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Een van de grootste problemen in de wijnbouw is voorjaarsvorst. Na het uitlopen van
de ogen (eind april) blijken de jonge scheuten erg gevoelig te zijn voor vorst. Het
groene weefsel bevriest al bij -1°C. De volgende dag worden de scheuten zwart en na
een aantal dagen verdorren ze helemaal (zie foto). In de weken daarna zullen er nog
wel slapende ogen uitlopen, maar deze reservescheuten hebben meestal maar weinig
of geen trossen. Een mooie wijnoogst kun je dan in mei al op je buik schrijven. Dit
artikel gaat over hoe je in de wijngaard de schade door voorjaarsvorst kunt
voorkomen.

Bevroren jonge scheut
Hiervoor moet je eerst iets meer weten over het ontstaan van vorstschade. Vorst kan op
twee manieren schade veroorzaken aan de druif:
1. in de winter bevriest het hout bij temperaturen onder -18 à -20°C. Of beter gezegd: de
ogen bevriezen, zodat ze in het voorjaar niet meer uitlopen (maar bij jonge planten is
de ent al gevoelig voor -10°C. Zie het artikel van Peter Siebrand)
2. Het groene weefsel is extreem gevoelig voor vorst, zelfs -1°C. Dus vanaf het uitlopen
van de jonge scheuten geeft elke vorst schade.
Over de wintervorst (punt 1) zullen we het hier niet hebben. Verder bestaat er nog een
tussenvorm: in april als de ogen beginnen te zwellen dan kunnen deze nog wel een paar
graden vorst hebben, maar -4 à -5°C is dan al te veel.
Maar als de scheuten gaan uitlopen en het eerste groen zichtbaar wordt, dan is zelfs de
lichtste vorst al gevaarlijk. In normale jaren lopen de scheuten rond 30 april uit. De vroege
rassen als Solaris, Rondo en Leon Millot enkele dagen eerder, Regent een paar dagen later
(begin mei). Maar sinds de klimaatopwarming kwamen er steeds meer jaren met een warme

aprilmaand waarin de scheuten al vanaf 15 april uitliepen (bijvoorbeeld in 2007, 2009, 2011
en 2014).
In de eerste helft van mei kan er nog vorst optreden, vooral in de oostelijke helft van het
land. In dit verband worden vaak de IJsheiligen genoemd, maar het kan zelfs nog wat later
vriezen. Als voorbeeld laten we onderstaande kaartjes zien met minimumtemperaturen op 18
mei 2005 (linkerkaart) en op 4 mei 2011 (rechterkaart)

Veel wijnboeren treffen geen maatregelen tegen voorjaarsvorst. Daardoor was er in die
regio’s sprake van flinke schade. Bij professionele wijnboeren kan deze al gauw oplopen tot
enkele tienduizenden euro’s per hectare.

Minima op 4-5-2011 in Duitsland

Duitsland
Ook in Duitsland is op 4 mei 2011 vorst opgetreden (zie kaart hierboven) met als gevolg
flinke schade in Rheinhessen, Nahe, Franken en Würtemberg, vooral in de vlakkere en
lagere wijngaarden. Van oudsher legde men in Duitsland de wijngaarden aan op hellingen en
niet in de dalen. Immers koude lucht is zwaarder en zakt naar beneden. Tijdens heldere
nachten met weinig wind blijft het daardoor op hellingen een paar graden warmer dan in de
dalen waar de koude lucht zich ophoopt. Om de dezelfde reden hebben ook de wijngaarden
op de Zuid-Limburgse en Belgische hellingen minder last van vorstschade.
Echter wijngaarden op steile hellingen zijn veel duurder in bewerking. Daarom was er de
laatste decennia in Duitsland een verschuiving naar vlakkere wijngaarden waar machinale
bewerking eenvoudiger is, maar met meer risico op schade door voorjaarsvorst. Dat was
men langzamerhand vergeten omdat de laatste grootschalige vorstschade optrad in 1981.
Maar het risico op nachtvorstschade lijkt toe te nemen. Een recent voorbeeld hiervan is 20
april 2017. Door de warme april waren veel rassen al uitgelopen en vroor het in bijna heel
West Europa. Niet alleen in Nederland, België en Duitsland, maar ook tot in Zuid-Frankrijk,
inclusief Bourgogne en delen van de Bordeaux was er zeer veel schade. Zie de
onderstaande kaart met laagste temperaturen op 1,5 meter hoogte.

Hoe ontstaat voorjaarsvorst?
In de winter wordt strenge vorst vaak veroorzaakt door transportkou (die nog kan worden
versterkt door uitstraling boven een sneeuwdek). Transportkou is koude lucht die vanuit het
noordoosten of oosten naar ons wordt geblazen, vanuit Scandinavië of Polen / Rusland.
Vanaf april wordt transportkou steeds minder belangrijk omdat het dan in die regio’s ook
opwarmt. Vorst treedt dan vooral op door uitstraling tijdens heldere nachten met weinig wind.
Aanvoer van koude lucht uit het noordoosten helpt dan wel, maar zolang het blijft waaien
mengt de lucht en kan deze aan de grond niet al te zeer afkoelen. Als echter tijdens een
heldere nacht de wind wegvalt dan koelt door uitstraling de lucht vlak boven de bodem sterk
af. Volgens een oude boerenwijsheid wordt het dan op klomphoogte 3 graden kouder dan op
neushoogte. Weerkundigen spreken daarom over grondvorst, op de officiële
waarnemingshoogte van 1,5 meter kan het dan nog boven nul zijn. Naar boven toe zet zich
dat effect nog wat door: op 10 of 20 meter hoogte is het bij weinig wind nog een paar graden
warmer dan op neushoogte.
Bij lichte grondvorst is het bijv. -2°C vlak boven de grond, +1°C op 1,5 m hoogte en +4°C op
10 à 20m hoogte. Scheuten die niet te laag zitten (bijv. op minstens 1 meter) zullen dan nèt
de dans ontspringen. Gordijnsnoei is daarom veiliger dan guyot-snoei. Ook daarom laten
wijnboeren na de wintersnoei soms een extra vorst-scheut zitten die ze tot de IJsheiligen
rechtop laten staan en daarna pas aanbinden (of verwijderen als er geen vorst is geweest).
Bij zware grondvorst (zoals bijv. op 4 mei 2011) is het aan de grond bijvoorbeeld -5°C, op 1,5
m -2°C en op 10 à 20 m hoogte +1°C. Tijdens windstille nachten is er dus in de onderste
luchtlagen sprake van een sterke temperatuur-gradiënt (= een sterk verloop). Wat ook opvalt
is dat de temperatuur het laagst is rond zonsopgang. De uitstraling gaat de hele nacht door
en vaak duikt de temperatuur pas tegen de ochtend onder nul (tenzij het voordien bewolkt
wordt).
Wat te doen tegen nachtvorst?
In Duitsland en in de heuvels van Zuid-Limburg en België voorkom je vorstschade door de
wijngaarden alleen aan te planten op hellingen. De koude lucht op de hellingen glijdt naar
beneden omdat die zwaarder is. Hoe steiler, hoe beter dit werkt. Uiteraard moet je wel
zorgen dat de koude lucht ongehinderd naar beneden kan stromen. Dus geen heg of andere
obstakels plaatsen onderaan de wijngaard, die de lucht kunnen tegenhouden. De koude
lucht verzamelt zich in de dalen en vormt daar een koude laag die meer dan 10 meter dik
kan worden. Daarom zul je in de rivierdalen nooit wijngaarden zien. Want daar bevriezen ze
bijna elk voorjaar.
Nederland is grotendeels vlak, maar zelfs bij hoogteverschillen van 1 à 2 meter zijn de lagere
delen vorstgevoelig. Deze “vorstkuilen” moet men vermijden bij de aanplant van een
wijngaard.
Menging van luchtlagen
In het vlakke Nederland moeten wijnboeren iets anders bedenken. Een oude truc is vuurtjes
stoken in de wijngaard als het vriest. Beroemd zijn de kacheltjes in Chablis, maar
tegenwoordig gebruikt men fakkels of vuurpotten. Elke 10 meter een fakkel werkt al
voldoende bij -2 à -3 graden. De vuurtjes zelf verwarmen de wijngaard nauwelijks
rechtstreeks, immers warme lucht stijgt op en is dan weg en helpt dus niet meer. Maar die
opstijgende lucht moet vervangen worden door andere lucht. Je brengt dus de luchtcirculatie
op gang en de onderste koude luchtlaag wordt gemengd met de minder koude lucht van

daarboven. Bij niet al te zware vorst is dat nèt voldoende om de druiven niet te laten
bevriezen. Vuurpotten van het merk Stop-Gel zijn van milieuvriendelijk materiaal en konden
worden besteld bij Brabantse Wijnbouwers.

Een dure oplossing die in Bourgogne wel eens gebruikt wordt is: een helikopter laag boven
de wijngaarden laten rondvliegen. De wieken mengen de onderste luchtlagen met die van 30
à 50 meter hoger en dan is het probleem voorbij (tenzij het echt heel hard gaat vriezen, dan
worden de hogere luchtlagen ook te koud).
Sommige wijnboeren bedenken een variant hierop: rondrijden met de spuitmachine, zonder
vloeistof maar met ingeschakelde blower. Je mengt dan ook de onderste luchtlagen. Wellicht
wat minder goed dan met een helikopter, maar het kan nèt voldoende zijn. Alleen de buren
zullen het geluid minder prettig vinden.
Sinds enige jaren bestaan er voor (semi-)professionele wijngaarden en fruittelers ook
machines van Agrofrost (zie www.agrofrost.eu) die de luchtmenging combineren met extra
luchtverwarming en die daardoor meer vorst aankunnen. In een kleine wijngaard kun je
ditzelfde effect ook bereiken door meer vuurpotten te plaatsen. Dankzij de extra verwarming
helpt plaatsing van potten om de 5 meter al tegen -4 à -5°C. FrostGuard is een grote
ventilator die je in de wijngaard plaatst en die met gas verwarmde lucht met flinke kracht in
alle richtingen rond blaast. Hiermee kun je ruim 0,5 hectare beschermen tot -4 à -5°C. Een
variant hierop is de Frostbuster: een door de tractor voortgetrokken machine die door gas
verwarmde lucht opzij blaast en die zelfs 8 hectare beschermt tot -6°C. Sinds kort heeft
Agrofrost ook een windmachine (=een windmolen aangedreven door gas of diesel, zie
onderstaande foto). Omdat die alleen werkt via luchtmenging, beschermt die evenals als een
helikopter maar tot -2 à -3°C.

Frostect
Verder is er nog een nieuwe methode die claimt te beschermen tegen een paar graden vorst,
nl. Frostect. Het bevat een eiwit (harpine) dat door de plant wordt opgenomen en dat
vorming van ijskristallen binnen de plantencellen tegengaat zodat die cellen niet kapot
vriezen. Bij dreigende vorst spuit men dit middel op de groene scheuten, liefst 2 dagen van
tevoren. Het blijft vijf dagen werkzaam. Tot 2017 waren er nog geen goede experimenten
met druiven bekend. Daarvoor moet men bij verwachte vorst een deel van de wijngaard
behandelen en een naastliggend deel niet. Dit om eerlijk te kunnen vergelijken. Ondanks dat
werd er toch veel reclame gemaakt voor dit middel en hebben diverse Nederlandse
wijnboeren het gebruikt in het voorjaar van 2017. Maar deze ondervonden veel schade en
moesten jammer genoeg constateren dat het middel niet werkt bij temperaturen onder -2°C.
Nachtvorstberegening
Verreweg de meest efficiënte manier om nachtvorst te bestrijden is beregening. Dit wordt
veel toegepast in de fruitteelt. Bij de appels, peren en kersen gaat het erom om de bloesem
te beschermen in april. Maar druiven bloeien pas in juni, zodat de bloesems geen gevaar
lopen (het vriest dan niet meer). Maar beregening werkt ook om de jonge groene scheuten te
beschermen. Er wordt ijs rond dat scheutje gevormd en als je blijft beregenen dan blijft het
binnen dat ijs nul graden. Het mooie van beregenen is dat het zelfs werkt tot temperaturen
van -8 à -9°C. Waarom werkt het zo goed? De clou is: stollingswarmte. Als water bevriest
dan komt er energie (dus warmte) vrij omdat de moleculen zich herrangschikken. Dus als je
blijft sproeien dan komt er steeds nieuw water op dat ijs dat ook weer bevriest zodat er
nieuwe stollingswarmte vrij komt. Een ander effect is nog dat het water eerst nog moet
afkoelen van circa 10°C naar 0°C. Dat helpt dus ook mee, maar het effect van de
stollingswarmte is veel groter. Immers met de warmte die bij de stolling vrijkomt had je
datzelfde bevriezende water kunnen opwarmen van 0 naar 80°C.

Ik had zelf nachtvorstberegening in mijn wijngaard (zie foto’s). In mijn slaapkamer ging er
een alarm af als de temperatuur onder 1°C zakt. Ik ging dan naar de wijngaard en zette de
beregening aan. Meestal is dat pas tegen 4 uur ’s nachts, soms zelfs pas rond 5 uur. Alleen
als het flink vroor zoals op 4 mei 2011 moest ik er al om 2 uur uit.

Wanneer de beregening uitzetten?
Het volgende punt is: wanneer moet je de beregening uitzetten? In mei komt om 6 uur de
zon op en rond 7 uur begint het ijs te smelten. Dus dan denkt een leek: ik kan nu die
beregening wel uitzetten. Fout dus! Het smelten van ijs is het omgekeerde proces van
bevriezen. In plaats van de vrijkomende stollingswarmte vraagt het smeltende ijs nu extra
energie. Die energie onttrekt het ijs van zijn directe omgeving. En wat is de directe omgeving
van dat ijs rond dat scheutje? Juist, dat is dat scheutje. Als je de beregening te vroeg uitzet

dan bevriest dus dat scheutje alsnog! Dat betekent dat je de beregening pas moet uitzetten
als alle ijs rond de scheuten is weggesmolten. Normaal is dat rond 8 uur.
Vraag advies
Als je de nachtvorstberegening laat aanleggen door een bedrijf dat er verstand van heeft dan
gaat het wel goed. Ze gebruiken goede materialen die meer dan 20 jaar meegaan, ze leggen
de buizen voldoende diep in de grond, ze adviseren je om in de herfst het buizensysteem
leeg te laten lopen, ze plaatsen de sprinklers zo dat alle planten geraakt worden, etcetera.
Ook monteren ze een pomp die voldoende capaciteit heeft (als tegen het eind van de nacht
de waterdruk zou wegvallen, dan bevriezen de scheuten alsnog!). En ze gebruiken de juiste
sprinklers. Als je geld denkt te besparen door zelf de beregening aan te leggen en naar een
winkel gaat en vraagt naar beregeningsprinklers, dan krijg je die ook. Een winkelier die niet
meedenkt geeft je sprinklers voor zomerberegening. Die zijn bedoeld om een flinke bak
water op je land te gooien, met van die grote druppels. Maar voor nachtvorstberegening heb
je sprinklers nodig die fijn vernevelen. Dan krijgen alle scheuten elke paar minuten water en
profiteren ze telkens weer van die stollingswarmte. Bij sproeiers voor zomerberegening
vallen die grote druppels veel verder uit elkaar. Dan moet je als scheutje soms wel een
kwartier wachten tot je weer water krijgt en ben je dus al bevroren. Als je zelf de beregening
aanlegt kun je dus diverse fouten maken. Vraag daarom goed advies, want een slecht
functionerende beregening is te duur.
Juist omdat de aanleg duur is (voor een paar hectare toch al gauw 20.000 euro en als het
grondwater diep zit nog veel duurder) hebben diverse Nederlandse wijnboeren geen
nachtvorstberegening. Als je hen vraagt waarom dan zeggen ze: door de klimaatverandering
wordt het warmer, dus in de toekomst krijgen we steeds minder nachtvorst. Dat blijkt te
simpel geredeneerd. Door de klimaatverandering gaan de druiven steeds vroeger uitlopen
(steeds vaker 15 à 20 april in plaats van rond 1 mei). Maar het blijft zo dat het tot half mei
kan vriezen. Tijdens een heldere nacht met weinig wind heb je heel veel uitstraling. Dat
proces verandert niet door klimaatverandering. De periode dat de scheuten na het uitlopen
nog kunnen bevriezen is dus langer geworden. In plaats van twee weken nu vaak 3 à 4
weken. Het risico op nachtvorstschade is dus groter geworden in plaats van kleiner!
Afgelopen 18 jaar heb ik met mijn beregening inmiddels al vier keer mijn oogst gered tegen
bevriezing in het voorjaar. Ik heb mijn investering dus al veelvoudig terugverdiend. En verder
kon ik in droge zomers beregenen. Op mijn arme zandgrond hadden druiven sneller last van
droogtestress. Vooral de jonge druivenplanten heb ik in droge zomers als 2003 daarmee
kunnen redden. Maar nu kunnen grotere wijngaarden in plaats van beregening ook kiezen
voor de windmachine of FrostGuard van Agrofrost.
Tot slot: via de Duitstalige Wikipedia kunt u ook veel lezen over dit onderwerp (zoek naar
‘Spätfrostschäden Weinbau’). Ook www.vitipendium.de geeft info onder ‘Frost’.

