Vaste planten
beregenen tegen
nachtvorst
Bij ijsvorming komt warmte vrij die de plant tegen nachtvorst beschermt.

Vaste planten die in het voorjaar
zijn uitgelopen, zijn gevoelig
voor nachtvorst. Met een goede
nachtvorstberegening kan schade aan
vaste planten worden voorkomen.
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I

n het voorjaar bij heldere lucht en weinig wind kan de
temperatuur ’s nachts flink dalen door uitstraling naar
de atmosfeer, met nachtvorst als gevolg. Zo hebben we
in 2020 veel nachten met nachtvorst gehad en ook nu
zijn de eerste nachtvorsten achter de rug.

Om schade aan gewassen te voorkomen wordt in de fruitteelt,
boomkwekerij en vasteplantenteelt vaak nachtvorstberegening
toegepast. In de media wordt dan geroepen dat het ijs de plant
beschermt. Dat klopt niet. Bij nachtvorstberegening wordt
gebruik gemaakt van de fysische eigenschappen van water. Bij
de vorming van ijs komt er warmte (energie) vrij. Zolang er
voldoende water aanwezig is om te bevriezen blijft de temperatuur 0°C. Pas als al het water is bevroren, daalt de temperatuur onder het vriespunt. Bij nachtvorstberegening is het
dus belangrijk om het gewas voortdurend nat te houden. De
benodigde hoeveelheid water is 2-3 mm/per uur ofwel 20 tot 30
m3 per ha. Deze hoeveelheid is voldoende voor een nachtvorst
tot ongeveer -5°C. Bij lagere temperaturen is de waterbehoefte
groter. Dit is te controleren door ’s nachts te kijken of er voortdurend (bevriezend) water aanwezig is.
Tiksproeiers voor nachtvorstberegening geven vaak ruim 1
m3/uur, dus per hectare zijn er zo’n dertig nodig. Belangrijk

is een goede verdeling. De sproeier moet een straal hebben
met een flink bereik. De sproeier mag ook niet te snel vast
gaan zitten door ijsvorming. Op containervelden is de gangbare beregening te gebruiken. Omdat deze containerteeltsproeiers veel meer dan 2 tot 3 mm per uur geven, kan daar
cyclisch worden beregend. Let wel op dat het interval niet
groter dan 6 tot 8 minuten mag zijn, omdat er voortdurend
water beschikbaar moet zijn om te kunnen bevriezen. Belangrijk is dat in de tussentijd sproeiers zelf niet vastvriezen
en voldoende snel rondgaan.

UITKIJKEN VOOR FOUTEN
Zorg dat nachtvorstberegening goed wordt uitgevoerd,
anders kan er meer schade ontstaan dan wanneer niet zou
zijn beregend. Het komt voor omdat de nachtvorstmelders
niet goed zijn geijkt of er te laat is gestart met beregenen.
De nachtvorstmelders ijken kan in smeltend ijs (= 0oC). Start
niet met beregenen bij 0oC, maar stel de temperatuur iets
hoger in omdat de temperatuur op een perceel plaatselijk
wat kan verschillen. Start je te laat dan kunnen de pomp, leidingen of sproeiers al bevroren zijn. Kijk uit voor storingen
als gevolg van verstoppingen van aanzuigleidingen en filters.
Daarnaast kan wind nadelig zijn omdat dan de verdeling van
de sproeiers minder egaal is, waardoor op bepaalde plekken
te weinig water komt.
Tot slot kan schade ontstaan als je te vroeg stopt met beregenen. Het is belangrijk bij nachtvorstberegening door te
beregenen totdat al het ijs van de planten af valt. Ook voor
het ontdooien is namelijk energie nodig en je loopt het risico
dat die anders onttrokken wordt uit het blad.
Nachtvorstberegening is nadelig bij zachte gewassen die
gevoelig zijn voor schimmelziekten. Bij een lichte nachtvorst
kunnen die worden afgedekt met een vliesdoek of geweven
doek. Zorg voor ondersteuning bij visuele gewassen zodat
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het doek niet op het gewas komt te liggen.
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