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Dresni so zanimive in trpežne trajnice,
ki so primerne za najrazličnejša rasti-
šča. Odlikujejo se po nezahtevnosti in
dolgotrajnem cvetenju – kar lepo šte-
vilo vrst oziroma sort cveti od junija
do pozne jeseni.

Dresni so včasih pripadale rodu Po-
lygonum, zdaj pa jih uvrščamo v
rod Persicaria. Različne vrste se

med seboj razlikujejo po višini, obliki, času
cvetenja in po barvi cvetov. Cvetovi so
drobni in ponavadi združeni v ozka, dolga
socvetja, ki se razvijejo na koncu cvetnih
stebel. Ta se pri nekaterih vrstah dvignejo
visoko nad šop listov.
Kljub temu da obstaja nešteto vrst dresni,
na vrtove sadimo le nekaj vrst.
Nepalska dresen, Persicaria affinis, je dre-
sen nižje rasti, ki jo uporabljamo predvsem
za prekrivanje tal. Ima ozke, podolgovate
liste, ki zrastejo do 5 cm v višino. So zimze-
leni, kar pomeni, da ostanejo zeleni vse do
konca zime, potem pa jih je treba postriči,

saj postanejo rjavi. Na gosto prekrijejo tla,
sama rastlina se razširi tudi do 30 cm v širi-
no. Na začetku poletja zrastejo do 15 cm
dolga cvetna stebla, ki na koncu nosijo so-
cvetja, sestavljena iz drobnih cvetov. Ti so
lahko beli ter v različnih odtenkih rožnate
in rdeče. Velikokrat se zgodi, da so na isti
rastlini vse barve, kar daje prav poseben
čar. Cvetijo do pozne jeseni. Nepalska dre-
sen je posebno zanimiva tudi jeseni, saj se
listi obarvajo rdečkasto. Priporočljivo je, da
spomladi odstranimo vse poškodovane li-
ste in poganjke ter da rastline razredčimo.
S tem bomo poskrbeli za lepšo in bolj str-
njeno rast. Nepalsko dresen sadimo na
sonce ali v polsenco. Uspeva vsepovsod na
vrtu, če le rastišče ni preveč suho ali preveč
senčno. Z njo prekrivamo tla, sadimo jo
lahko tudi na robove vrtne grede.
Persicaria amplexicaulis je dresen, ki še ni-
ma slovenskega imena. Je gručasta trajni-
ca, ki se je v zadnjem desetletju močno
uveljavila, tako na vrtovih kot v parkih in
na javnih površinah. Odlikuje se po izjemni

1. Kačja dresen, Persicaria bistorta
'Superba', se odlikuje po nežno rožna-
tih socvetjih, ki se odpirajo sredi po-
mladi. Raste tudi v bolj vlažnih tleh in
ob vodi. Na fotografiji je v družbi ru-
menolistnega šaša in glicinije.
2. V parku je Persicaria amplexicaulis
'Speciosa' naslonjena na ozadje iz gr-
movnic in manjših dreves. Njeni inten-
zivno rdeči cvetovi popestrijo nasad. V
ospredju raste bergenija.
3. Nepalska dresen je v svetu trajnic ze-
lo cenjena. Uspeva vsepovsod na vrtu,
če le rastišče ni preveč suho ali preveč
senčno. Z njo prekrivamo tla, sadimo
jo lahko tudi na robove vrtne grede.
4. Dresen, Persicaria amplexicaulis
'Speciosa', na krožišču pri Žalah v Lju-
bljani. Zaradi svoje nezahtevnosti, le-
pega videza in dolgega cvetenja jo sadi-
mo tudi na javne površine. Na fotogra-
fiji v družbi okrasnih trav in trajne
sončnice.
5. Persicaria polymorpha je velika, gr-
masto rastoča dresen, ki se na začetku
junija pokaže v vsem svojem razkošju.
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trpežnosti, lepi obliki rasti in po dolgem
cvetenju, od junija do prvih zmrzali. Obilno
cveti kljub neugodnim razmeram – vročini,
suši ali obilici dežja. Drobni cvetovi so na-
nizani v socvetju na koncu tankih stebel.
Lahko so rdeči, rožnati ali beli, odvisno od
sorte. Najpogosteje zaradi žive barve sadi-
mo ravno rdečo sorto, vendar je lepa tudi

rožnata. Bela sorta je manj zanimiva, saj
cvetovi po dežju nekoliko odpadejo. Listi
so jajčaste oblike in zeleni. Jeseni dobijo
rdečkast nadih. Zraste od 90 do 120 cm v
višino in 50 cm v širino. Posebno zanimiva
je v družbi gavre, trajnih sončnic in okra-
snih trav, kot sta proso in kitajski trstiko-
vec. Uporabljamo jo tudi za rezano cvetje.
Kačja dresen, Persicaria bistorta 'Superba',
se odlikuje po nežno rožnatih socvetjih, ki
se odpirajo sredi pomladi. Zraste do 60 cm
visoko in do 40 cm v širino. Sadimo jo na
sonce ali v polsenco. Uspeva na vrtni gredi
v družbi cvetočih trajnic, velikokrat jo opa-
zimo ob robovih ribnikov in bajerjev. Kačja
dresen namreč prenese tudi mokra tla. Pri-
vlačna je v družbi sibirskih perunik, ki s su-
ličastimi listi in cvetovi vijoličastih ter mo-
drih odtenkov lepo dopolnjujejo njene
cvetove in grmasto obliko rasti. Kačja dre-
sen dolgo brez posebne oskrbe uspeva na
istem mestu. Delimo jo šele takrat, in to
ponavadi zgodaj jeseni, ko začne cveteti
manj bogato.

Takrat se namreč na tej veliki trajnici
začnejo odpirati drobni beli cvetovi, ki
so združeni v razvejena socvetja.
6. Persicaria amplexicaulis 'Rosea' ima
rožnate cvetove, ki se na koncu cve-
tnih stebel celo poletje odpirajo v oz-
kih socvetjih. V ozadju je okrasna tra-
va rušnata masnica, Dechampsia cae-
spitosa 'Goldschleier', s svojimi veli-
kimi socvetji.
7. Persicaria amplexicaulis 'Rosea' je
posebno lepa v družbi najrazličnejših
okrasnih trav. Tokrat je v družbi dveh
sort kitajskega trstikovca –'Variega-
tus' z beloprogastimi listi in 'Gracilli-
mus' z zelenimi listi.

Persicaria polymorpha je velika, grmasto
rastoča dresen, ki se na začetku junija po-
kaže v vsem svojem razkošju. Takrat se na-
mreč na več kot 150 cm visoki rastlini, ki
zraste vsaj 50 cm v širino, začnejo odpirati
drobni beli cvetovi, združeni v razvejana
socvetja. Cveti do avgusta, nato ostane lep
in razkošen grm z zelenimi listi. Sadimo jo
na sonce, na vrtno gredo v družbo drugih
trajnic, lepa je tudi samostojno ali v družbi
okrasnih trav. Glede tal ni zahtevna in ra-
ste v različnih tipih tal.
Na vrtove sadimo še nekaj drugih vrst dre-
sni, kot so Persicaria filiformis, P. micro-
cephalla in druge. Med njimi najdemo tudi
take, ki jih uporabljamo v zdravilne name-
ne in kot zelišča.
Vsekakor so dresni trajnice prihodnosti –
zaradi trpežnosti, neobčutljivosti na bole-
zni, lepega videza in dolgotrajnega cvete-
nja.

Besedilo in fotografije
Bernarda Strgar
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