
PROC Z INVAZIVKAMI

Ali nam rastline lahko 
povzročajo težave?

Invazivne tujerodne vrste so tiste vrste, ki se v 
naravi same prekomerno razširjajo in povzročajo škodo 
naravi, gospodarstvu in zdravju ljudi. 
Vendar niso vse tujerodne rastline problem. 

Tujerodne vrste so vse tiste, ki so na določeno 
območje prišle s pomočjo človeka, po naravni poti pa to 
ne bi bilo mogoče. Take vrste so tudi krompir, paradižnik, 
fižol, koruza, česen…

• Vrt si polepšajmo z domorodnimi vrstami 
rastlin – mnoge so zelo lepe.

• Na vrtovih ne gojimo (potencialno) 
invazivnih tujerodnih vrst ali vsaj 
preprečimo njihovo plodenje. Pred 
nakupom preverimo njihove lastnosti. 

• Ostankov z vrta NIKOLI ne odlagajmo v 
naravo.

• Opazujmo! Predvsem po gradbenih delih ali 
na ogolelih površinah. Če se pojavijo, takoj 
odstranimo invazivne tujerodne rastline. 
Hitro ukrepanje zelo zmanjša stroške 
odstranjevanja!

• »Posvojimo« košček zemljišča v naravi 
in z njega redno odstranjujmo najbolj     
invazivne rastline – seveda ob soglasju, 
lahko tudi s pomočjo lastnika.

• Ostanke dresnikov in semenečih tujerodnih 
vrst sežgimo, NE kompostirajmo.

KAKO LAHKO POMAGAMO?DRUGE INVAZIVNE 
TUJERODNE RASTLINE 
NA GORENJSKEM

Ne sadimo jih na naše vrtove 
ali vsaj preprečimo njihovo 
plodenje in razširjanje v naravo!
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JAPONSKI DRESNIKKANADSKA IN ORJASKA 
ZLATA ROZGA

PELINOLISTNA ZVRKLJA/
AMBROZIJAPodobne vrste: sahalinski dresnik in križanec 

češki dresnik.

Lastnosti: 2 – 4 m visoka, hitro rastoča rastlina, 
prezimijo le korenike, ki so lahko do 5 m globoko, 
zelo invaziven.

Razmnoževanje: z delčki korenike ali stebla, 
sahalinski in češki tudi s semeni.  

Razširjanje: z vodnim tokom, s prevozi zemljine 
»okužene« z delčki rastlin.

Negativni vplivi: spreminjanje krajine, erozija 
brežin vodotokov, izpodrivanje domorodnih vrst 
(gosti, neprehodni sestoji), poškodbe objektov…

Lastnosti: okrasni rastlini, zdravilni, medoviti, 
visoki do 2,5 m, prezimijo korenike in semena.

Razmnoževanje: s semeni in koreniko.
Razširjanje: z vetrom, korenikami, prevozom 
zemljine.

Negativni vplivi: spreminjanje krajine, 
izguba pestrosti gozdnih robov, izpodrivanje 
domorodnih vrst (zelo gosti, trajni sestoji)…

Podobna vrsta: navadni pelin - domorodna vrsta.

Lastnosti: enoletnica visoka do 2 m, semena 
kaljiva do 40 let, pogosta ob cestah in njivah.

Razmnoževanje: s semeni.

Razširjanje: z vetrom in prevozi zemljine.

Negativni vplivi: zelo alergena rastlina, nadležen 
plevel.

Odstranjevanje – zelo težavno do                 
nemogoče:
• redna košnja ali puljenje na 2 – 3 tedne 

celega rastišča od aprila do oktobra veliko let 
zapored,

• kombinacija strokovne uporabe totalnega 
herbicida glifosata in košnje ali injiciranje 
glifosata v stebla dresnika jeseni – več 
ponovitev. Pozor: uporaba herbicidov je ob 
vodah prepovedana!

Varno ravnanje z odstranjenimi deli rastlin: 
sežig ali bioplinarna.

Odstranjevanje – zelo težavno:
• redna košnja najmanj 3x letno veliko let 

zapored,
• puljenje oziroma izkopavanje pred 

cvetenjem nekaj let zapored.

Varno ravnanje z odstranjenimi deli rastlin: 
kompostiranje necvetočih, sežig cvetočih ali 
plodečih rastlin.

Odstranjevanje: 
• puljenje pred cvetenjem (najbolje spomladi),
• košnja, mulčenje ali ožiganje tik pred 

cvetenjem.
• Pozor: uporabimo zaščitne rokavice, otroci 

naj cvetočih rastlin ne odstranjujejo!

Varno ravnanje z odstranjenimi deli rastlin: 
kompostiranje necvetočih, sežig cvetočih ali 
plodečih rastlin.

Zlata rozga je izpodrinila 
vse druge rastline.

Japonski dresnik jemlje prostor pšenici.

Dlakavo steblo 
je prepoznavni 
znak ambrozije.


