
    

 

Če se odločite, da boste japonski dresnik 

poskusili odstraniti, morate biti posebej 

pozorni in upoštevati naslednja navodila: 

⇒ Odpadnega materiala NE odlagajte na 

kompost ali med ostale odpadke! Prav 

tako ga ne mečite v vodo. Najbolje je,  

da ga posušite in sežgete.  

⇒ Herbicida NE uporabljajte v bližini    

voda ali kadar japonski dresnik cveti                            

in  ga obletavajo čebele. 

⇒ Mladih poganjkov nikoli NE odstran-

jujte s kosilnico, saj bi s tem odrezana 

stebelca raztrosili daleč okrog in tako 

dodatno pomagali pri širjenju. Ste-

belca se z lahkoto zakoreninijo! 

⇒ Izkopane zemlje s koreninami 

japonskega dresnika NE odvažaj-

te na druga območja. Odstranite 

čim več korenin in jo vrnite na 

isto mesto. 

Povejte naprej! 

Povejte sosedu! 

Skupaj ustavimo 

japonski dresnik! 

Projekt izvajamo 

Srednja šola Slovenska Bistrica  

in Društvo Vintgar. 

 

 

Več informacij: 

 

Društvo Vintgar 

Trg svobode 26 

2310 Slovenska Bistrica 

 

E-pošta: japonski.dresnik@gmail.com 

 

Spletna stran: www.vintgar.org 

 

Facebook: Društvo Vintgar - skupina 

 

Viri fotografij:  

http://www.cumberlandcd.com/~amcclain/ccwa/knotweed.html,  

http://www.catskillmountainherbals.com/herbal-extracts4.htm,  

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-15461880,  

http://anydoorway.blogspot.com/2011/06/six-legged-frogs-japanese-knotweed-and.html,  

http://www.knotweed-uk.com/Image-Gallery-Japanese-Knotweed.html,  

http://www.eattheweeds.com/japanese-knotweed-dreadable-edible/ 

JAPONSKI 
DRESNIK  

POZOR!  

Invazivna rastlina v 

Slovenski Bistrici 



 

 

Kako ga lahko odstranimo? 

Zaradi globokega prepleta korenin in visoke zmožnosti 

regeneracije je odstranjevanje te rastline izjemno teža-

ven in dolgotrajen proces.  

Obstaja več metod za odstranjevanje: 

• Uporaba herbicida na osnovi glifosfata. Največji 

učinek s to metodo dosežemo jeseni. 

• Redno rezanje, najmanj enkrat tedensko. 

• Grm porežemo in ga pokrijemo s črno plastično 

folijo.  Morebitne nove poganjke redno trgamo 

in jih primerno odstranimo. 

• V primeru manjših grmov lahko poskusimo izko-

pati korenine. Metoda je učinkovita samo, če se 

korenine izkopljejo v celoti.  

 

Kako ga prepoznamo? 

Prepoznamo ga po kolenčasto členjenih steblih, ki so vot-

la in nekoliko podobna bambusovim. Pogosto so rdečka-

sto lisasta.  

Listi so široko jajčasti, 5 do 15, redkeje 20 cm, dolgi in do 

10 cm široki, s prisekanim dnom in naglo zoženim vrhom. 

Cveti konec julija z drobnimi belkastimi cvetovi, združeni-

mi v socvetja. 

 

Kaj mu omogoča tako hitro širjenje? 

Japonski dresnik ima globoke in široko razrasle koreni-

ne (tudi do 7 metrov bočno od rastline), ki vsako pom-

lad poženejo nova stebelca.  

Stebelni členki se zlahka zakoreninijo, še posebej nevarne 

pa so korenine. Že iz 0,7 g težkega (centimeter dolgega) 

koščka korenine lahko namreč zraste nova rastlina!  

 

Kako vpliva na okolje, v katerem se  

prekomerno razširja? 

Korenine lahko prodrejo 

tudi skozi 5 cm debele 

plasti asfalta in s tem 

negativno vplivajo na 

infrastrukturo.  

 

S hitrim širjenjem lahko  

v kratkem času preraste 

velike površine, na obmo-

čju, kjer raste, pa izpodri-

ne druge vrste rastlin in s 

tem negativno vpliva tudi 

na biotsko pestrost. 

 

 


