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Vassarve (Stellaria media) er ett av de mest kjente og vanlige ugras i alle kulturer. Derfor 

kjenner nok de fleste igjen den lille grønne planten med de to frøbladene som titter først opp 

av jorda. Vassarven vokser fort og stjeler både vann, næring og lys fra kulturplantene. Det er 

derfor viktig å sette i verk tiltak før vassarven danner ei tett matte som tar helt knekken på det 

vi egentlig har sådd. 

 

Vassarve er en vinterettårig plante med tynn, fingreina hovedrot. Stengelen blir 20-60 cm lang 

og blomstene er små og hvite. Frøene modner raskt og vassarve kan rekke å danne flere 

generasjoner med planter i løpet av en sommer. Antall frø pr plante er i gjennomsnitt 15 000, 

så her er det også om å gjøre å forhindre frøspredning. Vassarven er konkurransesvak og 

forsvinner vanligvis når andre plantearter har etablert seg godt. Den vil derfor sjelden være 

noe problem i etablert grasmark. Vassarve inneholder mye vann, og mye vassarve i fôret kan 

dermed gi problemer med ensileringsprosessen. I tillegg vraker både sau og geit planten. 

 

Følg med gjenlegget 

Selv om vassarven er brysom, er det mulig å forhindre at den tar helt over, både i gjenlegg og i 

andre kulturer. Poenget er å være tidlig ute, gå ned på kne og sjekk om det er graset eller 

annet du har sådd, som kommer opp. Nyspirt gras og korn kommer opp med et blad 

(enfrøblada planter), mens vassarven (og mange andre ugras) kommer opp med to frøblader 

(tofrøblada planter).  

 

Tiltak 

Vassarve trives svært godt i rått og kjølig klima, og akkurat dèt kan vi ikke gjøre noe med. Vi 

kan imidlertid gjøre vårt for at plantene ikke skal få spre seg. Å forhindre frøspredning vil være 

et viktig tiltak. Slått før plantene får satt frø kan være en metode. Hvis du ser at vassarven er 

kommet godt opp i gjenlegget, kan avpussing av arealet derfor være et alternativ til sprøyting. 

Som regel kommer graset seg godt igjen om du er tidlig nok ute. 

Falsk såbed kan være et annet tiltak. Da ordner du såbedet ferdig, lar ugraset spire, og harver 

over på nytt før du sår. Dette kan være et godt alternativ, men tida blir ofte for knapp i en 

kort og hektisk sesong, særlig hvis du er avhengig av størst mulig avling i gjenleggsåret. 



Ellers spirer vassarve fra maks 3 cm dyp, så god pløying er viktig. Vær oppmerksom på at 

husdyrgjødsel også kan inneholde en del ugrasfrø, hvis de har overlevd ensileringsprosessen. 

Som alltid ellers, gjelder også regelen om god agronomi for å hindre ugras i å spre seg. 

 

 

                               Små planter av vassarve, slik de fleste av oss har sett dem. Foto: Ingrid Myrstad. 

 

 

                                           Så lang kan en enkelt vassarveplante bli! Foto: Ragnhild Renna. 



 

Sprøytemidler 

I etablert grasmark er det flere midler som kan brukes mot vassarve, men alle disse skader 

eventuell kløver i enga. Express + klebemiddel er billigste alternativ. De fleste av disse midlene 

tar også høymole, om den også skulle være et problem. I gjenlegg vil Express + MCPA være 

mild mot kløveren, og billig, men Express + klebemiddel er billigst. Om du har annet ugras 

som også kan sprøytes bort i samme slengen, velger du et middel som virker godt mot disse 

også. Virkningstabellene i katalogen "Plantevern 2018" (Felleskjøpet) viser hvilke midler du 

kan bruke mot de ulike ugrasene. Et gjenlegg må sprøytes når vassarven eller det andre 

ugraset har to til fire varige blad. Selve graset må ha to varige blad. Husk at sprøyting på 

forsommeren som regel vil gi noe lavere avling enn sprøyting på ettersommeren, så her må 

en vurdere graden av problemet. Hvis det er mye frø i jorda, må du sannsynligvis satse på 

sprøyting flere år på rad. Snipp, snapp, snute – så er vassarven ute! 

 

Plantevernmidler som tar vassarve.  

Etablert eng uten kløver Gjenlegg m/kløver Gjenlegg u/kløver 

Express + klebemiddel Express + MCPA Express + klebemiddel 

Mekoprop  Express + Flurostar 

Flurostar  Starane XL + Express 

Starane XL   

MCPA + Mekoprop   

 

 

Her må det settes i verk tiltak, før vassarven kveler alt. Foto: Ragnhild Renna. 

 



Ved bruk av plantevernmiddel må journal føres. På NLRs nettsider finner du plantevernjournal og 

sjekkliste, samt annen nyttig informasjon: https://nordland.nlr.no/vaare-tjenester/plantevernjournal/ 

https://nordland.nlr.no/vaare-tjenester/plantevernjournal/

