
СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТОЧИНА  

 

Стенице 

Најважније 

 Стеницa се јако проширилa задњих година широм 

света.  

 Ширење настаје са путничким пртљагом или преко 

половног намештаја.  

 Оне ноћу сишу крв људима и животињама. 

 Зараза се може догодити свакоме и није ни у каквој 

вези са нехигијенским условима. 

 У случају заразе помаже само професионално 

отклањање штеточина. 

 У случају сумње неизоставно покупити животиње и 

дати на преглед стручном лицу. 

 

Изглед 

• Одрасле стенице су дужине 4-6 мм, а напојене 

крвљу скоро 10 мм и црвенкасто-браон боје, пљоснате. 

  Младе стенице су мање и светлије боје.  
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Начин живота 

 Сишу крв људима и кућним животињама, посебно 

ноћу. 

 У току дана се крију у отворима кревета, намештаја 

и собе. 

 Могу да пређу из једног стана у други, например када 

их се сузбија спрејом за инсекте.  

 Женке излежу i до 500 јаја.  

 Могу да поднесу хладноћу дужи временски период и 

да гладују и до шест месеци.  

 Живе отприлике1 годину. 

 

Штете 

 Убадају ноћу на непокривеним местима (потиљак, 

лице, руке, глежњеви итд.).  

 Реакција коже сврабом настаје често тек сатима или 

данима после убода.  

 Отприлике 20 % становништва не показује никакве 

реакције на кожи на убоде стеница.  

 До сада није познато преношење болести путем 

стеница.  

 

 

 

Како да препознате појаву стеница?  

 У току дана се скривају у оквиру кревета и у 

отворима у близини кревета.  

 Могу се наћи трагови измета, мале црне тачке (види 

слику) или капљице крви. 

 За ефикаснији и повољнији поступак препоручује се 

претраживање стана са псима трагачима за 

стеницама. 
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Сузбијање 

 Сузбијати само када се пронађу стенице.  

 Не покушавајте спрејом за инсекте сами сузбити 

стенице, јер ће се тако проширити по целом стану. 

 Само од стране професионалне фирме за сузбијање 

инсеката са специјалном  лиценцом савезне државе.  

 Јасно дефинисани циљ: потпуно истребљење. 

 У већини случајева потребно је више обрада 

инсектицидима. Aлтернатива: термички поступак. 

 Сузбијање не штити од поновне заразе. 

 

Превентива 

 Половне кревете и намештај контролисати на 

стенице, трагове измета или капи крви.  

 Старе картонске кутије могу такође бити заражене 

стеницама. 

 Одећу повремено опрати на 60° C или обрадити на 

45° C у сушилици. 

 У случају појаве стеница намештај не одлагати у 

подрумима, на степеништу или тавану, како и суседи 

не би добили стенице.  

 Када намештај мора бити одстрањен, молимо да 

јасно обележите заражен стеницама или га 

учините неупотребљивим, како други људи не би 

узели намештај са стеницама. 

 

Шта учинити у случају појаве стеница у хотелској 

соби? 

 Обавестити одговорна лица у хотелу. 

 Затражити другу собу, најбоље не суседну.  

 Koфер поставити што је могуће даље од кревета и 

затворити све рајсфершлусе. 

 

Шта чинити после ноћења у соби где има стеница ? 

 Пртљаг распаковати на балкону или у просторији за 

прање рубља.  

 Уколико не може одмах бити опрано, рубље 

сачувати у кесама за отпад чврсто затвореним 

лепљивом траком. 

 Рубље одмах опрати на 60° C у трајању од 30 минута 

или два пута узастопно на 40° C. 

 У сушилици на 45° C у трајању од 30 минута. 

 У замрзивачу на -17° C у трајању од 24 сата. 

 Празан кофер на отвореном директно испрскати 

инсектицидом у спреју и онда добро прозрачити у 

подруму или на балкону.  

 

Правни положај 

 У случају заразе више од једног стана у згради, кућни 

савет мора овластити специјализовану фирму за 

сузбијање инсеката. Сви станови морају бити 

проконтролисани на стенице.  

 Трошкови не смеју бити пребачени на закупце. С тим 

у вези погледајте наш Гласник  Правни положај у 

случају  заразе штеточинама. У облигационом 

праву чл. 256, 257ф, г, х, 258, и 259 је регулисан 

правни положај у објектима за становање. 

 

Ми ћемо Вам помоћи 

Позовите нас, пошаљите и донесите нам инсекте ради 

одређивања. Наше саветовање је бесплатно и само за 

становнике Града Цириха. 

 

Служба за саветовање Сузбијање штеточина 

Isabelle Landau Lüscher, Dr. Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Телефонски и лични термини за разговор за 

становниkе Града Цириха:  

Walchestr. 31, 2. Спрат, Канцеларија 232 

Телефон 044 412 28 38 

Пон – Пет: 13.30 – 14.30 сати 

 

За писма: Walchestrasse 31 

  Postfach 3251, 8021 Zürich 

За пакете:  Walchestrasse 31 

  8006 Zürich 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


