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Z invazivnimi rastlinami smo se prvič 
srečali na urbanem nabiralniškem 
popotovanju z Dariom Cortesejem. Na 
travniku za fužinskimi bloki smo spoznali 
Japonski dresnik, tujerodno rastlino, ki 
na avtohtonih območjih nima naravnih 
sovražnikov. Dario je utrgal rastlino: 
»Pok!« Odlomljen vršiček je olupil in 
nesel proti ustom.
 
Med tem nam je pripovedoval: »Japonski 
dresnik najinvazivnešja rastlina na svetu. 
Ob tem, da njegov razrast uničuje biotsko 
raznovrstnost in s svojo močno koreninsko 
strukturo uničuje konstrukcije cest, 
mostov in hiš, se invazivna rastlina ponaša 
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s prenekaterimi koristnimi lastnostmi. 
Spada med užitne rastline in je odličen vir 
C vitamina ter antioksidantov.« Zastrigli 
smo z ušesi. Od takrat naprej nas spremlja 
in navdihuje pri spoznavanju našega okolja 
in družbe.

Na fužinsko območje so rastlino najprej 
zanesli čebelarji, ker so njena socvetja 
veljala za odlično pašo za čebele. V zadnjih 
desetletjih se je širila z nenadziranim 
raznosom zemlje, predvsem na 
poškodovanih, opuščenih ali revnejših 
območjih. Način človeških posegov v 
naravo nas tako opozarja, da je pojav 
dresnika problem trenutnega družbenega 
sistema, ki prepoznava denar in čas kot 
edina vredna parametra našega delovanja. 
Japonski dresnik odlično zrcali naš odnos 
do narave in družbe.
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Ker nas je zanimalo, kako spremeniti 
utečene principe našega delovanja, in 
ker smo želeli izvedeti, kako bi se iz 
dane situacije lahko kaj naučili, smo 
v novembru 2014 organizirali forum 
z naslovom Japonski dresnik, prijazni 
sovražnik (www.spoznajsvojohrano.
org). Na enodnevnem dogodku smo z 
udeleženci s področij biologije, kemije, 
družboslovja, trajnostnega razvoja ter 
oblikovanja razvijali lokalne strategije in 
iskali sistemske rešitve, ki bi z uporabo 
invazivne rastline vzpostavljale nov odnos 
do okolja, spodbujale solidarnost med 
prebivalci ter iskale nove možne uporabe 
znotraj prostora, v katerem živimo.
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Na spremembe lahko najhitreje vplivamo 
znotraj okolja, v katerem prebivamo. 
Predlog, oblikovan na forumu, ki lokalno 
skupnost z igro spodbuja k odstranjevanju 
rastline, se nam je zdel pravšnji za 
nadgradnjo. V sodelovanju z Umanotero, 
zavodom Servis8 in podporo Mestne 
občine Ljubljana smo tako razvili serijo 
skupnostnih dogodkov, ki iščejo odgovore 
na zastavljena vprašanja:

— Kako bi lahko reševali problematiko 
japonskega dresnika na lokalnem nivoju?
— Kako spodbuditi lokalne iniciative, da 
bi aktivno delovale v skladu z okoljem v 
katerem živimo?
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— Kako rastlino uporabiti v skupno korist? 
— Kaj se lahko naučimo iz dane situacije?
— Kako bi lahko delili naša znanja in 
spodbujali zavedanje o problematiki?
— Kakšno vlogo imajo pri spodbujanju 
lokalnih iniciativ občinske uprave?
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Dresnikove igre so večkraten okoljevarst-
ven dogodek, namenjen izobraževanju 
o strategijah odstranjevanja in odlaganja 
japonskega dresnika (Falopia Japonica) in 
o možnih uporabah rastline v vsakdanjem 
življenju ter ustvarjanju novih povezav med 
prebivalci lokalne skupnosti in ostalimi 
zainteresiranimi.

Nova igralna ‘polja’ zahtevajo nove skup-
nostne taktike. Delavnica je zastavljena na 
način, da spodbuja medsebojno spozna-
vanje, sodelovanje in souporabo. Razdelje-
na je na tri tematske sklope: 



12

Razdeljena je na tri tematske sklope: 
— teoretični (spoznavanje japonskega 
dresnika), 
— praktični (odstranjevanje) ter 
— kreativni (izdelovanje receptov, barvil in 
papirja). 
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Japonski dresnik lahko iz zgolj 
0,7 g težkega dela korenike ali 
stebelca v desetih dneh vzkali v 
novo rastlino.

Japonski dresnik vsebuje dovolj 
celuloze za proizvodnjo papirja.

Japonski dresnik lahko v enem 
dnevu zraste tudi za več kot 
20 cm.

Nevarne snovi se nalagajo v 
rastlino.

Rastlina proizvaja antioksidant 
resveratrol kot obrambni 
sistem proti boleznim. Deluje 
pri povišanju presnove, nivoja 
antioksidantov, holesterola HDL 
in lastne energije.

V Veliki Britaniji ima zemljišče, 
okuženo z japonskim 
dresnikom, znižano tržno 
vrednost.
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Ljudsko ime za japonski dresnik 
je ‘gofla’. Ko jo utrgamo, 
proizvede značilen zvok, ki 
spominja na pok. Domačini so 
jo poimenovali tudi ‘tabak’, ker 
njeni listi spominjajo na liste 
tobakove rastline.

Njegov kiselkast okus spominja 
na rabarbaro.

V Evropo so japonski dresnik 
prinesli okoli leta 1820 kot 
okrasno rastlino.

Japonci uporabljajo alkoholni 
izvleček te rastline kot naravno 
odvajalo, ker vsebuje emodin.

Leta 2014 je bila sprejeta 
regulativa, ki rastlino uvršča 
med prve plevele, proti katerim 
so bile uvedene spremljajoče 
sankcije s strani EU.

Na Japonskem mlade poganjke 
japonskega dresnika uživajo 
na podoben način kot pri nas 
pripravljamo šparglje.





 
 
 
 



1. Nadzemne 
dele rastline 
odrežemo ali 
izpulimo.

2. Izkopljemo 
podzemni 
koreninski 
sistem.
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4. Redno odstranjujemo nove poganjke – 
na začetku bolj pogosto (vsakih 14 dni), 
potem pa vedno bolj poredko, dokler 
ne uničimo rastline (predvidoma po 
nekaj letih).

3. Prekrijemo s 
temno, debelo, 
neprosojno 
zastirko (npr. 
gradbena folija).



  

Paša koz na nadzemnem delu rastline
Po treh letih se stanje bistveno izboljša.*  
Uporaba prašičev za podzemne dele rastline
(nepreverjeno)
Biodinamični pripravek iz gnojnice (str. 31)
Homeopatski pripravek (nepreverjeno)
Kemijsko odstranjevanje je okolju 
škodljivo in ga zato odsvetujemo. Herbicidi 
imajo negativne zdravstvene in okoljske 
učinke.**
Biotično odstranjevanje
Uvedba žuželke Aphalara itadori Shinji, 
naravnega sovražnika japonskega dresnika. 
Obstaja nevarnost negativnega vpliva 
na lokalno rastje in lokalno populacijo 
nevretenčarjev.
Več informacij: Ekološka kmetija Rozalija Košir
Povečujejo tveganje rakastih obolenj in drugih dolgoročnih 
zdravstvenih težav, povzročajo razvoj patogenih bakterij 
in glivic, ki negativno vplivajo na rastlinsko in živalsko 
populacijo, s tem pa tudi na človeka ...

*
**
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1. Ko nabiramo, pazimo, da odtrgane 
rastline ne razsajamo po terenu, saj lahko 
vzkali v novo.
2. Rastlino prenašamo v zaprtih vrečah in 
poskrbimo, da jo zaščiteno pripeljemo v 
(če je le mogoče) zaprt prostor.
3. Odvečen material: 
— odpeljemo v specializiran obrat, na 
primer bioplinarno,*
— kompostiramo ločeno na plastični foliji, 
da preprečimo zakoreninjenje,
— zažgemo.

Mestna občina Ljubljana med 15. 4. in 15. 10. 2015 
omogoča brezplačno oddajo japonskega dresnika v 
zbirnem centru Barje in v začasnem zbirnem centru 
Povšetova

*
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— Dresnika ne kosimo s kosilnico 
(že majhen košček rastline lahko požene
 v novo).
— Odstranjenih nadzemnih in podzemnih 
delov rastlin ne odlagamo v naravo ali ob 
vodotoke!
— Ne širimo zemlje, ki vsebuje korenike 
japonskega dresnika (do 7m od rastišča).
— Delov rastline ne dodajamo kompostu.
— Ne izgubljamo časa, odstranjevanja se 
lotimo takoj!
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4. Postrežemo 
začinjeno z 
medom in 
limono. Po želji 
dodamo led.

1. Dresnikova 
stebla in vršičke 
očistimo 
in razrežemo.

2. V zavreto 
vodo potopimo 
dresnik in
kuhamo 15 min.

3. Poparek
precedimo.

Dresnikov napitek













Izdelava barvila
1. Naberemo korenike japonskega dresnika 
(dobro je imeti delovne rokavice in 
motiko).
2. Korenike očistimo in dobro operemo 
(lahko jih za en dan namočimo v vodi, da 
se omehčajo).
3. Korenike razrežemo in jih stremo na 
čim manjše kose (z žagico, kladivom, 
terilnikom …).
4. Kuhamo jih v vodi (60 min) in jih 
občasno premešamo (vode naj bo toliko, 
da lahko korenike še normalno mešamo). 
Pustimo, da se ohladi.

Predpriprava tkanine
Bombaž
Kuhamo eno uro v vodi s pralno sodo* 
(1 žlička pralne sode na 100 g tkanine) in 
malo blagega detergenta.

*Izdelava pralne sode
Sodo bikarbono pečemo 30 min pri 200°C.
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Volna
Volno navijemo in jo prevežemo v osmico.
Dobro namočimo, operemo v blagi 
raztopini detergenta (lahko detergent za 
posodo) in dobro speremo.
Pazimo, da je voda ves čas iste temperature.

Barvanje
1. V ohlajeno barvilno tekočino damo 
toliko tkanine, da v njej prosto plava. Teža 
tkanine naj bo enaka teži korenik, iz katerih 
smo naredili barvilo.
2. Zelo počasi segrevamo do šumenja 
oziroma toliko časa, da se tekočina 
rahlo »kadi« (sopara). To temperaturo 
vzdržujemo približno eno uro, vmes pa 
večkrat previdno premešamo s kuhalnico.
3. Tkanino pustimo v tekočini, da se 
ohladi, jo odcedimo in operemo (isti 
postopek kot pri pranju volne), obesimo in 
posušimo.
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Pozor! 
Obarvano tkanino peremo ročno, ločeno, 
ali pa skupaj s temnimi oblačili.
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Biodinamika temelji na upoštevanju in delu 
s kozmičnimi silami in velja za najstarejšo 
sonaravno metodo kmetijstva. Uvedel jo je 
Dr. Rudolf Stainer.

Pri izbiri sredstva za zatiranje japonskega 
dresnika smo se osredotočili na alterna-
tivne možnosti uporabe naravnih kemičnih 
preparatov, ki ne vsebujejo fitofarmacevt-
skih sredstev.

Kot eksperiment lahko preizkusimo biodi-
namično metodo škropljenja s preparatom 
iz gnojevke. Biodinamični preparat je poleg 
homeopatskih pripravkov in odstranjevan-
ja s plamenom eden od načinov zatiranja 
neželenih rastlin.

Pri izdelavi preparata bomo uporabili vse 
rastlinske dele. V času zorenja bodo nanje 
delovale energije kozmosa in Zemlje.
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Preparat iz gnojevke
1. Korenino odstranimo na dan za 
korenino (po Mariji Thun). 
2. Korenino potolčemo.
3. Izdelamo preparat (glej sliko na naslednji 
strani).
4. 4–6 tednov fermentiramo na soncu, vse 
do razkroja rastline. Med fermentiranjem 
vsebino večkrat premešamo.

Preparat precedimo v škropilko. Škropimo 
3 dni ob istem času na dan za korenino 
(celo rastlino).

Če po škropljenju opazimo manjšo vitalno 
moč rastline, velja po 15 dneh škropljenje 
ponoviti.

Pripravek je eksperiment!



japonski 
dresnik s 
korenino

2/3

1/3
les

kamen

 voda:
deževnica 
ali studenčnica

pokrov z 
odvodom 
za zrak

Navodila 
za izdelavo 
preparata
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Izdelava celuloze

Potrebujemo:

1. Konec aprila ali zgodaj maja naberemo 
srednje olesenele dele rastline.
2. Stebla in liste narežemo na okoli 3 cm 
dolge koščke.
3. Koščke damo v lonec in jih v celoti 
prelijemo z vodo. Nataknemo rokavice in 
mešanici previdno dodamo lug. Bazična 
spojina pomaga razgraditi rastlino. 
4. Kuhamo tri ure.
5. Zvarek precedimo in zmeljemo z 
mešalnikom.
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6. Maso precedimo, zato da se znebimo 
odvečnih snovi. Rastlinska vlakna shrani-
mo v posodo.

Pripomoček - sito
Sito najlažje izdelamo iz dveh okvirjev za 
slike (brez stekla). Na neobdelano stran 
prvega okvirja napnemo in s spenjačem 
pritrdimo sintetično tkanino ali gosto me-
deninasto mrežico, drugi okvir pa pustimo 
prazen. Prvi nam služi kot cedilo, drugi pa 
za lažje oblikovanje. 

Okvirja lahko tudi sami zbijemo iz ogla-
tih lesenih palic ali pa uporabimo sita za 
sitotisk.
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Oblikovanje papirja

Potrebujemo:

1. Sito potopimo v škaf z vodo tako, da je 
napeta tkanina zgoraj, ter ga prekrijemo z 
dodatnim okvirjem.
2. Na okvir zlijemo rastlinska vlakna in 
nežno zibljemo sito, tako da se masa enako-
merno razporedi po okvirju. 
3. Ko ustvarimo tanek sloj enakomerno 
razporejene celuloze, sito vzamemo iz vode 
in mešanico previdno obrnemo na mokro 
krpo.
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Prešanje

Potrebujemo:

1. Papir z obeh strani zaščitimo z vlažno 
bombažno kuhinjsko krpo. Krpo vstavi-
mo med dve deski, ki ju stisnemo s štirimi 
prižemami.
Pustimo, da se voda počasi odceja, približ-
no eno uro.
2. Ko se papir lepo odlepi od bombažne 
krpe, je postopek zaključen.
3. Papir do konca posušimo na zraku/
soncu, v pečici na nizki temperaturi ali 
s fenom.
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Dresnikove igre 
izvajata

V sodelovanju z

Dogodek so-financira 

Ljubljana, maj 2015





# dresnikove igre
www.re-generacija.si


