
Stran | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o odstranjevanju invazivne tujerodne rastline 
kudzu (Pueraria montana var. lobata) v Dekanih  
 
Pripravila: Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet 

 

 

Nova vas, november 2019 



Stran | 2 

 

 

Naslov dokumenta Poročilo o odstranjevanju invazivne tujerodne rastline kudzu 
(Pueraria montana var. lobata) v Dekanih 

Avtorja poročila Jana Kus Veenvliet, univ. dipl. biol.,  

Paul Veenvliet, M. Sc. Nizozemska 

Izvajalec Zavod Symbiosis, socialno podjetje  

Metulje 9, 1385 Nova vas 

Predstavnik izvajalca Jana Kus Veenvliet, univ. dipl. biol. 

Naročnik Zavod RS za varstvo narave 

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 

Predstavnik naročnika Ana Dolenc, univ. dipl. biol. 

Št. naročilnice 55-19 

Datum poročila 30. 11. 2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografija na naslovnici: Kudzu (Pueraria montana var. lobata). Arhiv Zavoda Symbiosis 

 



Stran | 3 

1. Uvod 
 

Kudzu (Pueraria montana var. lobata) je vzpenjavka, ki izvira iz vzhodne Azije. Zunaj območja 
naravne razširjenosti so jo najprej naselili v Združenih državah Amerike, kjer so jo sprva 
promovirali kot okrasno rastlino, kasneje pa so jo načrtno sadili na velikih površinah, da bi 
preprečili erozijo prsti. Kudzu se je začel v novem okolju širiti in prerasel obsežne površine. Po 
zadnjih podatkih na jugovzhodu ZDA prekriva najmanj 919 km2 gozdov (227.000 akrov), še bolj 
razširjen pa je ob cestah in na opuščenih kmetijskih površinah0F

1. V ZDA velja za eno najbolj 
invazivnih tujerodnih vrst. 

Kudzu so gojili tudi v Evropi, a se za zdaj pojavlja le lokalno. Poleg Slovenije je nekaj nahajališč v 
Italiji, Švici, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem1F

2. V Sloveniji tej vrsti v preteklosti nismo posvečali 
posebne pozornosti, leta 2016 pa je bila uvrščena na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki 

zadevajo Unijo2 F

3. Skladno z Uredbo EU 1143/20143F

4 zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev 
vnosa in širjenja, v primeru zgodnjega odkritja pa morajo države članice izvesti ukrepe za trajno 
odstranitev. Leta 2017 je bil kudzu uvrščen tudi na Opozorilni seznam potencialno invazivnih 
tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih4 F

5 in vključen v različna ozaveščevalna gradiva projekta LIFE 
ARTEMIS. Leta 2018 je bil kudzu naključno opažen v Strunjanu in sporočen v informacijski sistem 
Invazivke.si5F

6. Kasneje se je izkazalo, da je bilo uspevanje na tej lokaciji že znano in leto prej 
sporočeno v podatkovno zbirko FloVegSi, ki pa ni javno dostopna in ta podatek tudi ni bil 
posredovan institucijam, pristojnim za izvajanje Uredbe EU 1143/20146F

7. Ko so sporočilo o najdbi 
kudzuja v Strunjanu objavili mediji, sta dva občana posredovala podatek, da vrsta uspeva tudi v 
Dekanih. Tu je bil kudzu že zelo razširjen in je prekrival površino okoli 1400 m2. Glede na velikost 
nekaterih korenin, je kudzu na tej lokaciji uspeval več desetletij. Šele po teh najdbah smo 
ugotovili, da so kudzu tudi v Sloveniji poskusno gojili že v 50. letih prejšnjega stoletja7F

8. Na lokaciji 
v Dekanih je bila v preteklosti drevesnica, kjer so najverjetneje gojili kudzu tudi za namene 
poskusnih ozelenitev.  

                                                        

1 Finch, B. 2015. The True Story of Kudzu, the Vine That Never Truly Ate the South. Smithsonian Magazine, september 
2015. Pridobljeno na:  https://www.smithsonianmag.com/science-nature/true-story-kudzu-vine-ate-south-180956325/ 
2 Kermavnar, J., L. Kutnar, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, M. de Groot, 2019. Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu 
(Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove. Gozdarski  Vestnik 77 (2): 55–72. Dostopno na: 
http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9372&lang=slv 
3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z 
Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en  
4 Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju 
vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL  
5 de Groot, M., L. Kutnar, D. Jurc, N. Ogris, A. Kavčič, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, A. Verlič. 2017. Opozorilni seznam 
potencialno invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in možne poti vnosa teh vrst. Novice iz varstva gozdov št. 10: 
8–15. 
6 www.invazivke.si 
7 Kermavnar, J., L. Kutnar, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, M. de Groot, 2019. Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu 
(Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove. Gozdarski Vestnik 77 (2): 55–72. Dostopno na: 
http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9372&lang=slv  
8 Gaberc, S. 1958. Specifičnost gozdno vzgojnih nalog najožjem flišnem področju Kopra: Poizkusi z japonsko plazilko 
kudzu. Tipkopis, str. 40–42 (september 2018). 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/true-story-kudzu-vine-ate-south-180956325/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
http://www.invazivke.si/
http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9372&lang=slv
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Ker je kudzu uvrščen med tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, je morala država skladno z Uredbo 
EU 1143/2014 po najdbi sprejeti ukrepe za trajno odstranitev vrste. V Strunjanu je bila vrsta 
odstranjena konec leta 20188 F

9, v Dekanih so se prve aktivnosti začele zgodaj poleti 2019.  

2. Stanje ob začetku odstranjevanja 
 
Ob najdbi septembra 2018 je kudzu uspeval na parcelah k.o. Dekani št. 3115, 2824/1, 2823/1, 
3093, 2821/1 (Slika 1). Junija 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor oddalo prvo naročilo za 
odstranitev kudzuja podjetju Hortikultura Sežana Vrtnarstvo, gozdarstvo, komunalne storitve d. 
o. o. To je najprej odstranilo žično ograjo, prek katere se je vzpenjal kudzu, nato pa so s stroji 
odstranili kudzu z brežine vzdolž železniške proge. Kudzu se je v nekaj mesecih obrasel in 
ponovno prekril bolj ali manj enako površino kot pred začetkom odstranjevanja. Sredi septembra 
2019 je naročilo za odstranitev kudzuja od Zavoda RS za varstvo narave prejel Zavod Symbiosis. 
Ob začetku izvajanja ukrepov je kudzu bolj ali manj strnjeno preraščal površino 900 m2, 
predvsem vzdolž požarnega zida na brežini pod železniško progo Ljubljana – Koper (Slika 2). 
Posamične rastline so se razpršeno pojavljale še na nadaljnjih 1700 m2, in sicer na vzhodni 
polovici njive, med posevkom lucerne, na meji med parcelama k. o. Dekani 2824/1 in 2823/1 ter 
ob manjšem vodnem kanalu, na parceli k. o. Dekani 3093.  
 

 
Slika 1. Prikaz območja uspevanja kudzuja na lokaciji Dekani pred začetkom druge akcije odstranjevanja, 
septembra 2019. Oranžna barva: strnjeno pojavljanje kudzuja. Modra barva: posamične rastline kudzuja 
(Podlaga: Ortofoto, GURS, 2018).  

                                                        

9 Kastelic, L. 2019. KUDZU. Zatiranje tujerodne invazivne rastlinske vrste kudzu v Strunjanu. Javni zavod 
Krajinski park Strunjan. Dostopno na: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-
vrste/zatiranje_kudzu_strunjan_2019.pdf [30.11.2019] 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/zatiranje_kudzu_strunjan_2019.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/zatiranje_kudzu_strunjan_2019.pdf
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Slika 2. Pred začetkom drugega odstranjevanja je kudzu strnjeno preraščal brežino pod železniško progo 
Ljubljana–Koper, posamične rastline pa so uspevale tudi na njivi, ob manjšem vodnem kanalu ter ob drevesih 
na vzhodnem robu območja (Foto: arhiv Zavoda Symbiosis).  

 
Kuzdu lahko zatiramo z mehanskimi ali kemijskimi ukrepi. Mehanski ukrepi so lahko košnja, paša 
in izkopavanje korenin, kemijski pa uporaba fitofarmacevtskih sredstev9F

10. Pri košnji se rastline 
pogosto obrastejo, zato jo je treba ponavljati večkrat v rastni sezoni. Paša je sicer učinkovita 
metoda, vendar bi bila izvedba organizacijsko zahtevna, saj bi morali za več let zagotoviti skrbnika 
živali. Čeprav je območje precej obsežno, je izkopavanje korenin na lokaciji Dekani še najbolj 
primeren ukrep. ZRSVN je ob oddaji naročila postavil pogoj, da se odstranjevanje izvaja le z 
ročnim orodjem. Izkopavanje kudzuja je namreč učinkovito le, če rastlino presekamo tako 
globoko, da ostranimo koreninski vrat (vlaknasto tkivo med korenino in steblom). Iz take korenine 
rastlina ne more ponovno odgnati10F

11 (Slika 3). Prva odstranitev rastlin z mehanizacijo je sicer 
olajšala ročno izkopavanje, saj je bila zemlja na brežini pod požarnim zidom nekoliko razrahljana.  
 

                                                        

10 Kus Veenvliet, J., L. Kutnar, A. Marinšek & M. de Groot, 2019. Načrt za hitro odzivanje ob najdbi kudzuja (Pueraria 
montana var. lobata), projekt LIFE ARTEMIS, izdelek akcije A2. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod Symbiosis. 

11 ibid.  
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Slika 3. Kudzu (Pueraria montana) izrašča iz korenine, ki je pri starejših rastlinah močno odebeljena. Za 
učinkovito odstranitev jo moramo presekati pod koreninskim vratom (rdeča oznaka). Iz plazečih stebel na 
kolencih izraščajo pritlike, ki se ukoreninijo in postopoma nastajajo nove rastline. (Risba: Paul Veenvliet) 

 
Odstranjevanje kudzuja je potekalo od sredine septembra 2019 do konca novembra 2019. Ob 
začetku del smo najprej odstranili »preprogo« rastlin, ki so gosto prekrivale brežino pod 
požarnim zidom (Slika 4). Nekatere ukoreninjene rastline smo sproti že izkopavali. Čez tri tedne 
smo delno posušene rastline sežgali (Slika 5, Slika 6). Rastline, ki so še bile ukoreninjene, so v 
tem času ponovno odgnale in smo jih delno odkopali ter presekali korenino tik pod koreninskim 
vratom. Kot najbolj primerno orodje za izkopavanje se je izkazala lopata z ravnim, ostrim robom 
in robustnim, kovinskim ročajem, ponekod smo za izkop potrebovali tudi kramp. Korenine pod 
koreninskim vratom smo presekali z lopato ali krampom, nekatere smo tudi prerezali z dolgimi, 
močnimi vrtnimi škarjami. Rastline smo prešteli ter jih zlagali na kupe, pod katere smo položili 
lesene deske, da bi preprečili stik rastlin s tlemi in ponovno ukoreninjenje. Vse olesenele 
korenine smo do konca novembra sežgali (Slika 8).  
 
Čeprav je kudzu najgosteje prekrival brežino pod požarnim zidom, smo ugotovili, da so 
posamezne rastline ukoreninjene tudi na drugi strani požarnega zida, tik poleg železniških tirov. 
Te rastline so bile odstranjene 14. 10. 2019, ko so na progi potekala vzdrževalna dela in je bil 
promet ustavljen (Slika 7). Kudzu se razpršeno pojavlja tudi na vzhodni polovici parcele 2824/1, 
k.o. Dekani, med posevkom lucerne, ob drevesih na koncu parcele ter ob manjšem vodnem 
kanalu. Vsa ta območja smo večkrat temeljito pregledali ter izkopali vse ukoreninjene rastline 
(Tabela 1).  
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Slika 4. Odstranitev kudzuja septembra 2019 na brežini ob železniški progi Ljubljana – Koper (Foto: arhiv 
Zavoda Symbiosis).  

 
Tabela 1. Pregled aktivnosti za odstranitev kudzuja z oceno efektivnih delovnih ur 

Datum  Aktivnost Št. efektivnih 
delovnih ur* 

Št. odstranjenih rastlin 

16. 9. 2019 Usposabljanje za delo ob železnici, 
odstranjevanje kudzuja ob 
požarnem zidu in na njivi 

40 Odstranjena »preproga« rastlin 
na brežini, 50 rastlin na njivi 

17. 9. 2019 Odstranjevanja kudzuja ob 
požarnem zidu 

30 Odstranjena »preproga« rastlin 
na brežini in ob drevesih 

26. 9. 2019 Odstranjevanje kudzuja ob 
požarnem zidu in potoku 

18 100 rastlin na brežini, ob 
drevesih in potoku 

9. 10. 2019 Odstranjevanja kudzuja ob 
požarnem zidu in na njivi, prvi sežig 

15 250 rastlin na njivi 

14. 10. 2019 Odstranjevanje kudzuja ob progi ter 
ob požarnem zidu 

12 35 rastlin neposredno ob progi, 
15 na brežini, 2 ob drevesih, 6 

ob potoku 

28. 10. 2019 Preverjanje stanja 2 0 rastlin 

8. 11. 2019 Odstranjevanje kudzuja na njivi 7 10 rastlin na brežini, 8 na njivi, 2 
ob potoku  

26. 11. 2019 Odstranjevanje kudzuja in drugi 
sežig, sejanja ozimnega žita 

10 12 rastlin na brežini 

* V efektivnih urah niso vključene ure prihoda na lokacijo, ure za administrativne naloge in usklajevanje z 
naročnikom. Upoštevane so delovne ure zaposlenih Zavoda Symbiosis, podizvajalcev POSADIMO DREVO 
hortikultura d.o.o., PGD Dekani ter zaposlenih Zavoda RS za varstvo narave.  
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Slika 5. Posušeni nadzemni del kudzuja, ki so bili odstranjeni na brežini sredini septembra 2019 (Foto: arhiv 
Zavoda Symbiosis). 
  

 
Slika 6. Prvi sežig kudzuja v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dekani (Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis). 
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Slika 7. Po pregledu območja smo ugotovili, da kudzu uspeva tudi neposredno ob železniški progi. Rastline 
smo odstranili 14. 10. 2019, ko so potekala vzdrževalna dela in je bil promet po železnici zaustavljen. Foto: 
arhiv Zavoda Symbiosis. 
 
 

 
Slika 8. Drugi sežig kudzuja v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dekani (Foto: arhiv Zavoda 
Symbiosis). 
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3. Stanje po odstranjevanju 
 

Zavod Symbiosis s podizvajalci ter v sodelovanju z ZRSVN je od sredine septembra 2019 do konca 
novembra 2019 na lokaciji Dekani izvedel drugo odstranjevanje invazivne tujerodne rastline 
kudzu. V tem času smo odstranili zelene dele rastlin na površini približno 2600 m2. Najprej smo 
odstranili gosto razrast in tudi že porezali nekaj korenin. Ko so se rastline obrasle, smo 
sistematično izkopali preostale koreninske dele, skupno več kot 500 rastlin. Ob koncu 
odstranjevanja smo skladno z navodili naročnika na brežini posejali ozimno žito, čeprav se 
pojavlja tudi vse več domorodnih rastlinskih vrst (Slika 9).  

Ker je odstranjevanje potekalo proti koncu rastne sezone, bo učinkovitost ukrepov mogoče 
oceniti šele spomladi leta 2020. Posamezne rastline kudzuja so verjetno še prisotne, zato je treba 
območje spremljati in v prihodnjem letu odločiti o nadaljnjih ukrepih za izkoreninjenje kudzuja.  

 

 

 
Slika 9. Končno stanje na brežini pod železniško progo po odstranitvi kudzuja konec novembra 2019. S 
palicami so označene zadnje lokacije zadnjih odstranjenih rastlin (Foto: Zavod Symbiosis).  
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