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Težave, ki jih povzročajo v pridelavi vrtnin stenice 
 
 
Stenice so žuželke, ki se v pridelavi vrtnin redno pojavljajo, škoda pa je občasno zelo velika. Čeprav 
literatura pravi, da delajo največ škode v suhih in vročih poletjih, to vedno ne velja. Tudi v letu 2020, 
ki ga je razen zimske in spomladanske suše zaznamovalo veliko padavin, je stenic veliko.  
Stenice so različnih velikosti in barv, od najmanjših, ki jih s prostim očesom skoraj ne vidimo do 
relativno velike, marmorirane stenice, ki postaja ena najbolj pretečih nevarnosti v pridelavi vseh vrst 

plodov, tako sadja, kakor vrtnin.  
Stenice so podobne hroščem, le da je 
njihovo telo ploščato. Pogosto so pisanih 
barv. Domače, ljudsko ime zanje je 
smrdljivci, saj spustijo mnoge, če jih 
prestrašimo, neprijeten (smrdljiv) vonj.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Med njimi najdemo tudi koristne, parazitske, ki se hranijo z nam 
škodljivimi žuželkami. Najbolj znane so tiste iz rodu Orius in jih tudi 
v komercialne namene uporabljamo za zatiranje resarjev na papriki 
min drugih plodovkah. Zaradi posebnih dlačic na listih paradižnika 
se jih na tej vrtnini ne da uporabljati.   
Stenice so po večini rastlinojede, najdemo pa jih na skoraj vseh 
organih rastlin , najpogosteje pa na listih, pa tudi plodovih.  

 
V letu 2020 je na Štajerskem opaziti veliko škode, ki jo povzročajo stenice iz 
rodu Lygus 
Verjetno ne gre samo za motno poljsko stenico (Lygus Rugulipennis) , ampak tudi za druge njene 
sorodnike, saj jih je tako na njivah, kakor na travnikih in celo v rastlinjakih opaziti veliko.  

Stenice so velike okoli 5 mm, ploščate in nekje svetlo 
zelene do svetlo rjave barve. Pogosto najdemo na hrbtu 
rumen trikotnik. Mlajši stadiji so zelene, svetlejše barve, 
pogosto jih zamenjamo za uši, a se zelo hitro premikajo. 
Tudi odrasle stenice so zelo hitri letalci in najpogosteje jih 
ne opazimo ali pa njihov pojav  zanemarimo.  
Največ škode naredi stenica v nasadih solate, kasneje pa 
tudi endivije in radiča. Poškodbe so vidne na listih in listnih 
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žilah, Stenica s svojim ustnim organom pika listno tkivo in sesa tekočine. Posledice pa so številne 
rjave pike in pege, ki se kasneje združijo v eno samo izjedeno poškodbo predvsem na belih 
odebeljenih žilah solate, radiča in endivije.  
V zadnjih letih pa se občasno pojavlja tudi kot velik škodljivec plodovk v rastlinjakih. Največ jih 
najdem predvsem na kumaricah. S svojim sesanjem povzroča poškodbe na steblih, tam se pojavljajo 
rjave zajede, na njih pogosto najdemo rjave kapljice. Tukaj se potem stebla, ko jih skušamo pospraviti 
v oporno mrežo, v rokah prelomijo. Zagotovo pa je moten tudi dotok hranil do listov in plodov. Na 
plodovih pa najdemo prav tako krastice, posledice strganja in ob močnejšem napadu se plodovi tudi 
zvijajo.  
Stenica je polifag, kar pomeni, da se lahko prehranjuje na številnih rastlinah, največ škode pa dela na 
semenskih posevkih (sončnice, grah) solatnicah, jagodah in plodovkah.  

Življenjski krog 
Stenice prezimijo v stanju odrasle žuželke pod 
rastlinskimi ostanki napadenih rastlin. Zato je nujno, da iz 
rastlinjakov takoj po končanem spravilu odstranite vse 
rastlinske ostanke, tudi ostanke plevelov. Ko se 
temperature dvignejo nad 10 - 15 oC. Običjano je to v 
maju in potem imamo v juniju že drugo generacijo, ki 
dela največ škode. V letu 2020 se je zaradi zelo dolgega 
obdobja nizkih temperatur prva generacija pojavila šele v 
juniju in še v juliju dela veliko škode.  
Samice zaležejo 35 – 80 jajčec najraje na mlada stebla in 

liste rastlin. Larve, ki so zelene barve in manjše od odraslih živali, so zelo aktivne in do odrasle stenice 
potrebujejo 30 dni. Potem se krog nadaljuje. Ocenjuje se, da ima stenica v letu 3 rodove.  

Varstvo  
Če imate redne težave s tem škodljivcem, je eden izmed možnih načinov varstva tudi ta, da ob 
rastlinjaku, med gredami solate zasejete pas lucerne, kjer tega škodljivca redno zatirate z ustreznimi 
insekticidi.  

Slika s spleta  
 
Poljske stenice so dokaj občutljive na insekticide, težava je le, da je potrebno z njimi do njih tudi priti. 
Večji del dneva namreč preživijo pod rastlinami na tleh, so zelo hitre in mobilne. Zato so učinkovitejši 
sistemični pripravki. Teh pa za namene varstva rastlin  pred tem škodljivcem ni registriranih.  
Pred uporabo pripravkov  je potrebno vedeti tudi sledeče: 
Škodljivec je večji del dneva na tleh in pod spodnjimi listi, v rozetah solatnic, v senci številnih rastlin. 
Zato je nujno, da ob uporabi pripravka uporabimo večjo količino vode: vsaj 500 l/ha. Pri tem naj se 
zmanjša tudi hitrost traktorja. Uporabljajo naj se šobe, ki odlično prekrivajo liste in tudi tla. 
Priporočam tudi dodajanje listnih gnojil, posebej tistih z rastlinskimi izvlečki, ki odganjajo tega 
škodljivcu. 
Smiselno je tudi dodajanje listnih močil posebej olja pomarančevcev (Wetcit), ki ima dodaten 
odganjalen efekt na škodljivce.  



Seveda je potrebno preveriti pH vode za brozgo, saj je prav nepravilen pH vzrok pogosto slabšega 
delovanja mnogih sredstev za varstvo rastlin. 
Napisano je že, da uradno ni registriranega sredstva za varstvo pred stenicami. Varstvo lahko izvajate 
samo, če se istočasno pojavlja še kakšen drug škodljivec, ki ga lahko zatiramo.  
V solati so registrirani sledeči pripravki, ki imajo lahko tudi stransko delovanje na omenjene škodljive 
stenice: 

- Laser plus: se v solati uporablja za zatiranje listnih sovk (gosenic) in cvetličnega resarja. 
Odmerek:  0,25  l/ha, pri porabi vode vsaj 500 – 600 l/ha, uporabimo ga na isti površini lahko 
samo 3 krat na leto, karenca: 3 dni. 
Laser plus ima dovoljenje v ekološki pridelavi.  

- Mospilan 20 SG se v solati uporablja za zatiranje solatnih listnih uši. Odmerek: 0,25 l/ha, 
poraba vode 1000 l/ha, karenca 7 dni. 

- Vertimec pro: v solati na prostem za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v 
odmerku 0,75 L/ha (7,5 mL/100 m2 ) za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella 
in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 1,0 L/ha (10 ml/100 m2 
) oziroma 100 mL/100 L vode. Karenca: 7 dni.  

- Pripravek ima registracijo tudi za uporabo v endiviji na prostem za zmanjševanje populacije 
listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2 ) oziroma 100 mL/100 L 
vode. Karenca: 7 dni.  

V plodovkah pa so za druge namene registrirani sledeči insekticidi, ki bi lahko istočasno zatirali tudi 
tega škodljivca:  

- Calypso SC 48: na paradižniku, jajčevcih in papriki za zatiranje listnih uši (Aphididae) v 0,03 % 
koncentraciji (3 mL na 10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v največjem 
dovoljenem odmerku 0,45 L na ha; f) na kumarah, dinjah in lubenicah za zatiranje: - listnih uši 
(Aphididae) v 0,02 % koncentraciji (2 mL na 10 L vode) pri porabi 1500 L vode na ha oziroma v 
največjem dovoljenem odmerku 0,3 L na ha; Uporabi se lahko največ dvakrat v eni sezni na 
isti površini, Karenca za plodovke: 3 dni. Žal mu registracija poteče 03. Avgusta 2020 

- Confidor: na kumarah, jajčevcih, kumaricah za vlaganje, bučkah, paprikah in paradižniku, 
gojenih v trajnih rastlinjakih, pri naslednji gostoti rastlin: paradižnik največ 25.000 rastlin/ha 
oz. 2,5–3 stebla na 1m² paprika največ 32.000 rastlin/ha oz. 6,5 stebel na 1m² kumare, 
kumarice za vlaganje, jajčevci in bučke največ 15.000 rastlin/ha - za zatiranje listnih uši 
(Aphididae) v odmerku 3,5 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi za kapljično namakanje; - 
za zatiranje tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes 
vaporariorum) v odmerku 14 g/1000 rastlin - sredstvo se doda vodi za kapljično namakanje.v 
S sredstvom se lahko v istem rastnem ciklusu in v istem rastlinjaku tretira največ dvakrat, v 
časovnem razmaku 7 dni. Karenca: 3 dni.    

- Laser plus: se uporablja za zatiranje listnih sovk (gosenic) in cvetličnega resarja. Odmerek:  
0,25  l/ha, pri porabi vode vsaj 500 – 600 l/ha, uporabimo ga na isti površini lahko samo 3 
krat na leto, karenca: 3 dni. 
Laser plus ima dovoljenje v ekološki pridelavi.  

- Mospilan 20 SG se uporablja v paradižniku, papriki in jajčevcih za zatiranje: - listnih uši 
(Aphididae) v odmerku 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m2 ) ob porabi vode 1000 – 1700 L/ha (10-17 
L na 100 m2 ); - tobakovega ščitkarja (Bemisia tabaci) in rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha (3,5 - 4 g na 100 m2 ) ob porabi 
vode 500 - 1000 L/ha (5 -10 L na 100 m2 ); v bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino v 
odmerku 0,20 – 0,25 kg/ha (2 -2,5 g na 100 m2 ) ob porabi vode 500 - 600 L/ha (5 -6 L na 100 
m2 ); e) v kumarah, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha 
(3,5 – 4 g na 100 m2 ) ob porabi vode 1000 - 1700 L/ha (10 - 17 L na 100 m2 );karenca: 7 dni 

- Karate Zeon bi ob dobri omočenosti listov in tal lahko imel stransko delovanje na stenice, 
vendar ima registracijo na papriki, paradižniku in jajčevcih za zatiranje listnih uši (Aphididae), 
koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk v 
odmerku 0,15 L na ha (1,5 ml na 10 L vode na 100 m2 ) ter rastlinjakovega ščitkarja 
(Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,2 L na ha (2 ml na 10 L vode na 100 m2 );  - na 
kumarah za zatiranje listnih uši (Aphididae), listnih sovk (Mamestra spp.) in resarjev 



(Thripidae) v odmerku 0,1-0,15 L na ha (1-1,5 ml na 10 L vode na 100 m2 ) ter rastlinjakovega 
ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v odmerku 0,2 L na ha (2 ml na 10 L vode na 100 m2 );  
Karenca: 3 dni, sredstvo se lahko na isti površini uporabi samo dvakrat letno.  

- Teppeki: na kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, gojenih na prostem in v zaščitenih 
prostorih, za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,1 kg/ha pri porabi vode od 400 do 
1000 L/ha. Prvo tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma, ko je presežen prag škodljivosti. 
Sredstvo se na kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah lahko v eni rastni sezoni uporabi 
največ trikrat, v razmaku 7 dni. na papriki, gojeni v zaščitenih prostorih, za zatiranje 
bombaževčeve uši (Aphis gossypii), breskove uši (Myzus persicae), velike krompirjeve uši 
(Macrosiphum euphorbiae) in drugih vrst listnih uši (Aphididae) v odmerku 0,12 kg/ha pri 
porabi vode od 400 do 1000 L/ha Tretiranje se opravi ob pojavu uši oziroma ko je presežen 
prag škodljivosti. Sredstvo se lahko na papriki uporabi največ dvakrat v eni rastni sezoni v 
razmaku 7 dni. Opozorilo: Uporaba na papriki se priporoča le v času od 1. aprila do 31. 
oktobra. Sredstvo nima registarcije v paradižniku.  
Karenca: 1 dan. 

- Vertimec pro: v solati na prostem za zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae) v 
odmerku 0,75 L/ha (7,5 mL/100 m2 ) za zmanjševanje populacije resarjev iz rodu Frankliniella 
in listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v največjem dovoljenem odmerku 1,0 L/ha (10 ml/100 m2 
) oziroma 100 mL/100 L vode. Karenca: 7 dni.  

- Pripravek ima registracijo tudi za uporabo v endiviji na prostem za zmanjševanje populacije 
listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza v odmerku 1 L/ha (10 mL/100 m2 ) oziroma 100 mL/100 L 
vode. Karenca: 7 dni.  

Poškodbe stenic na vrtninah  
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