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How to use 

Het uitvoeren van een zinvolle nachtvorstmeting 
 
 
Er is tuinders veel aan gelegen te voorkomen dat bloesems bevriezen. Door de 
ijskristallen in en rond de cellen van de bloemknoppen kan de plant dermate  
beschadigen, dat de gehele oogst in gevaar komt.  
Een veel gehanteerde oplossing is het beregenen van de bloesem zodra de vorst 
begint. De juiste wijze van beregenen wordt bepaald door variabelen, zoals de 
plantensoort, de grondsoort, de vorstbestendigheid, het voedsel voorafgaand aan 
de winterperiode, etc.  
Om toch tot enige nachtrust te komen gebruiken veel telers de Mobeye CM2200X of 
CML2275 nachtvorstmelder, die de tuinder wekt zodra de temperatuur te laag 
wordt. Om deze goed in te zetten en tot een zinvolle temperatuurmeting te komen 
hebben we na een rondgang bij tuinders en het raadplegen van naslagwerken 
geleerd dat volgende aspecten van belang: 
- het meten van droge versus “natte” temperatuur 
- de hoogte waarop de temperatuur wordt gemeten 
- de temperatuurlimiet en het temperatuurverloop 
  
Nachtvorst en beregening 
Voor het kiezen van de wijze van temperatuurmeting, is enig begrip nodig van de problematiek rond nachtvorst. Als in het voorjaar de 
knoppen net zijn uitgeschoten tot bloesem, zijn de cellen extra kwetsbaar. Door vorst kunnen in het inter- en intracellulaire vocht 
ijskristallen ontstaan. Als de kristallen groeien en te veel ruimte innemen, zullen de celwanden kapot gaan. Dit kan leiden tot blijvende 
schade. Het gaat dus om de temperatuur in de bloesem, niet per se om de buitentemperatuur.  
De vorst in het gewas ontstaat door drie factoren: convectie (warmteafgifte door de plant aan de omringende lucht), verdamping aan het 
plantoppervlak en uitstraling (van aardoppervlak en plant). Zowel de temperatuur, de wind, vochtigheid, ondergrond als de vormfactor 
van de plant zelf spelen dus een rol. 
 
Door het sproeien wordt de plant bedekt met een laagje nat ijs. De omringende lucht is daardoor 0 °C en heeft een relatieve vochtigheid 
van 100%. Iets verderop zal het kouder zijn en zal de relatieve vochtigheid lager zijn. Dit verschil (dampspanning) stimuleert de 
verdamping aan het plantoppervlak. Hierdoor koelt het oppervlak versneld af, met ijsvorming rond de bloesem als gevolg. 
Bij het ontstaan van ijs uit water komt (stollings) warmte vrij. Deze warmte komt, geholpen door de relatief sterke warmtegeleiding van 
ijs, ten goede aan de bloesem en voorkomt dat deze bevriest. De beregening moet worden volgehouden tot de temperatuur stijgt en het 
gevormde ijs begint te smelten. 
 
Het meten van droge versus “natte” temperatuur 
Veel telers kiezen voor het meten van de temperatuur van de buitenlucht, anderen 
geven de voorkeur aan de “natte-bol-temperatuur”.  
Als net voor de nachtvorst verdamping optreedt bij natte bloesem, zal dit warmte 
onttrekken en de plant koeler maken dan de omgevingslucht. Dit effect is groter bij 
drogere lucht. Deze koelere temperatuur kan gemeten worden door de zogenaamde 
“nattebolmeting”. Door een vochtig katoenen kousje  om de sensor te plaatsen, zal 
de sensor een lagere temperatuur meten dan als direct in de buitenlucht meet. Een 
draadje tussen het kousje en een waterbakje voorkomt dat het kousje opdroogt. 

 
Droge versus natte-bol 
Uit een klein experiment met de 
logunit Mobeye CML2275 blijkt 
dat de nattebolmethode tot een 
lagere temperatuur leidt.  
In het experiment is er rond 
13:45 een katoenen doekje 
geplaatst rond de sensor die is 
weergegeven met de rode lijn.  
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In het vroege voorjaar tot en met de IJsheiligen zijn 
fruittelers beducht op nachtvorst en de bijkomende 
schadelijke effecten op bloesem. Een veelgebruikte 
beschermingsmethode is beregening, waardoor rond 
de knoppen een ijslaagje wordt gevormd.  
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Op welke hoogte wordt de temperatuur gemeten? 
De hoogte voor een zinvolle temperatuurmeting hangt af van het gewas. Telers meten de luchttemperatuur doorgaans op de hoogte van 
de eerste takken. Bij aardbeienplanten zal dit dus lager zijn dan bij peren. Een meting op een willekeurige hoogte is niet zo zinvol, 
aangezien er veel invloeden meespelen zoals wind, bewolking, grondsoort, etc. In heldere en windstille nachten kan het op klomphoogte 
(10 cm boven de grond) vele graden kouder zijn dan op 1,5 meter hoogte. 
 
De temperatuurlimiet en het temperatuurverloop 
De teler maakt vele afwegingen om te bepalen bij welke temperatuur de 
beregening het beste kan beginnen. De nachtvorstmelder zal de teler al eerder 
moeten wekken. Door zelf voor een limiet voor de ondergrens van de 
temperatuur in te zetten, zet men als het ware de wekker.  
De Mobeye nachtvorstmelders alarmeren met een oproep op de telefoon (of op 
meerdere telefoons), en per SMS en/of e-mail.  De oproep heeft als doel om de 
teler te wekken, in de SMS en/of e-mail staat de alarmtekst met de werkelijk 
gemeten waarde. Deze ligt in eerste instantie rond de ingezette alarmgrens van 
de temperatuur.  
  
 Herhaalinterval 

Door het ingeven van een herhaalinterval voor het temperatuuralarm, kan met het verloop van de temperatuur 
volgen. Het herhaalinterval is zelf inzetbaar en kan op bijvoorbeeld 5 minuten worden gezet. Zolang de 
temperatuur onder de alarmgrens blijft, zal de melding per SMS en/of oproep worden herhaald, steeds met de 
nieuwe gemeten temperatuurwaarde. 
De CM2200X zal enkel alarmwaarden versturen. De CML2275 heeft een uitgebreide logfunctie, die met een 
instelbaar loginterval de waarden opslaat en na een (herhaal)alarm, of tijdens een periodieke transferrun naar 
een web-based portal worden gestuurd. De logwaarden en het herhaalinterval zijn instelbaar in minuten. 
 

 
Een meting versus twee metingen 
Uit het voorgaande blijkt dat telers verschillende keuzes kunnen maken voor de wijze van temperatuurmeting. Indien twee manieren 
naast elkaar zinvol zijn, is het raadzaam de CML2275 te gebruiken. Op deze nachtvorstalarmmelder kunnen twee sensoren worden 
aangesloten, en zijn voor ieder afzonderlijke alarmgrenzen instelbaar. 
 
Kalibratie van de gemeten temperatuurwaarde 
Diverse temperatuurmeetinstrumenten verschillen vaak onderling van gemeten temperatuur. De sensoren van de Mobeye CM2200 en 
CML2275 zijn digitaal en zijn in de fabriek gekalibreerd. De temperatuurafwijking is maximaal 0,5 °C. In de testopstelling waarvan de 
grafiek is afgebeeld, is te zien dat de twee sensoren een nagenoeg gelijke meting opleveren. Mocht een teler de sensor toch willen 
kalibreren aan een ander temperatuurmeetinstrument, dan zijn hiervoor voorzieningen in de software. 
 
Over de melders 
De Mobeye CML2200X en CML2275 zijn temperatuurbewakingsproducten met een ingebouwde GSM communicatiemodule. Ze kunnen 
langdurig batterijgevoed werken. Voor een productomschrijving zie www.mobeye.eu/NL/nachtvorstalarm/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag- en nachttemperatuur in maart 2019, 60-minuten log 

Disclaimer: de tekst en afbeeldingen in dit document zijn met de grootste zorg opgesteld en beogen informatief te zijn. 
Mochten feiten niet correct zijn weergegeven of omschreven, dan kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. Wel 
horen we graag tips en opmerkingen om de inhoud te verbeteren. We ontvangen deze graag per mail of contactformulier. 


