstnost bistveno večji (Kus Veenvliet, 2016).  

Uspešnost in raznolikost avtohtonih vrst se zmanjšujeta predvsem zaradi razširjanja invazivnih 

tujerodnih vrst. Le-ta pa narašča na račun močnega uspevanja teh vrst na tujem območju. V ta 

namen v večjem delu Evrope že dalj časa potekajo obširne raziskave in ukrepi, s katerimi 

skušajo nadzorovati njihovo hitro razširjanje ter s tem vzdrževati naravne ekosisteme (Aguilera 

idr., 2010). Znanstveniki opisujejo številne dejavnike, s pomočjo katerih lahko pojasnimo 

njihovo uspešnost. Mnoge tujerodne rastline se uspešno razširjajo z vodnim tokom, ki vzdolž 

rek prenaša semena in delce korenik. Nekatere so uspešnejše od domorodnih zaradi 

učinkovitejše izrabe hranil. Ta jim omogoča hitro rast in tvorbo gostih sestojev, s katerimi 

vplivajo na okoliške rastline, katerih rast je, zaradi pomanjkanja svetlobe in hranil, zmanjšana, 

pogosto celo zavrta. Na podlagi številnih opazovanj strokovnjaki ugotavljajo, da prinesene 

rastline na novem območju nimajo naravnih sovražnikov, kot so zajedavci ali rastlinojedci, ki 

bi zmanjšali njihovo populacijo. Mnoge tujerodne invazivke  pa s pomočjo posebnega 

mehanizma vplivajo na druge rastline tako, da s sproščanjem posebnih spojin iz korenin v prst 
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zavirajo rast in razvoj bližnjih rastlin. Ta teorija temelji na številnih dokazih in je pogosto 

vpletena v razlago uspešnega širjenja invazivnih rastlinskih vrst (Murrell idr., 2011). 

Podrobnejši opis mehanizma za uspešnost invazivk sledi v nadaljevanju.  

2.2 Japonski dresnik 

Rod Fallopia Adans. je eden izmed 46 rodov družine dresnovk (Polygonaceae) in je v zadnjem 

času pri nas najbolj znan zaradi izredno agresivnega invazivnega japonskega dresnika (Fallopia 

japonica (Houtt.) Ronse Decraene), ki velja za eno izmed 100 najbolj problematičnih invazivk 

v svetovnem merilu. Japonski dresnik je zato vzrok, da so dresniki eden bolj raziskanih rodov 

kritosemenk (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). Pri nas je dokaj pogost tudi križanec japonskega 

in sahalinskega dresnika (F. sachalinensis), ki ga imenujemo češki dresnik (Fallopia × 

bohemica) in ima vmesne znake med vrstama, zato jih pogosto zamenjujemo (Jogan idr., 2012). 

Slednji je pomemben predvsem z vidika stopnje invazivnosti, saj ima v primerjavi z japonskim 

dresnikom številčnejše genetske variacije in kaže večji invazivnostni potencial (Bailey idr., 

2009).   

V Evropo je bil japonski dresnik kot okrasna rastlina leta 1825 prinesen iz vzhodne Azije, 

natančneje s Kitajske. S premeščanjem prsti je hitro migriral s Kitajske na Japonsko, od koder 

se je naprej razširil v Evropo, Avstralijo, Ameriko … Takrat so japonske primerke v Evropo 

prinašali trgovci, saj je v tistem času rastlina veljala za »najbolj zanimivo novo rastlino leta«. 

Danes je japonski dresnik razširjen po vsej Sloveniji, zlasti v severnem delu države, od nižin in 

vse do spodnjega alpskega pasu. Najvišje ležeči najdišči japonskega dresnika v Sloveniji sta na 

Pohorju (1100 m n. m) ter na Mangartski cesti (1150 m n. m.) (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011).  

Slika 1: Znana razširjenost japonskega dresnika (Fallopia japonica var. japonica) v Sloveniji. Legenda: črne 

pike – preverjeni podatki, prazne pike – nepreverjeni podatki (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011; baza CKFF; 23. 

11. 2010).   
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Do 2 metra visoka zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko segajo več metrov v 

globino, ima votlo, kolenčasto členjeno steblo in na pogled spominja na steblo bambusa. Čvrsti, 

na otip gladki listi so dolgi do 15 cm, širokojajčasti s prisekanim dnom, kratkopecljati in 

spiralasto dvoredno nameščeni na steblo. Rastlina cveti od julija do septembra, cvetovi pa so 

ženski, enospolni, s petimi belimi cvetnimi listi in združeni v gosta grozdasta socvetja (Jogan 

idr., 2012). Na redkejših območjih, kjer je japonski dresnik samostojen in se razvije sam, se 

pojavljajo dvospolne rastline, ki imajo v cvetovih razvit tako pestič oz. ženski spolni organ kot 

tudi prašnike oz. moške spolne organe, ter ženske rastline, ki imajo razvite le pestiče. V mešanih 

populacijah, kjer so torej prisotne ženske in moške rastline, razvije semena in se tako spolno 

razmnožuje. Rastline, ki so jih na začetku 19. stoletja prinesli v Evropo, se na spolni način niso 

mogle razmnoževati, saj so bile ženskega spola, potomci teh rastlin pa naj bi bili v Evropi 

prisotni še danes (Frajman, 2008). Čeprav neupravičeno, precej več časa znanstvenik i 

posvečajo vegetativnemu načinu razmnoževanja japonskega dresnika. Strgulc Krajšek in 

Dolenc Koce (2015) ugotavljata, da, kljub temu da je to glavni način reprodukcije dresnikov, 

mnogi od njih tvorijo številna semena. Zlasti moški cvetovi japonskega dresnika značilno 

proizvedejo veliko več semen kot njegovi najbližji sorodniki. Kljub temu je uspešnejši 

vegetativni način razmnoževanja, predvsem zaradi stebelnih členkov, ki se z lahkoto 

zakoreninijo na različnih podlagah. Poleg tega rastlina tvori dolge podzemne korenike, s 

katerimi se močno razraste. Za uspešno rast nove rastline zadošča že 5 gramov težak košček 

korenike. Trdovraten koreninski sistem, ki seže več metrov globoko in do 20 metrov okoli 

rastline, je ključen za uspešno širjenje. Nadzemni deli rastline jeseni odmrejo, medtem ko 

podzemni deli prezimijo nizke temperature, tako zgodaj spomladi nastajajo nove mlade rastline, 

ki hitro zrastejo do končne višine. To je glavni vzrok tvorjenja gostih sestojev, ki izpodrivajo 

naravno rastje ter tako spreminjajo videz krajine in negativno vplivajo na biotsko pestrost. Pri 

raznašanju delov rastline in njenem razširjanju igra pomembno vlogo vodni tok rek in potokov 

(Frajman, 2008; Jogan idr., 2012). Proces širjenja trdovratne invazivke opravlja tudi človek, ki 

s kmetijskimi in vrtnarskimi dejavnostmi prenaša »okuženo prst« na nova območja (Strgulc 

Krajšek in Jogan, 2011).  

Japonski dresnik se zelo agresivno razrašča ob nekaterih rekah in potokih ter oblikuje strnjene , 

goste sestoje, iz katerih so izrinjene vse domorodne rastline (Kus Veenvliet, 2016). Rast 

domorodnih rastlin preprečuje zasenčenost, ki je posledica hitrega razraščanja japonskega 

dresnika in njegove visoke sposobnosti regeneracije, njegova genomska plastičnost, pa tudi 

kemične snovi, ki jih izloča v prst in s tem zavira rast drugih rastlin (Parepa idr., 2014). Številne  

spojine, ki so plod sekundarnega metabolizma, močno okrepijo invazivni učinek japonskega 

dresnika. Med njimi so ključnega pomena alelokemijske spojine oz. alelokemikalije, ki se 

nahajajo v različnih delih rastline (steblih, listih, korenikah), vendar so v največjih 

koncentracijah prisotne v podzemnih delih. Iz korenik se sproščajo v prst in tako neposredno 

ali posredno preko talnih organizmov vplivajo na rastline v bližnji okolici (Fan idr., 2010).  
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2.2.1 Ukrepi za odstranjevanje in nadzor 

Japonski dresnik s svojo sposobnostjo hitre rasti in vegetativnega razmnoževanja s korenikami 

in stoloni uspešno naseljuje nove habitate, kjer zaradi svoje invazivnosti izpodriva avtohtone 

rastline, ki so lahko tudi gospodarsko pomembne. S tem močno spreminja ekosisteme ter 

povzroča gospodarsko škodo (Dolenc Koce, 2016). Njegov ekološki vpliv na gospodarsko 

škodo se kaže v destabilizaciji rečnih bregov, poškodbah cestišč, nasipov, zgradb, domov itn. 

V ta namen po številnih državah v Evropi in Severni Ameriki že več let potekajo množični 

ukrepi, katerih cilj je nadzor nad širjenjem invazivnih dresnikov ter njihovo zatiranje (Murrell 

idr., 2011). 

Eden izmed načinov zatiranja japonskega dresnika je košnja, katera se v določeni meri obrestuje 

le v začetni fazi širjenja, ko so populacije še pretežno manjše. V kasnejših fazah širjenja, ko so 

populacije invazivke številčnejše, je omenjena metoda le začasna rešitev, saj je na tak način ne 

zatremo v celoti. Pri tem je pomembno, da je košnja dovolj pogosta, poleg tega pa je potrebno 

odpadni material košnje, zaradi visoke regenerativne sposobnosti rastline, uničiti s sušenjem in 

sežigom. Zaradi te sposobnosti je tudi odlaganje dresnika na kompost neprimerno, saj lahko v 

takem primeru iz zelo majhnih koškov rastlin zrastejo nove, s čimer se težava lahko celo še 

poslabša (Frajman, 2008). Najpogostejša metoda odstranjevanja je poleg mehanske tudi 

kemična (herbicidi), ki pa lahko povzroča negativne posledice na ostale rastline in okolje na 

splošno (Dolenc Koce, 2016). Laznik in Trdan (2012) navajata košnjo v kombinaciji s 

kemičnim zatiranjem kot edino možno metodo, a se je v številnih primerih tudi ta izkazala za 

neučinkovito. Ugotavljata, da bo na dolgi rok edina rešitev le v obliki biotičnega zatiranja z 

vnosom naravnega sovražnika iz okolja, od koder izhaja omenjena invazivna rastlina.  

V ta namen se je v Britaniji leta 2003 začel izvajati projekt preučevanja možnosti biotičnega 

zatiranja japonskega dresnika. Ob pregledu literaturnih virov in opazovanj na Japonskem so 

ugotovili, da ima japonski dresnik približno 180 naravnih sovražnikov, pri čemer je najboljše 

rezultate pri zmanjševanju te invazivne rastline pokazala vrsta bolšica Aphalara itadori Shinji. 

Je žuželka, ki gosti majhen krog rastlin, med katerimi je najpogostejši ravno japonski dresnik, 

potencialno ustrezen pa je tudi njegov križanec češki dresnik. Samice odlagajo jajčeca na liste 

gostiteljskih rastlin, kjer se iz jajčec razvijejo njihove nimfe, iz teh pa kasneje odrasli osebki. 

Predvsem najmanjše nimfe povzročajo največjo škodo na japonskem dresniku, saj s sesanjem 

rastlinskega soka izsušijo dele rastline. Kljub temu pa je tudi v tem primeru to dolgotrajen 

postopek zatiranja, saj naj bi bil uspeh viden šele po 5 do 10 letih po vnosu na določeno območje 

(Laznik in Trdan, 2012). 

Na zmanjšanje koreninskega sistema japonskega dresnika naj bi vplivale številne rastline z 

alelopatskim učinkom. Dolenc Koce (2016) v svoji raziskavi preučuje alelopatski potencial 

krhke vrbe na rast in razvoj japonskega dresnika. Rezultati so pokazali, da izvlečki vrbe kažejo 
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zmeren alelopatski učinek na korenine tretiranih dresnikov. Zaradi podobnih rezultatov 

raziskav znanstveniki ugotavljajo, da bi lahko alelopatija predstavljala primeren mehanizem za 

zatiranje oz. omejevanje invazivnih tujerodnih rastlin na novih območjih (Dolenc Koce, 2016). 

2.3 Alelopatija 

Alelopatijo lahko opredelimo kot pomemben rastlinski mehanizem, ki ga rastlina proži z 

dodajanjem rastlinskih sekundarnih proizvodov v rizosfero tal, ki je del fitosfere in obdaja 

koreninski sistem rastlin (Weston in Duke, 2003). Sekundarni proizvodi oz. sekundarni 

metaboliti so organske spojine, ki so lahko vmesni ali končni produkti sekundarnega 

metabolizma rastlin. Za njih je znano, da vplivajo na določene aktivnosti rastlin, npr., da služijo 

kot obramba rastlinam pred rastlinojedci, glivami, mikrobi in drugimi organizmi, da privabljajo 

opraševalce, nekateri pa imajo alelopatski učinek. To invazivnim rastlinam predstavlja 

pomembno prednost v novem okolju, v katerem so se naselile (Fan idr., 2010).   

Večina alelokemikalij spada med sekundarne metabolite, ki nimajo neposredne vloge pri rasti 

in razvoju rastlin in tako niso nujne za njihovo preživetje. Spojine, katerim je skupen alelopatski 

vpliv, so fenolne snovi, flavonoidi, terpenoidi, alkaloidi, steroidi in delujejo tudi pri 

protimikrobni zaščiti. Te se lahko sintetizirajo v vseh rastlinskih tkivih (v listih, koreninah, 

cvetovih, semenih, steblih in v cvetnem prahu), v okolje pa se sproščajo z različnimi 

mehanizmi, vključno s pomočjo izpiranja, koreninskih izločkov, izhlapevanja in z razgradnjo 

rastlinskih ostankov (Weston in Duke, 2003). Vplivi alelopatskega učinka se na tarčnih 

rastlinah kažejo kot zmanjšana rast koreninskega sistema in poganjkov, upočasnjena ali zavrta 

kalitev, izguba koreninskih laskov, spremembe koleoptile, zvijanje koreninske osi, zmanjšana 

zmožnost razmnoževanja itn. (An idr., 1993).  

Pojav je v procesu opazovanja že več kot 2000 let. Zapisi iz časa pred našim štetjem pišejo o 

kultivarjih kot so npr. čičerika, ječmen in pšenica, ki so uničevali plevel in zavirali rast drugih 

kultivarjev. Podrobnejše raziskave v namen širšega razumevanja in prepoznavanja alelopatije 

pa potekajo šele nekaj desetletij. Izraz alelopatija je leta 1937 prvič uvedel in predstavil nemški 

znanstvenik Molisch z namenom razumevanja tako škodljivih kot koristnih biokemičnih 

interakcij med vsemi vrstami rastlin, vključno z mikroorganizmi. Nekaj desetletij kasneje je 

Molischevo definicijo izpopolnil ameriški botanik Rice v svoji prvi monografiji o alelopatij i. 

Raziskave na tem področju so razkrile simptome in resnost neželenih učinkov živih rastlin ali 

njihovih ostankov na rast višjih rastlin in pridelkov, interakcije med organizmi, ekološki pomen 

alelopatije v rastlinskih skupnostih, problem ponovnih nasaditev, avtotoksičnost, težave s 

kolobarjenjem ter proizvodnja, izolacija in identifikacija alelokemikalij v naravnih in 

agroekosistemih (An idr., 1998). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Fitosfera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Korenina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastline
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Alelokemijske strukture in načini delovanja so raznoliki in lahko ponujajo potencial za razvoj 

prihodnjih herbicidov. Weston in Duke (2003) sta se v svoji raziskavi osredotočila na različne 

vrste plevelov in kmetijskih pridelkov, ki vzpostavljajo neko obliko močnih alelopatij, bodisi z 

drugimi pridelki ali plevelom, v kmetijskih okoljih, v upravljani pokrajini ali v naturaliziranih 

okoljih. Raziskave kažejo, da lahko alelopatske lastnosti povzročijo, da je ena vrsta bolj  

invazivna za avtohtone vrste in s tem potencialno škoduje tako kmetijskim kot naturaliziranim 

okoljem. V nasprotju s tem alelopatski pridelki ponujajo močan potencial za razvoj kultivarjev, 

ki so v nadzorovanih okoliščinah bolj krhki. Okoljski in genotipski učinki vplivajo na 

alelokemijsko proizvodnjo, zato želijo znanstveniki pridobiti dodatne informacije o 

alelokemičnih mehanizmih sproščanja, selektivnosti in obstojnosti, načinu delovanja in 

genetski regulaciji. Na ta način bi lahko še naprej varovali rastlinsko biotsko raznovrstnost in 

izboljšamo strategije za zatiranje plevelov v različnih ekosistemih (Weston in Duke, 2003).  

2.4 Test Allium  

Analitska kemija lahko pri nadzoru različnih škodljivih kemičnih snovi ugotovi veliko, ne more 

pa povedati, kako te snovi vplivajo na organizme. Veliko je tudi snovi, ki so pod mejo detekcije, 

zato se vpliv na živi organizem ugotavlja z biološkimi testi, kot so testi inhibicije rasti (npr. 

vodne leče) ali testi genotoksičnosti (npr. test Allium, kometni test, bioresonanca). Biološki testi 

so nedvomno izredno pomembni in koristni pri ugotavljanju potencialne škodljivosti nekaterih 

genotoksičnih snovi za uspešnost ljudi in drugih organizmov (Olson, 1993).   

Test Allium oz. čebulni test je med raziskovanjem vpliva kolhicina na rastlinskih celicah kot 

prvi, leta 1938, definiral Levan. Danes je čebulni test eden od najpogosteje uporabljenih 

rastlinskih testov, ki se uporablja v okoljskem monitoringu, predvsem pri preučevanju 

kakovosti voda (Fiskesjö, 1985). Kot navaja Olsen (1993) je vključitev takšnih genotoksičnih 

raziskav za varovanje voda velikega pomena, saj omogoča spoznanje o vplivu in posledicah 

genotoksičnih snovi na organizme. Samo fizikalno-kemične analize ne dajo dovolj zanesljivega 

odgovora na vprašanje, kako zdrava je voda oz. medij, v katerem so organizmi.  Skupne 

dopolnjujoče biološke in kemijske raziskave pa podajajo popolnoma drugo sliko, kajti na tisoče 

kemičnih snovi v vodi je težko identificirati. Biološka metoda Allium test razkriva celosten 

vpliv na rast in razvoj živih celic ali organizmov ter zaznava prisotnost škodljivih snovi v 

koncentracijah, nižjih od 0,1 µg/l. Od približno 700 prepoznavnih toksičnih in genotoksičnih 

snovi, ki se lahko znajdejo na primer v pitni vodi, jih z običajnimi fizikalno-kemijsk imi 

analizami nadzorujemo le slabih 10 odstotkov (Firbas, 2011). Poleg ugotavljanja škodljivos t i 

vode je bil čebulni test uporabljen tudi za ocenjevanje onesnaženosti ozračja, za ugotavljanje 

toksičnega učinka saj, herbicidov in pesticidov, za ugotavljanje mutagenih učinkov zdravil, itn. 

(Saradjen, 1993).  
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Navadna čebula (Allium cepa L.) se je že mnogokrat dokazala kot najprimernejša in najbolj 

uporabna vrsta čebule, zato jo znanstveniki redno predlagajo kot testni organizem. Razlogov za 

uporabo ravno rastlinskega materiala pri tovrstnih raziskavah je kar nekaj. Rastline so 

najprimernejše zaradi njihovega shranjevanja in enostavnega ravnanja z njimi, zaradi 

kakovostnega stanja kromosomov, zaradi česar so dobro vidne kromosomske napake in s tem 

boljše določanje genotoksičnih potencialov snovi. Poleg nizke cene je pozitivni dejavnik izbire 

rastlinskega materiala predvsem dobra povezava z drugimi testi (Fiskesjö, 1985). 

Test Allium lahko razkriva sočasno splošno toksičnost in genotoksičnost. Splošni pokazatelj 

kakovosti vzorca je rast korenin čebule. Daljše kot so korenine, boljša je kakovost, in krajše kot 

so korenine, slabša je kakovost vzorca (Firbas, 2011). Potencialno genotoksičnost snovi se 

dokazuje s pogostostjo poškodb DNA v celicah rastnih vršičkov korenin čebule (Fiskesjö, 

1985). Poleg tega lahko toksične vplive testnih snovi na celični ravni ugotavljamo tudi z 

merjenjem frekvence delečih se celic. Pogled na celično raven testne rastline, še bolj pa 

kvalitetno pregledovanje celic ter njihovo razmerje med celicami s poškodovanimi kromosomi 

in celicami brez poškodovanih kromosomov v njej, daje zelo natančno sliko o kakovosti vzorca 

(Firbas, 2011). Dokaze splošne toksičnosti snovi Fiskesjö (1985) razdeli na mikroskopske in 

makroskopske parametre, katere pri tem opazujemo. Medtem ko je najpomembnejš i 

mikroskopski parameter mitotski indeks (število delečih se celic na število vseh opazovanih 

celic), je najpomembnejši makroskopski, že omenjena dolžina korenin. Poleg tega na toksičnost 

kažejo tudi nabreklost korenin, sprememba barve, cepitev korenin in dolžina listov, ki pa je 

pogosto lahko nezanesljiva. 

Test Allium pokaže odlično povezavo s testi, kjer potekajo raziskave na ribah in sesalcih in vivo. 

Rezultati se lahko tako z visoko zanesljivostjo prenašajo na človeka. Mednarodni program 

rastlinskih bioloških testov (International Program in Plant Bioassays) je test sprejel za 

biomonitoring in testiranje okoljskih onesnaževalcev. V okviru teh programov je ta test 

standardiziran in validiran (Fiskesjö, 1985). 

  

http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=992
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3 MATERIALI IN METODE DELA 

3.1 Rastlinski material 

Raziskavo smo izvajali na rastlinski vrsti navadna čebula (Allium cepa L. cv. 'Snowball'), 

(dobavitelj A.C. Mosselman B. V., Nizozemska, distribuira Semenarna Ljubljana d. d.). Za test 

smo izbrali čebule, ki so bile čvrste in čim bolj enake velikosti. Posušene, plesnive ali 

poškodovane rastline smo izločili.  

Na čebulah smo preučevali vpliv izvlečkov japonskega dresnika (Fallopia japonica var. 

japonica (Houtt.) Ronse Decr.). Korenike in listi rastline so bili nabrani v Ljubljani, v okolici 

Biotehniške fakultete ob potoku Glinščica. Deli japonskega dresnika so bili predhodno posušeni 

in zmleti v grob prah. 

3.2 Priprava izvlečkov iz japonskega dresnika 

Iz posušenih zrelih listov in posušenih korenik smo pripravili vodna izvlečka japonskega 

dresnika. Za ekstrakcijo izvlečkov iz listov in korenik smo v predhodno označenih 250 ml 

erlenmajericah zatehtali po 10 g posušenega in zmletega materiala ter dodali po 200 ml 

destilirane vode. Na ta način smo pripravili vodni raztopini s 5 % koncentracijo. Vzorca smo 

zatesnili s parafilmom in ju 24 ur ekstrahirali na stresalniku pri 120 obratih/min pri sobni 

temperaturi. Po končani ekstrakciji smo izvlečke vakuumsko fino prefiltrirali oz. nučirali s 

pomočjo presesalne buče, aspiratorja in Büchnerjevega lija (nuče), da smo dobili bistri 

raztopini. Oba filtrata smo shranili v zmrzovalniku na -20 °C do nadaljnje uporabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Priprava izvlečka z vakuumsko filtracijo (A) in filtrirana izvlečka iz korenik in listov japonskega 

dresnika (B). 

A B 
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3.3 Test Allium  

Za izvedbo čebulnega testa smo uporabili 18 enako velikih, nepoškodovanih čebulic, katerim 

smo, zaradi bolj učinkovite in hitrejše rasti, odstranili zunanje, suhe luskoliste. V stojalo za 

epruvete smo vstavili 18 epruvet z destilirano vodo in na vsako od njih postavili čebulo. Po 24 

urah smo šestim čebulam zamenjali destilirano vodo z izvlečkom korenik, šestim z listnim 

izvlečkom in šestim, ki so služile kot kontrolna skupina, s svežo destilirano vodo. Pustili smo 

jih rasti dva dni, vmes pa smo vsak dan čebulam dolili izhlapelo in porabljeno tekočino  

(izvleček oz. destilirano vodo).  

 

Slika 3: Nastavitev čebulnega testa. 

Po dveh dneh smo čebulicam s skalpelom odstranili korenine, jih prešteli in s pomočjo ravnila 

izmerili dolžino posamezne korenine. Porezane korenine smo ločeno shranili v označene 

stekleničke in jih fiksirali v mešanici etanola in ocetne kisline v razmerju 3:1 (v/v). Vzorce smo 

tako pustili vsaj 24 ur v hladilniku pri +4 °C. Za dolgotrajnejše shranjevanje je priporočljivo, 

da fiksativ zamenjamo s 96 % etanolom in jih shranimo v zamrzovalniku pri –20 °C. 

3.3.1 Priprava mikroskopskih preparatov 

Za opazovanje citoloških parametrov smo pripravili trajne mikroskopske preparate. Fiksirane 

korenine smo pobarvali z reakcijo po Feulgenu (Dolenc Koce, 2001).  

Iz fiksativa smo vzeli korenine in jih 5 minut spirali v destilirani vodi, temperirani na sobno 

temperaturo. Koreninice smo nato popivnali s papirnato brisačo in jih prestavili v označene 

stekleničke s kalibrirano 5 N HCl za potek procesa hidrolize. Ta je potekala v termostabilni 

vodni kopeli (20,0 ± 0,1 °C). Po 60 minutah smo proces prekinili s hladno destilirano vodo, v 

katero smo korenine prestavili za 5 minut. Nato smo korenine zopet popivnali s papirnato 

brisačo. Sledilo je barvanje po Feulgenu. Vzorce smo čez noč barvali s Schiffovim reagentom 
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pri +4 °C v hladilniku. Naslednji dan je sledilo odstranjevanje odvečnega barvila. Vzorce smo 

spirali v SO2 – vodi, trikrat zapored po 2 minuti, enkrat po 10 minut in na koncu 20 minut. Do 

priprave mečkanih preparatov smo korenine hranili v destilirani vodi v hladilniku.  

 

 

Slika 4: Po Feulgenu obarvane korenine iz vodnega tretmaja (V6) ter tretmaja z izvlečkom iz korenik (K6) in 

listov (L6). 

Pripravo mečkancev smo začeli s prestavitvijo korenin iz destilirane vode v 45 % ocetno kislino 

za približno 10 minut, da so se le-te zmehčale. Z ocetno kislino smo očistili objektna stekelca 

in jih primerno označili. Na posamezno objektno stekelce smo prenesli po dve koreninici (A in 

B), ki smo jim odrezali vršiček z meristemom, ki je bil temneje obarvan (prib. 1 mm), 

preostanek pa smo zavrgli. Na posamezen vršiček smo kanili kapljico ocetne kisline in vsakega 

posebej pokrili s krovnim stekelcem. Tkivo smo zmečkali s pritiskom tope preparirne igle na 

krovno stekelce. Na koncu smo na krovnik še močno pritisnili s palcem in razporedili celice v 

čim tanjšo in enakomerno debelo plast. Mečkane preparate smo dali na suhi led (CO2 v trdnem 

stanju), da je tkivo primrznilo na objektno stekelce. Z britvico smo odstranili krovnike, 

preparate pa smo nato 3 minute dehidrirali v 96 % etanolu. Sledilo je večurno sušenje 

preparatov v degestoriju v temi. Zadnji korak priprave trajnih preparatov je predstavlja lo 

prekrivanje mečkancev s krovnim medijem DPX in krovnimi stekelci. Pred pregledovanjem 

preparatov so se le-ti nekaj dni sušili v temi na sobni temperaturi.  

3.3.2 Analiza mikroskopskih aparatov 

Pregled trajnih mečkanih prepratov je potekal s svetlobnim mikroskopom CH-2 Olympus pri 

400-kratni povečavi. Na posameznem vzorcu smo pregledali najmanj 1000 jeder na naključnih 

vidnih poljih. Beležili smo si število interfaznih in mitoznih jeder, pri katerih smo si zabeležil i 

še fazo mitoze. Iz dobljenih podatkov smo izračunali delež delečih se celic – mitotski indeks 

(MI, izražen v odstotkih) in delež celic v posameznih fazah mitoze.  
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Mitotski indeks (MI) smo izračunali po naslednji formuli: 

 MI (%) = (n / N) x 100,  pri čemer je 

 

n = število delečih se celic, ki smo ga izračunali kot vsoto vseh delečih celic v mitozi 

N = število vseh pregledanih jeder v posameznem koreninskem vršičku 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Faze mitoze v koreninskem vršičku čebule (svetlobni mikroskop, povečava 400x): A – profaza, B – 

metafaza, C – anafaza, D – telofaza. Mitozna jedra so označena s puščicami. 

 

 

A 

 

B 

D C 



Osolnik T . Vpliv izvlečka iz listov in korenik japonskega dresnika na celično delitev pri čebuli. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2017. 

15 
 

3.4 Statistična analiza 

Dobljene podatke o številu in dolžini korenin ter o celičnih delitvah smo analizirali z 

računalniškim programom Excel 2016 (Microsoft Inc.). Za opazovane parametre smo 

izračunali povprečne vrednosti vseh rastlin, ki so rasle v določeni raztopini, standardne odklone 

(SD) in standardne napake (SN). Tretmaje smo med seboj primerjali s Student t-testom. Razlike 

so bile statistično značilne, če so bile vrednosti p ≤ 0,05.  
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4 REZULTATI 

Rezultati meritev kažejo razliko v številu in dolžini korenin med kontrolo (voda) in izvlečkoma 

japonskega dresnika (sliki 6 in 7). Čebulam, ki so rasle v izvlečkih, je zraslo manj korenin in 

so bile izrazito krajše kot v kontrolni skupini. Največ korenin (21,5) je pognalo pri čebulah, ki 

so rastle v vodi (slika 6). Zaradi listnega izvlečka se je število korenin zmanjšalo za 64,3 %, 

zaradi izvlečka korenik pa za 15,5 %. V tej skupini je bila tudi največja variabilnost podatkov. 

Izkazalo se je, da se je število korenin čebule v listnem izvlečku glede na kontrolo, statistično 

značilno zmanjšalo, medtem ko se število korenin čebule v izvlečku korenik ni zmanjša lo  

(preglednica 1).   

 

 

 

Slika 6: Število korenin pri čebuli po tretmaju z vodo  (V), listnim izvlečkom (L) in izvlečkom korenik (K) 

japonskega dresnika. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD. (N= 4–24). Različne črke prikazujejo statistično 

značilne razlike (Student t-test). 

 

Rezultati kažejo izrazitejšo razliko v dolžinah korenin kot v številu med kontrolo in izvlečkoma. 

Najdaljše korenine (16,8 mm) so imele čebule, ki so rasle v vodi, poleg tega je bila v tej skupini 

tudi največja variabilnost podatkov (slika 7). Listni izvleček je zmanjšal število korenin za 68,6 

%, izvleček iz korenik pa za 72,8 %. Izkazalo se je, da se je dolžina korenin čebule tako v 

listnem kot v izvlečku korenike glede na kontrolni tretma statistično značilno zmanjšala, razlika 

med izvlečkoma pa ni bila statistično značilna (preglednica 1).  

 

a 
a 

b 
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Slika 7: Dolžina korenin pri čebuli po tretmaju z vodo  (V), listnim izvlečkom (L) in izvlečkom korenik (K) 

japonskega dresnika. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD. (N= 1–34). Različne črke prikazujejo statistično 

značilne razlike (Student t-test).  

 

Rezultati so prikazali pričakovano zmanjšan mitotski indeks pri čebulah, ki so rasle v izvlečk ih 

japonskega dresnika (slika 8). Najmanj celičnih delitev je bilo opaženih v vzorcih iz tretmaja z 

izvlečkom korenik, največ pa v kontrolnih vzorcih z destilirano vodo (3,4 %). Ta skupina je 

imela tudi največjo variabilnost podatkov. Listni izvleček je povzročil za 82,9 % zmanjšan 

mitostski indeks, medtem ko je izvleček korenik povzročil zmanjšanje za 89,9 %. Vrednost 

mitotskega indeksa v koreninskih vršičkih čebule se je tako v listnem kot v izvlečku iz korenik, 

v primerjavi s kontrolnim tretmajem, statistično značilno zmanjšala. Med obema izvlečkoma ni 

bilo statistično značilnih razlik (preglednica 1). 

Izkazalo se je, da je listni izvleček statistično značilno zmanjšal vse izmerjene parametre, torej 

število in dolžino korenin ter mitotski indeks (preglednica 1). Spremembe so bile manj izrazite 

zaradi delovanja izvlečka korenik, kjer sta se statistično značilno zmanjšala dolžina korenin in 

mitotski indeks, na število korenin pa izvleček korenik ni imel vpliva.  

 

 

 

 

 

b 
b 
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Slika 8:  Mitotski indeks koreninskih vršičkov pri čebuli po tretmaju z vodo (V), listnim izvlečkom (L) in 

izvlečkom korenik (K) japonskega dresnika. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD. (N= 20–29). Različne črke 

prikazujejo statistično značilne razlike (Student t-test).  

 

 

Preglednica 1: Primerjava (Studen t-test) števila korenin, dolžine korenin, mitotskega indeksa in deleža faz 

mitoze med vodnim tretmajem(V), listnim tretmajem (L) in tretmajem s korenikami (K) japonskega dresnika. 

Prikazane so vrednosti p. Krepki tisk pomeni statistično značilno razliko med dvema vzorcema  (p ≤ 0, 05). 

 V vs. L V vs. K L vs. K 

Število korenin 5,94x10-6 0,1622 0,0007 

Dolžina korenin 1,61x10-4 9,26x10-5 0,1675 

Mitotski indeks 5,01x10-11 2,45x10-14 0,0709 

Profaza 9,28x10-4 0,000011 0,2426 

Metafaza 0,1996 0,1540 0,8918 

Anafaza 0,3225 1,27x10-3 8,66x10-5 

Telofaza 9,53x10-4 8,66x10-5 0,6814 

 

a 

b 
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Spremembe zaradi rasti čebule v treh različnih tekočinah so se pokazale tudi v deležih 

posameznih faz mitoze (slika 9). Nekatere korenine čebulic, ki so uspevale v listnem izvlečku 

in izvlečku korenike japonskega dresnika, niso imele celičnih delitev, zato je bilo potrebno te 

podatke izločiti iz celote, da smo izračunali ustrezen delež delitev. Zaradi listnega izvlečka in 

izvlečka iz korenik se je statistično značilno povečal delež profaz, medtem ko sta se deleža 

anafaz in telofaz zmanjšala. Delež metafaz se je le rahlo in statistično neznačilno zmanjša l 

(preglednica 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Deleži posameznih faz mitoze pri čebulah v vodi (A), v listnem izvlečku (B), v izvlečku korenike (C). 

Prikazane so povprečne vrednosti (N= 19–21).  

 

A 

B 
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5 RAZPRAVA 

Organizmi razvijamo različne mehanizme za preživetje v naravi, kjer živimo z naravnimi 

sovražniki, kateri prav tako kot mi, a vendar drugače, bijejo svoj boj za preživetje. To je razlog, 

zakaj so nekatere vrste tako zelo uspešne v okolju, kjer uspevajo, četudi ni njihovo naravno 

okolje. Ta lastnost opisuje predvsem tujerodne invazivne vrste, ki so se iz svojega naravnega 

habitata preselile v popolnoma novo okolje, se tam ustalile in z uspešnimi mehanizmi začele 

izpodrivati domorodne vrste in spreminjati njihov življenjski prostor. Ena najuspešnejš ih 

invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji je zagotovo japonski dresnik, ki je tako zelo uspešen 

predvsem zaradi hitrega vegetativnega razmnoževanja, poleg tega je bilo zanj dokazano tudi 

alelopatsko delovanje, saj zavira kalitev in vpliva na rast in razvoj kalečih rastlin (Fan idr., 

2010; Bailey idr., 2009; Aguilera idr., 2010). 

V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv imata izvlečka iz listov in korenik 

japonskega dresnika na rast navadne čebule in predvsem na celične delitve v njenih koreninskih 

vršičkih. Tako kot pri prejšnjih raziskavah so tudi pri nas rezultati pokazali, da ima japonski 

dresnik negativen vpliv na čebulne korenine, saj se je zmanjšalo njihovo število, dolžina in 

pogostost celičnih delitev. Prav tako nas je zanimalo, ali ima kateri izmed izvlečkov večji 

učinek kot drugi. Ugotovili smo, da listni izvleček bolj negativno vpliva le na število korenin, 

medtem ko sta bila dolžina korenin in mitotski indeks bolj zmanjšana v rastlinah, katere sem 

izpostavila izvlečku korenik. Vendar te razlike niso bile statistično značilne, tako da ne moremo 

potrditi različnega delovanja obeh izvlečkov. Ugotovili smo tudi, da se zaradi delovanja obeh 

izvlečkov poveča delež začetne faze mitoze, profaze, medtem ko so se deleži metafaznih,  

anafaznih in telofaznih celic zmanjšali. Iz rezultatov sicer lahko sklepamo na alelopatski učinek  

japonskega dresnika, vendar bi bilo za zanesljivo potrditev potrebno opraviti širšo raziskavo, 

predvsem z večjim številom testnih rastlin in v naravi, saj okoljske razmere (vreme, 

mikroorganizmi) pomembno vplivajo na alelopatske interakcije med rastlinami (Inderjit idr., 

2011). 

Zaradi tako uspešnega razširjanja na račun alelopatije je japonski dresnik vključen v številne 

raziskave. Alelopatski vpliv japonskega dresnika na družino vrbovk (Salicaceae) so preučevali 

Dommanget idr. (2013), ki so z ugotovitvami prišli do spoznanja, da bioinženirske metode za 

obnovitve območij, ki so prenaseljene z japonskim dresnikom, kažejo obetajoče rezultate. 

Opisujejo predvsem fitotoksični vpliv japonskega dresnika na tri vrste družine vrbovk (Populus 

nigra, Salix atrocinerea in Salix viminalis), ki naj bi imele zmožnost preživetja na uničenih oz. 

onesnaženih tleh in zmožnost uspešne obnove. Sajenje drevesnih potaknjencev teh vrst bi tako 

omogočilo hitro ponovno vzpostavitev konkurenčne rastlinske skupnosti in zmanjšanje 

množičnosti invazivnega dresnika. Vrbovke so podtaknili v tla, onesnažena z japonskim 

dresnikom, in v »čista« tla. Fitotoksični učinek so ocenili z merjenjem končne biomase 
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potaknjencev in na podlagi tega učinek povezali z izločanjem polifenolnih spojin japonskega 

dresnika, ki je povzročil tudi spremembo količine dušika v prsti. Ti rezultati kažejo na obstoj 

posrednih in/ali neposrednih alelopatskih učinkov japonskega dresnika na potaknjence vrbovk, 

vendar vse tri vrste niso bile enako prizadete, kar kaže, da bi bila lahko izbira odpornejših vrst 

bistvena za obnovitveni uspeh.  

Podobne rezultate o alelopatskem učinku japonskega dresnika je predstavila ameriška 

raziskava, ki opisuje učinek alelopatije na redkvici (Raphanus sativus). Ker japonski dresnik 

kopiči več vrst potencialno alelopatskih kemikalij, so se v študiji osredotočili na štiri od njih 

(resveratrol, emodin, epikatehin in polidatin). Njihov cilj je bil ugotoviti, ali zavirajo kalitev in 

rast redkvice. Zaradi teh alelokemikalij ni bilo znatnega zmanjšanja kalivosti, višine rastlin, 

dolžine listov in širine listov, vendar pa so rastline, obdelane s prvimi tremi naštetimi, imele 

znatno krajše korenine kot kontrolne rastline. Tako kot pri naši raziskavi tudi ti rezultati kažejo, 

da lahko japonski dresnik negativno vpliva na rast drugih vrst, poleg tega pa še, da sodeluje več 

alelokemikalij, ki invazivni rastlini dajo konkurenčno prednost (Serniak, 2016). 

Na podlagi vseh pridobljenih informacij in rezultatov eksperimentalnega dela lahko večino 

hipotez potrdimo, saj se je alelokemijski učinek in s tem zavrtost rasti čebul opazil že na 

makroskopski ravni. Hipotezo, da sta število in dolžina korenin čebule, ki raste v prisotnost i 

izvlečkov iz japonskega dresnika, manjša kot pri kontrolni skupini, lahko v celoti potrdimo. 

Prav tako velja za hipotezo, da je mitotski indeks čebule, ki raste v prisotnosti izvlečkov iz 

japonskega dresnika, manjši kot pri kontrolnih skupinah. Zadnje hipoteze, da izvleček iz 

korenik japonskega dresnika bolj vpliva na čebulo kot listni izvleček, ne moremo v celoti 

potrditi, saj se je pri številu korenin izkazalo, da je čebulam, ki so rasle v izvlečku iz korenik , 

pognalo večje število korenin, pri tem pa so bile krajše kot tiste, ki so rasle v listnem izvlečku. 

Z gotovostjo pa lahko trdimo, da japonski dresnik negativno vpliva na rast navadne čebule. 
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6 ZAKLJUČEK 

Številne raziskave z rezultati poskusov dokazujejo alelopatsko delovanje japonskega dresnika. 

Le-ta naj bi z alelokemikalijami, ki so produkt sekundarnega metabolizma rastline, zaviral rast 

in razvoj rastlin, ki rastejo v neposredni bližini. Ker se je v zadnjem času japonski dresnik 

močno razširil, nas je tudi v naši raziskavi zanimalo ali vpliva na rast in razvoj drugih rastlin in 

s tem onemogoči njihovo normalno delovanje.  

Iz raziskave smo ugotovili, da tako listni izvleček kot izvleček korenike japonskega dresnika 

učinkujeta zaviralno na rast čebule. Glavni razlog za zaviralni učinek je alelopatsko delovanje 

izvlečkov japonskega dresnika. Poleg tega, smo ugotovili, da ima na število korenin večji 

zaviralni učinek listni izvleček, medtem ko je na dolžino korenin in celične delitve v 

koreninskih vrčiških testne čebule, imel večji zaviralni učinek izvleček iz korenike japonskega 

dresnika. Ugotavljamo, da kljub temu, ne moremo govoriti o tem, da ima eden izmed njiju večji 

zaviralni učinek, saj razlike med njima niso bile statistično značilne.  

Cilji raziskovalne naloge so bili s tem doseženi, saj smo dobili odgovore na zastavljena 

vprašanja. Glede na to, da vpliv japonskega dresnika na druge rastline, še ni v celoti raziskan, 

bi bilo v nadaljevanju potrebno izvesti raziskavo v naravnih, zunanjih razmerah, ki rastline 

rastejo v prsti. Zanimivo bi bilo ugotoviti tudi, ali imajo izvlečki iz mladih in starih listov 

japonskega dresnika različen vpliv na druge rastline. S tem bi pridobili celostnejši vpogled v 

delovanje in razširjanje japonskega dresnika. 
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PRILOGE 

a) Dolžina korenin [mm] posamezne čebule, izpostavljene vodi (V). 

 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6  

 18 24 5 12 20 18  

 17 15 4 26 17 15  

 31 25 6 25 11 14  

 33 23 15 14 10 12  

 34 4 22 7 2 18  

 31 25 27 18 2 17  

 24 32 14 24 8 18  

 33 16 5 25 24 9  

 2 13 18 15 19 11  

 3 12 28 21 1 12  

 27 11 6 19 4 16  

 25 25 12 15 17 9  

 8 28 27 27 14 7  

 14 34 14 11 14 20  

 14 34 17 4 25 5  

 34 32 24 13 20 17  

 30 30 17 7 26 5  

 32 4 17 8 7 5  

 29 28 2 5 5 18  

 28 25 22 16 10   

    7 5   

    18 11   

    9 12   

    18 9   

    13    

  

 

  16   VREDNOSTI 

ZA 6 

PARALELK 

P 23,35 22,00 15,10 15,12 12,21 12,95 16,79 

SD 10,43 9,46 8,33 6,81 7,48 5,06 4,72 

SN 2,33 2,12 1,86 1,34 1,53 1,16 1,93 

N     20     20    20 26   24  19           6 

 

Oznake: P – povprečje, SD – standardni odklon, SN – standardna napaka, N – število korenin. 
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b) Dolžina korenin [mm] posamezne čebule, izpostavljene listnemu izvlečku (L). 

 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6  

 7 4 2 3 5 2  

 7 6 6 3 7 7  

 4 7 5 8 6 1  

 8 5 8 7 4 2  

 5 5 6 6  6  

 6 6 6 9  5  

 5 7 5   6  

 5  4   1  

 5     2  

      23  

      4 VREDNOSTI 

ZA 6 

PARALELK 

P 5,78 5,71 5,25 6,00 5,50 3,42 5,28 

SD 1,30 1,11 1,75 2,53 1,29 2,11 0,95 

SN 0,43 0,42 0,62 1,03 0,65 0,61 0,39 

N 9 7 8    6 4 12          6 

 

Oznake: P – povprečje, SD – standardni odklon, SN – standardna napaka, N – število korenin. 
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c) Dolžina korenin [mm] posamezne čebule, izpostavljene izvlečku korenik (K). 

 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6  

 5 8 4 9 3 7  

 5 6 2 4 4 6  

 3 4 7 4 3 4  

 7 1 5 3 6 3  

 3 3 3 8 3 3  

 7 9 2 4 3 3  

 8 10 2 3 3 2  

 4 7 7 6 5 3  

 7 4 6 6 4 6  

 8 7 6 7 3 3  

 5 4 4 8 4 6  

 7 2 8 4 3   

 5 4 6 3 5   

 6 10 1 6 3   

 4 3  5 3   

 4 4  4 2   

 3 7  3 2   

 5 5  2 3   

 4 5  2 2   

  3  5 6   

  5  3 4   

    4 3  VREDNOSTI 

ZA 6 

PARALELK 

P 5,26 5,29 4,50 4,68 3,50 4,28 4,57 

SD 1,66 2,53 2,24 1,99 1,14 1,72 0,68 

SN 0,38 0,55 0,60 0,42 0,24 0,52 0,28 

N    19     21    14 22    22 11          6 

 

Oznake: P – povprečje, SD – standardni odklon, SN – standardna napaka, N – število korenin. 
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d) Meritve celičnih delitev (deleži faz mitoze, MI) čebul, izpostavljene vodi. 

 

 Interfaza Mitoza Profaza Metafaza Anafaza Telofaza Skupaj Mitotski 
indeks 

 957 55 9 15 15 16 1012 5,43 

 1141 38 8 13 9 8 1179 3,22 

 1133 19 7 7 3 2 1152 1,65 

 957 46 16 8 13 9 1003 4,59 

 965 36 8 10 9 9 1001 3,60 

 987 37 16 11 5 5 1024 3,61 

 984 29 7 10 8 4 1013 2,86 

 959 54 18 10 15 11 1013 5,33 

 960 58 19 11 16 12 1018 5,70 

 1055 40 10 12 9 9 1095 3,65 

 1049 41 14 11 6 10 1090 3,76 

 1118 19 4 5 2 8 1137 1,67 

 1160 19 4 5 6 4 1179 1,61 

 998 34 13 13 5 3 1032 3,29 

 1069 24 4 8 6 6 1093 2,20 

 1001 51 17 13 13 8 1052 4,85 

 1007 17 11 1 2 3 1024 1,66 

 966 51 12 20 11 8 1017 5,01 

 1000 9 5 3 0 1 1009 0,89 

 1048 48 15 22 6 5 1096 4,38 

P 1025,70 36,25 10,85 10,40 7,95 7,05 1061,95 3,45 

SD 67,36 14,62 4,96 5,11 4,70 3,75 60,81 1,47 

SN 15,06 3,27 1,11 1,14 1,05 0,84 13,60 0,33 

N 20  20 20   20  20  20  20 20 

 

Oznake: P – povprečje, SD – standardni odklon, SN – standardna napaka, N – število pregledanih preparatov. 
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e) Meritve celičnih delitev (deleži faz mitoze, MI) čebul, izpostavljene listnemu izvlečku. 

 

 

Interfaza Mitoza Profaza Metafaza Anafaza Telofaza Skupaj 

Mitotski 

indeks 

 1025 16 4 9 3 0 1041 1,54 

 1162 12 6 4 2 0 1174 1,02 

 1125 9 3 2 4 0 1134 0,79 

 1110 4 4 0 0 0 1114 0,36 

 997 9 1 5 1 2 1006 0,89 

 1003 8 4 0 1 3 1011 0,79 

 1028 3 2 1 0 0 1031 0,29 

 1124 14 5 1 3 5 1138 1,23 

 1024 3 1 0 1 1 1027 0,29 

 1006 6 2 0 3 1 1012 0,59 

 1021 7 4 2 1 0 1028 0,68 

 1102 16 6 6 4 0 1118 1,43 

 1042 3 3 0 0 0 1045 0,29 

 1104 18 8 6 3 1 1122 1,60 

 1017 2 1 1 0 0 1019 0,20 

 1051 2 1 0 1 0 1053 0,19 

 1011 4 2 1 1 0 1015 0,39 

 1039 3 2 1 0 0 1042 0,29 

 1011 0 0 0 0 0 1011 0,00 

 1061 2 1 1 0 0 1063 0,19 

 1050 1 1 0 0 0 1051 0,10 

 1003 3 3 0 0 0 1006 0,30 

 1052 0 0 0 0 0 1052 0,00 

P 1050,78 6,30 2,78 1,74 1,22 0,57 1057,09 0,59 
SD 47,23 5,49 2,09 2,51 1,41 1,24 50,09 0,49 
SN 9,85 1,14 0,44 0,52 0,29 0,26 10,44 0,10 
N 23 23 23 23 23 23  23 23 

 

Oznake: P – povprečje, SD – standardni odklon, SN – standardna napaka, N – število pregledanih preparatov. 
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f) Meritve celičnih delitev (deleži faz mitoze, MI) čebul, izpostavljene izvlečku korenik. 

 

 

Interfaza Mitoza Profaza Metafaza Anafaza Telofaza Skupaj 
Mitotski 
indeks 

 1103 1 1 0 0 0 1104 0,09 

 1021 0 0 0 0 0 1021 0,00 

 1093 4 3 0 1 0 1097 0,36 

 1004 0 0 0 0 0 1004 0,00 

 1020 1 1 0 0 0 1021 0,10 

 1041 6 2 2 2 0 1047 0,57 

 1062 0 0 0 0 0 1062 0,00 

 1106 0 0 0 0 0 1106 0,00 

 1099 9 3 4 2 0 1108 0,81 

 1120 4 3 1 0 0 1124 0,36 

 1051 6 2 3 1 0 1057 0,57 

 1103 11 6 4 1 0 1114 0,99 

 1062 18 12 3 0 3 1080 1,67 

 1097 9 5 3 1 0 1106 0,81 

 1053 8 3 5 0 0 1061 0,75 

 1094 3 2 0 0 1 1097 0,27 

 1044 4 2 2 0 0 1048 0,38 

 1008 0 0 0 0 0 1008 0,00 

 1032 0 0 0 0 0 1032 0,00 

 1043 0 0 0 0 0 1043 0,00 

 1071 3 3 0 0 0 1074 0,28 

 1103 10 4 3 3 0 1113 0,90 

 1056 1 1 0 0 0 1057 0,09 

 1009 3 2 0 0 1 1012 0,30 

 1089 9 3 2 2 2 1098 0,82 

 1077 0 0 0 0 0 1077 0,00 

 1192 1 1 0 0 0 1193 0,08 

 1066 0 0 0 0 0 1066 0,00 

 1019 0 0 0 0 0 1019 0,00 

P 1066,83 3,83 2,03 1,10 0,45 0,24 1070,66 0,35 

SD 41,74 4,54 2,53 1,59 0,83 0,69 43,12 0,42 

SN 7,76 0,84 0,47 0,30 0,15 0,13 8,01 0,08 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 

 

 Oznake: P – povprečje, SD – standardni odklon, SN – standardna napaka, N – število pregledanih preparatov. 


