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Een extra dik nummer, jawel. En hopelijk ook,
na lezen van deze eerste uitgave van “Wijn en
Wijngaard” een bewijs dat we ook na opheffen van de WGN een mooi blad kunnen
maken. De redactie zal in lijn met “De Wijngaard” ook in de komende nummers interessante en specifieke artikelen verzamelen over
Wijnbouw en Vinificatie. Gestreefd wordt
om zowel interessante artikelen voor
gevorderde als startende wijnbouwliefhebbers te brengen. Zo vindt u in dit nummer
enkele artikelen over meer wetenschappelijke onderwerpen, een mooi portret van
een bijzondere wijngaard, de lente die zijn
intrede doet op meerdere gebieden, de stand
van zaken rond de Suzukivliegbestrijding en
diverse kleinere artikelen. In de middenpagina brengen we op A3 formaat in de komende
edities steeds een uitneembaar affiche met
daarop interessante thema/overzichten. Dit
keer de hele groei en ontwikkelingscyclus van
de druif. Het zijn geactualiseerde heruitgaven
van de posters van Piet van Rijsingen. Mocht
u willen reageren dan kunt u ons mailen en
wel naar:
redactie@wijnenwijngaard.nl
Kopij voor de juni-editie voor 1 juni
aanleveren. Veel leesplezier.
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Kennis

zonlich

en de groei van
wijnstokken
>

De opbrengst aan druiven van een wijngaard
hangt af van enorm veel factoren. Deze factoren
zijn in te delen in drie klassen: ras (genotype),
omgevingsfactoren en teeltmaatregelen (‘management’). Veel teeltmaatregelen beïnvloeden
omgevingsfactoren. Bemesting, bijvoorbeeld,
beïnvloedt de beschikbaarheid van voedingsstoffen, welke op zijn beurt de groei mede bepaalt.
Uiteindelijk zijn groei en opbrengst van een wijngaard altijd te relateren aan de hoeveelheid licht
die een wijnstok over het seizoen opvangt. Goede
bemesting, bijvoorbeeld, draagt bij aan bladvorming en het aantal bladeren is op zijn beurt
sterk medebepalend voor de opvang van licht.
In dit artikel worden een aantal grondbeginselen behandeld van zonlicht en plantengroei.
Zonlicht is de energiebron voor de plant. Het
basisproces voor plantengroei is de vorming van
suiker. Dit proces heet fotosynthese en speelt zich
af in groene plantendelen. Zonlicht bestaat uit
stralen van verschillende golflengten. De plant
kan slechts een beperkt deel van het zonnespectrum gebruiken voor de aandrijving van de
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fotosynthese. Niet iedere bruikbare zonnestraal
wordt geabsorbeerd en benut door de plant: er
kan transmissie plaatsvinden (licht passeert
onveranderd een blad) of reflectie (de lichtstraal
kaatst af). De verschillende golflengten in het
zonnespectrum hebben verschillende kansen op
absorptie, transmissie en reflectie. Daardoor verandert de samenstelling van zonlicht van boven
naar beneden in een plantenbestand. Er wordt
uitgelegd dat de zogenaamde rood : ver-rood
verhouding een signaal is waarmee de plant zijn
omgeving waarneemt.
Alle planten bestaan uit aan elkaar gekoppelde
basiseenheden: de fytomeren. De stapeling en
vertakking van fytomeren bepalen de architectuur van de plant. De architectuur omvat ook het
aantal en de ruimtelijke verdeling van bladeren;
dat laatste bepaalt welke fractie van het zonlicht
kan worden opgevangen. In de wijngaard is de
architectuur sterk bepaald door de manier van
snoeien. Zorgdragen voor lichtopvang is voorname doelstelling van (snoei)maatregelen die de
architectuur bepalen.
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De energiehuishouding van
de plant
Zonder energie kunnen planten niet
groeien. Planten zijn de zonnecollectoren in de natuur. De zonne-energie
wordt gevangen door lichtgevoelige
stoffen. Met deze zogenaamde ‘lichtreactie’ wordt zonlicht chemisch vastgelegd in energierijke verbindingen.
Met de chemische energie wordt de
‘donkerreactie’ aangedreven; dat is de
feitelijke binding van koolzuurgas tot
suiker. De binding van koolzuurgas uit
de lucht tot suiker is het basisproces voor alle leven op
aarde; alle voedselketens zijn er op gegrondvest (dieren
eten planten, dieren eten dieren, etc.).
Bij zonnecollectoren moet je op de één of andere
manier er voor zorgen dat je ook over energie kunt beschikken als de zon niet schijnt. Accu’s kunnen daarbij
van pas komen. In de plant speelt suiker die rol van
energiedrager. Naast energiedrager dienen suikers ook
als grondstof voor het maken van alle stoffen waaruit
de plant bestaat (koolhydraten, eiwitten, vetten en
vezels). Voor de productie van die stoffen is energie
nodig. Suikers zijn dus energiedragers en grondstof
tegelijk. Die energie wordt vrijgemaakt door een deel
van de suikers te ‘verbranden’, dat is met behulp van
zuurstof de suiker om te zetten in koolzuurgas en water
plus energierijke verbindingen (grotendeels dezelfde
stoffen als in de lichtreactie worden gemaakt met
zonlicht). Dat ‘verbrandingsproces’ heet ‘ademhaling’;
sterk overeen komend met onze ademhaling. Planten
slaan overdag in het zonlicht energie op in suikers die
worden aangemaakt. Met deze overdag opgebouwde
suikerreserves (of zetmeel) kan groei als volcontinu-proces plaatsvinden. Suikers kunnen tot in iedere
uithoek van de plant getransporteerd worden en dus
overal groei mogelijk maken, bijvoorbeeld in de wortels.

ht
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Fotosynthese
Fotosynthese is het proces waarbij, in een aantal
stappen, koolzuurgas uit de lucht onder invloed van
zonlicht en met binding van water wordt omgezet tot
suiker; daarbij komt zuurstof vrij – een levensvoorwaarde voor de meeste organismen op aarde – inclusief de
mens. In woorden kan het proces beschreven worden
als:
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koolzuurgas + water + zonlicht geeft
suiker + zuurstof
In chemische termen luidt de reactievergelijking:
6CO2 + 6H2O zonlicht

C6H12O6 + 6O2.

Zes moleculen koolzuurgas plus zes moleculen water
geven één molecuul suiker plus zes moleculen zuurstof.
Fotosynthese is wel een toepasselijke naam: met licht
iets samenstellen. Synoniemen zijn ‘assimilatie’ of ‘koolzuurassimilatie’; de producten die dan samengesteld
worden heten dan ook wel ‘assimilaten’ (primair dus
suiker). Fotosynthese vindt alleen plaats in de groene
delen van de plant, want de stoffen die lichtenergie
kunnen vangen zitten alleen in de groene delen.

Factoren die de fotosynthesesnelheid bepalen
We kijken nu eerst naar de fotosynthesesnelheid per
eenheid groen oppervlak, dat is de hoeveelheid suiker
die per seconde en per vierkante meter wordt geproduceerd. Voor de groei van de plant is natuurlijk van
belang hoeveel groen bladoppervlak een plant heeft –
daar komen we later op terug. De snelheid van fotosynthese per eenheid bladoppervlak wordt bepaald
door:
• De hoeveelheid zonlicht. Deze hoeveelheid hangt af
van het tijdstip op de dag, de dag in het jaar, breedtegraad (plek ten opzichte van polen en evenaar) en
bewolkingsgraad.
• De temperatuur van het blad (er zijn gegevens
die wijzen op een optimum temperatuur boven
de 30 oC).
• Soms het tijdstip van de dag: vooral bij fel weer is
’s middags de fotosynthese lager dan ’s morgens.
• Al dan geen gebrek aan water en meststoffen; bij
ontoereikende minerale voeding (bemesting), vooral van stikstof, nemen fotosynthese en groeisnelheid
evenredig af.
• Het koolzuurgehalte van de lucht. Door verbranding
van fossiele brandstoffen neemt het gehalte toe.
Deze stijging is de voornaamste motor achter de
klimaatveranderingen. Op onze breedtegraad kan
de toename in de concentratie van koolzuurgas in
de atmosfeer de groei van planten bevorderen. Hoe
groot het voordeel is valt nog te bezien en globaal
gesproken vallen de voordelen van klimaatveranderingen in het niet bij de te verwachten nadelen.
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De fotosynthese-licht-response curve
We gaan nader in op de eerste factor: licht. Figuur 1
zou een zogenaamde fotosynthese-licht-response-curve kunnen zijn van een blad aan een wijnstok. Dat
betekent dat de grafiek laat zien hoe de fotosynthesesnelheid per eenheid blad (Y-as) afhangt van de
hoeveelheid licht (X-as). Bij laag lichtniveau geeft een
toename van de hoeveelheid licht een evenredige toename van de fotosynthesesnelheid. Bij nog meer licht
begint de toename van de fotosynthesesnelheid af te
vlakken en bij nog hoger lichtniveau neemt de fotosynthesesnelheid helemaal niet meer toe. We spreken dan
van lichtverzadiging van de fotosynthese. Dit plateau
treedt op omdat de hoeveelheid licht dan niet meer de
beperkende factor is. Andere factoren zijn dan beperkend, bijvoorbeeld het koolzuurgehalte van de lucht of
de hoeveelheid lichtgevoelige stoffen die zonlicht omzetten in chemische energie. (NB hieronder volgt een
uitleg over de eenheden waarin licht en fotosynthese
worden gemeten, maar de lezer voor wie dit te veel detail is kan dit overslaan zolang aanvankelijke toename
van fotosynthese met meer licht en het bereiken van
lichtverzadiging onthouden worden).
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Figuur 1. Voorbeeld van een fotosynthese-licht-response curve. De
blauwe gebogen lijn geeft de curve zoals die vaak bij metingen wordt
gevonden. De rode lijnen zijn een versimpeling: startend bij laag
lichtniveau neemt de snelheid evenredig toe bij meer licht totdat er
een verzadigingsniveau wordt bereikt en nog meer licht geen verdere
stijging van de snelheid geeft.

Eenheden voor meten van licht en fotosynthese
In Figuur 1 staat op de X-as de sterkte van het zonlicht,
uitgedrukt in aantal lichtdeeltjes per vierkante meter
bladoppervlak per seconde. Er zijn twee manieren om
de sterkte van het licht uit te drukken. De eerste, zoals
hier gebruikt, het aantal lichtdeeltjes (synoniem:
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fotonen); de tweede manier is meten hoeveel energie
er binnenkomt op een eenheid blad, uitgedrukt in Watt
per vierkante meter (W m-2) of in Joules per vierkante
meter per seconde (J m-2s-1). De ene eenheid kan in de
ander omgerekend worden: Voor het fotosynthetisch
actieve spectrum van het zonlicht geldt: één Watt per
vierkante meter = één Joule per vierkante meter per
seconde = 4.6 micro mol per vierkante meter per
seconde (μmol m-2s-1). Op de Y-as van Figuur 1 is de
eenheid van fotosynthese ook μmol m-2s-1 : micromol
koolzuurgas vastgelegd per vierkante meter bladoppervlak per seconde. Het aantrekkelijke van deze maat is
dat zowel lichtsterkte als fotosynthese uitgedrukt zijn
in ‘aantallen deeltjes’. Voor het eerste, stijgende deel
van de respons in Figuur 1 kun je de zogenaamde ‘lichtefficiëntie’ uitrekenen: hoeveel deeltjes (moleculen)
koolzuur worden vastgelegd per ‘lichtdeeltje’? De practicus is echter meer geïnteresseerd in kilo’s groei: hoeveel kilo koolzuur wordt per hectare per dag vastgelegd
en omgevormd tot suiker? Micromolen koolzuurvastlegging kunnen omgerekend worden in gewichtshoeveelheden vastgelegde koolzuur en geproduceerde
suiker: één micromol (μmol) fotosynthese = 44 microgram (μg) vastgelegde koolzuur = 30 microgram geproduceerde suiker. Wat betekenen deze getallen voor de
uiteindelijke groei per hectare wijngaard per dag? Het
antwoord hangt af van alle genoemde factoren die de
fotosynthesesnelheid bepalen, maar om de gedachten
te bepalen moet men denken in de orde van grootte
van 50 tot wellicht 100 kilogram droge plantmassa die
per dag wordt geproduceerd. Omgerekend naar vers,
waterhoudend plantmateriaal moet men denken aan
250 – 500 kilo per hectare per dag. (Voor veldgewassen en grasland wordt wel 200 kg droog materiaal per
hectare per dag als vuistgetal gehanteerd).

Het zonnespectrum
Zonnestraling beslaat een breed palet aan golflengten.
Het spectrum loopt van ongeveer 150 tot 4000 nm
(nm = nanometer = 10-9 m = het miljardste deel van
een meter) met een piek bij ongeveer 500 nm. Als het
gaat over het gehele zonnespectrum spreken we over
globale straling. Figuur 2 laat zien hoeveel energie er
binnenkomt van de zon. Het spectrum kan in drie
zones worden verdeeld: UV-licht (ultraviolet), zichtbaar
licht en infrarood licht. Alleen het zichtbare licht is
waarneembaar door het menselijk oog. Zichtbaar licht
beslaat de golflengten van 400 tot 700 nm; dit deel
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van het spectrum bevat letterlijk alle kleuren van de
regenboog. Zichtbaar licht vertegenwoordigt ongeveer
de helft van de globale stralingsenergie. De andere helft
van de energie is voor ons oog donker. UV is schadelijk
voor het leven op aarde, maar gelukkig wordt de meeste UV op weg door de atmosfeer uitgefilterd en bereikt
die het aardoppervlak niet. Infrarood licht heet ook wel
warmtestraling.

Figuur 3. Percentage van zonlicht in de verschillende kleuren dat
gereflecteerd wordt (getrokken zwarte curve). Golflengten tussen
400 en 700 nm vormen het zichtbare licht dat tevens gebruikt
kan worden voor aandrijving van de fotosynthese. (Met dank aan
CropScan Inc. in Rochester MN, USA)
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Figuur 2. Zonnespectrum aan de buitenrand van de atmosfeer, weergegeven als hoeveelheid energie (Watt) per vierkante meter oppervlakte
per golflengte. Het globale spectrum bestaat uit drie delen: ultraviolette
straling (UV), zichtbaar licht en infrarood licht. (Met dank aan Green
Rhino Energy in Londen UK).

Het aardige is dat alleen zichtbaar licht voor fotosynthese benut kan worden. Met golflengten buiten het
zichtbare gebied kan de fotosynthese niet worden aangedreven. Het bereik 400-700 nm wordt in de plantenteelt dan ook als regel aangeduid met ‘fotosynthetisch
actieve straling’, of in het Engels ‘photosynthetically
active radiation’, afgekort tot PAR.

De mogelijke lotgevallen van een zonnestraal
Wanneer een zonnestraal een druivenblad treft zijn er
drie mogelijke lotgevallen:
1. terugkaatsing of reflectie: zonder energie te verliezen kaatst de straal af;
2. transmissie, dat wil zeggen zonder energieverlies
passeert de straal het blad;
3. absorptie, de energie wordt afgegeven (bijv. ten
behoeve van fotosynthese) en de straal ‘verdwijnt’.
Ieder van deze mogelijke lotgevallen gebeurt met een
zekere kans. Licht dat getransmitteerd of gereflecteerd
wordt kan een ander blad treffen en ondergaat dan
opnieuw dezelfde drie mogelijke lotgevallen (reflectie,
transmissie en absorptie). Figuur 3 illustreert de lotge-
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vallen van zonnestralen in het zichtbare gebied
die op een groen blad vallen.
Van de kleuren van de regenboog wordt 5 tot
10% gereflecteerd en doorgelaten. Zo’n 90 – 95
% van dat licht wordt geabsorbeerd. De reflectie van het groene licht is iets meer dan van de
andere kleuren en daarom zien we bladeren als
groen. Figuur 4 is in essentie hetzelfde als Figuur
3, maar dan voor een groter traject van golflengten. Figuur 4 laat de reflectie, transmissie
en absorptie zien voor alle golflengten van het
zonnespectrum. Let op de eenheden van de
X-as; hier worden μm (micrometer) gebruikt en
in Figuur 3 nm (nanometer); het verschil is een
factor 1000; bijvoorbeeld 700 nm = 0.7 μm. We
zien in Figuur 4 dat bladeren het meeste licht van
het zichtbare licht absorberen. In het infrarode
traject met golflengten tussen de dik 700 en 1300
nm vindt er bijna geen absorptie van het licht
plaats. Lichtstralen passeren het blad (transmissie) of worden weerkaatst. Van de golflengten
groter dan 1300 nm wordt weer een aanzienlijk
deel door het blad geabsorbeerd en bijdragend
aan de opwarming van het blad.

‘Buurdetectie’
Planten zijn uitgerust met stoffen die alleen rood
licht absorberen en stoffen die alleen ver-rood
licht absorberen. Deze stoffen heten fytochromen. Rood licht betreft een golflengte van 670
nm (rode lijn in Figuur 4) en ver-rood 730 nm
(blauwe lijn in Figuur 4). Rood licht wordt in
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hoge mate geabsorbeerd door bladeren, maar verrood niet. Dit heeft tot gevolg dat de verhouding
rood: ver-rood licht daalt naarmate het zonlicht dieper
doordringt in een plantenbestand. Ook als een plant
buren heeft zal het licht dat de betreffende plant
bereikt een lagere rood : ver-rood verhouding hebben
dan bij alleenstaande planten het geval is (immers: de
buren hebben al rood licht uit het spectrum gehaald
maar de ver-rode straling ongemoeid gelaten). Middels
de fytochromen neemt de plant de rood : ver-rood
verhouding waar en daarmee zijn concurrentiepositie
ten opzichte van buurplanten planten onderling en van
scheuten binnen een plant. De rood : ver-rood verhouding is een uitermate belangrijk ecologisch signaal
en heeft invloed op tal van processen. Bijvoorbeeld:
ondiep in de grond gelegen (onkruid)zaden kunnen
gevoelig zijn voor de rood : ver-rood verhouding van
het licht. Kieming van zaden kan verhinderd worden
door licht met een lage rood : ver-rood verhouding.
Die lage verhouding betekent namelijk dat er een
plant boven het (onkruid)zaadje staat en een jong
kiemplantje in lichtarme omstandigheden zou moeten
groeien; dat avontuur gaat het zaadje niet aan en het
blijft in kiemrust tot zich een betere gelegenheid voor
doet om te kiemen. Ook de mate van uitlopen van
ogen, waardoor nieuwe scheuten ontstaan, reageert op
rood : ver-rood, evenals strekkingsgroei en bladdikte.
Lage rood : ver-rood verhouding geeft minder, maar
langere scheuten en dunnere bladeren.

De architectuur van de het plantenbestand
De productie van een plantenbestand, bijvoorbeeld
een wijngaard, is rechtevenredig met de hoeveelheid
zonlicht die over het seizoen door de wijnstokken
wordt geabsorbeerd. De fractie van het zonlicht dat geabsorbeerd wordt hangt af van factoren als (i) het aantal planten per hectare (ruimte in de rij en tussen de
rijen), (ii) het totale oppervlak aan bladeren per wijnstok en (iii) het tijdstip op de dag (de fractie absorptie
is bij lage zonnestand groter dan bij hoge zonnestand
– maar natuurlijk komt er wel meer licht binnen bij
hoge zonnestand dan bij lage zonnestand). De ruimtelijke verdeling van bladeren bepaalt de lichtabsorptie.
De ruimtelijke structuur van een plant of plantenbestand wordt wel de ‘architectuur’ genoemd. Hieronder
verstaan we de verschillende typen ‘onderdelen’ van
een plant, hun vorm en ruimtelijke oriëntatie. Bij de
wijnstok zijn die typen onderdelen: de overblijvende

8

stam, de leggers en de opgaande scheuten, de bladeren en de trossen. Ook de ruimtelijke verdeling van
wortels in de grond behoort tot de architectuur. In
natuurlijke omstandigheden komt de architectuur van
het plantenbestand tot stand door wisselwerkingen
tussen planten en hun omgeving, zijnde onder meer
de hoeveelheid licht en de rood: ver-rood verhouding,
beschikbaarheid van meststoffen en water. In de wijnbouw laten we de totstandkoming van de architectuur
niet aan de natuur over, maar grijpen we drastisch in.
De manier waarop we de architectuur van een wijnstok
manipuleren is resultaat van een lange periode van
collectieve ervaring. Vanuit kennis van planten en hun
reacties is echter wel te verklaren hoe bepaalde maatregelen werken. Succesvolle ingrepen bewerkstelligen o.a.
(i) een goede opbrengst (dus goede mate van absorptie
van licht), (ii) een goede balans tussen vegetatieve groei
(= bladeren en scheuten) en productie van druiven en
(ii) voldoende vorming van reserves die nodig zijn om
scheutgroei in het volgende voorjaar met kracht op
gang te brengen.

Fytomeren: de legoblokjes van de plant
Iedere plant, hoe groot en complex ook of hoe klein
ook, bestaat uit met elkaar verbonden basale eenheden: de legoblokjes. De wetenschappelijke naam voor
die eenheid is ‘fytomeer’ (‘phytomer’ in het Engels). In
zijn simpelste vorm (Figuur 5) bestaat een fytomeer uit
een knoop (nodium) met daarop ingeplant een blad;
een stengellid (internodium) en aan de basis daarvan
een knop of oog.
De architectuur van een scheut wordt bepaald door
het aantal legoblokjes dat gestapeld wordt. Voor de
plant als geheel wordt de architectuur vooral bepaald
door het lot van de ogen: blijven ze in rust of gaan ze
uitlopen en een nieuwe scheut vormen? Als de ogen
van alle fytomeren zouden uitlopen zou iedere plant
een kluwen scheutjes worden. Het al dan niet uitlopen
van ogen wordt echter ‘streng’ gereguleerd en is een
manier waarmee de plant zich aan zijn omgeving aanpast. Van de regulering van ooguitloop moeten we een
aantal aspecten weten omdat die een rol spelen bij de
opbouw van de loofwand die de teler nastreeft.
Een zeer belangrijk verschijnsel is de zogenaamde
apicale dominantie. In het groeipunt van een scheut,
de plek waar nieuwe fytomeren ontstaan, wordt het
hormoon auxine gevormd. Auxine kan alleen maar
verticaal naar beneden worden getransporteerd. Die

>

>

neerwaartse stroom van auxine verhindert ooguitloop.
Omdat dit groeipunt ook wel ‘apex’ wordt genoemd
spreken we van ‘apicale dominantie’. Wanneer verticaal
neerwaarts transport niet mogelijk is is er ook geen
apicale dominantie en kunnen ogen gaan uitlopen.
Van dit gegeven maken we gebruik door leggers min of
meer horizontaal te leggen waardoor scheuten uit alle
ogen uitgroeien. Goede stikstofvoeding en veel licht
met hoge rood : ver-rood verhouding verzwakken de
apicale dominantie – met andere woorden bevorderen
het uitlopen van ogen en vormen van vertakkingen
(zijscheuten).
De stam van een wijnstok is een allerminst natuurlijk
gevormd onderdeel. In een vroeg stadium is deze primaire stam geknot. Elk jaar ontstaan er nieuwe scheuten uit deze ‘knot’. De meeste daarvan worden in de
winter weggesnoeid terwijl er maar één of twee uitverkoren worden om legger te worden. Kennelijk herbergt
de ‘knot’ voldoende ogen om nieuwe scheuten te kunnen maken. Eigenlijk best merkwaardig. Waar komen
die ogen vandaan en wordt de voorraad ogen nooit
uitgeput? Het antwoord op de laatste vraag is ‘kennelijk
niet’. Dit heeft er onder andere mee te maken dat, na
aangelegd te zijn, ogen zich verder ontwikkelen. Er ontstaan aanlegsels van secundaire of zelfs tertiaire ogen,
vooral aan de basis van het ‘primaire oog’, die niet
uitlopen maar in een volgend seizoen zorgen voor een
nieuwe scheut. Iedere scheut die uit de ‘knot’ verschijnt
laat rustende ogen achter die op een later tijdstip hun
kans grijpen. ❚

Figuur 4. Fracties absorptie (gearceerde
deel), reflectie en transmissie van het globale
zonnespectrum van 0.4 – 4 μm (400 – 4000
nm). De rode lijn staat voor rood licht van
0.67 μm (670 nm); de blauwe lijn staat voor
ver-rood licht van 0.73 μm (730 nm). De rood
: ver-rood verhouding is een belangrijk signaal
betreffende de concurrentiepositie van de
plant in kwestie.
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Figuur 5. Schematische
weergave van een
fytomeer, de basale
eenheid waaruit planten zijn opgebouwd.

Wijn
en de Lente
De wijn is uit:
nog roosgetinte spruiten
versieren bijna levenloze stokken,
het oer waaruit ze vocht
en voedsel trokken
en dat nu tast- en zichtbaar
wordt naar buiten.
De wijn is uit:
nu valt er niets te vrezen,
wat ingezet heeft
groeit en groeit maar voort!
Straks zal men druiven
van de wijnstok lezen,
is ‘t lichtgebed der
sombere rank verhoord.
De wijn is uit:
wéér overwint het leven
op ‘s winters onvermurwbaar,
wijs gericht.
Uit de oerbron drinkend,
reikend naar het licht
heeft ‘t teerste schijnbaar
doodsgebaar verdreven.
Elisabeth Cheixaou. 1907-1997
Uit:
Wijn. G.F. Callenbach N.V. Nijkerk. 1963

>

Kennis

Basis Kenmerken van de Vlieg

Drosophila
Suzukii in de
Nederlandse
Wijngaard
Een overzicht sinds de komst
van deze fruitvlieg in Nederland
Door: Simon Crone

>

In eerste week van september 2014 werden we
verrast door de aantasting van vooral rode
druiven (door eileg, larven, azijnbacteriën),
veroorzaakt door een fruitvlieg, en wel de
Drosophila Suzukii. Tot dan toe min of meer
onbekend, en zonder een methode om er iets
tegen te doen.
Sinds 2014 hebben we ieder jaar, in meer of
mindere mate, te maken met deze fruitvlieg, en
het ziet er niet naar uit dat dit zal veranderen,
hetgeen betekent dat we blijvend op de hoede
moeten zijn. Waarbij nog komt dat het Nederlandse weer vooral in september met temperaturen > 10 graden en maxima rond de 20, de
voorkeur heeft van de vlieg, Daarbij wetende
dat het vochtiger wordt en op dat moment al
bij de derde / vierde generatie aan vliegjes zijn
aangekomen (exponentiele vermeerdering).
Om de vlieg aan te kunnen pakken is het belangrijk om eerst meer van de vlieg te weten.
Daarom nemen we eerst de kenmerken van
deze vlieg en zijn gedrag door.
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• De vlieg is bekend sinds 1916 (Japan).
• Vlieg komt in ongeveer 2008 uit Japan in ZuidEuropa, en is nu zo goed als overal.
• De naam is “Drosophila Suzukii” = KEF.
“Kirschessigfliege” = “Suzuki Fruitvlieg”
• De vlieg behoort tot de familie van Drosophilidae,
typische fruitvliegjes.
• Legt eieren in rijpend (gezond) fruit aan plant /
boom, fruit met een met een dunnere schil en bij
voorkeur rood, zoals kersen, frambozen, bramen,
vlierbessen, maar jammer genoeg ook druif.
• Larve (door het luchtgaatje naar buiten) veroorzaakt de komst van azijnbacteriën (azijnzuur =
vluchtig zuur) en vooral de beschadiging v/d druif
• Vrouwtje is iets groter (3 mm) dan het mannetje
(2 mm).
• Vrouwtje heeft een boor om eieren te leggen in
gezonde bessen.
• Mannetjes door een zwarte stip aan het uiteinde
van de vleugels duidelijk herkenbaar, vrouwtje is
minder goed te herkennen (vergroting nodig).

>
Links: Mannetje, zwarte vlekken bovenaan de vleugel, 2 mm
Rechts: Vrouwtje, geen zwarte vlekken bovenaan de vleugel, 2- 3 mm,
boor om eieren te leggen
Foto’s: Wikimedia – Martin Cooper

Of een vliegje veel schade kan aanrichten hangt ook
sterk af van hoe snel de vlieg zich vermeerdert. En heel
onfortuinlijk dit is hier exponentieel. Een vrouwtje kan
tot 300/350 eieren leggen, die worden, afhankelijk van
de temperatuur in 10 tot 30 dagen van ei, via larve en
pop een nieuwe volwassen vlieg. Een overwinterend
vrouwtje, met slechts 50 nieuwe vrouwtjes, komt
via 3 nieuw generaties tot zo’n 6 miljoen vrouwtjes
(50*50*50*50)
Betekent dat er in september hoe dan ook veel vliegjes
zijn in Nederland.

Voor druiven kan eigenlijk alleen de benadering zijn =>
geen eileg in de druif, voorkom dat door de larven er
een goede status voor azijnbacteriën ontstaat, mogelijk
ook via de door de aangetrokken andere fruitvliegjes
etc.

Gedrag van de vlieg

>

Wat hebben de verschillende onderzoekscentra geleerd
over het gedrag van de vlieg, om zo te kunnen zeggen
hoe men de door de vlieg veroorzaakte problemen,
aangetaste bessen, kan vermijden:
• Mannetje is herkenbaar aan stippen op de vleugel
=> om te identificeren
• Vrouwtje heeft boor om
gat in vrucht te maken,
om ei te kunnen leggen
=> hoeveel kracht is
nodig => ras keuze, verstevigen schillen (fysiek
tegen houden)
• Werkt niet graag bij droog weer (< 65% vochtigheid), <10 Celsius en rond 30 Celsius (boven 32
Celsius sterft veel sneller) en volle zon => invloed
van klimaat
• Beste tijd om eieren te leggen in zomer in de
ochtend, maar vooral van 18 tot 21 uur, en wanneer
vochtiger => wanneer bestrijden
• Houden van schaduw => ontbladeren / kort gras
• Kunnen vorst overleven (vooral als langzaam kouder), sperma kan worden opgeslagen door vrouwtje
voor later gebruik => winter doorkomen
• Er zijn het hele jaar geschikte waardplanten voor de
vliegen, zoals klimop, maretak……enz., liever geen haag
van vlier, sleedoorn, sporkehout, gele kornoelje en taxus
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En wat valt er te zeggen over de aspecten die zijn gerelateerd aan de wijngaard:
• De vlieg als zodanig gaat liever naar bramen, vlierbessen enz. Druiven zijn toch wat tweede keus.
Dat betekent, dat de nabijheid van een haag, bosrand, en bijvoorbeeld fruitteelt de vlieg richting de
wijngaard trekt. Zeker later in het groeiseizoen, als
er inmiddels veel vliegen zijn, de rode druiven rijper
worden en er minder ander fruit is.
• Vlieg wordt het meest aangetrokken door rode druiven, vanaf 55/60 oechsle.
• Er is minder aantasting als de druivenzone ontbladerd is en vanaf begin augustus de rijen kort worden
gehouden, liefst schone zwartstrook.
• Geen rottend fruit in de wijngaard, trekt vliegjes
aan, om te eten.
• Druiven met zwakkere schil en vroeger rood zijn
aantrekkelijk voor de vlieg (ei leggen). Verstevigen
van de schil in de 3 weken na de bloei (cel strekking)
door ontbladering en het gebruik van orthokiezelzuur (bijvoorbeeld 2 bespuitingen) kan helpen.
• Men heeft de kracht die nodig is om een gaatje te
boren gemeten, en gevonden dat in het algemeen
soorten met grotere bessen, met grotere schilcellen gevoeliger zijn voor aantasting. En dat bij
bijvoorbeeld de Pinotin en Rondo, alleen fysieke
bescherming echt helpt. In de landen om ons heen
waarchuwt men ook voor Acolon, Cabernet Dorsa,
Dornfelder, Regent…

Verder onderzoek
Voordat we kijken naar de maatregelen die ons kunnen
helpen in de wijngaard, een aantal zaken waaraan gewerkt wordt, en die misschien tot nieuwe mogelijkheden kunnen leiden. Er is voortgang maar meer te doen:
Voorbeelden van onderzoek:
• Zoeken naar voor de Suzukii vijandige insecten,
o In Frankrijk is dat de parasiet Trichopria cf drosophilae.
Hier ziet men de eerste activiteiten om deze parasieten te
gebruiken (3000-5000 per ha, kosten 500 st voor € 27,-).
o Als alternatief is er de zogenaamde ‘Incompatible and
Sterile Insect Technique’ ( IIT en IST). Bij deze technieken
wordt met bepaalde technieken als bestraling en infectie
met bepaalde bacteriestammen (bijvoorbeeld van de
familie Wolbachia) die de vermeerdering van de vlieg
beïnvloed (door steriliteit van mannetjes) ...
Praktijkervaring moet nog worden opgedaan.

>

o Via EU: Het Dropsa project met toepassing van de
Aziatische parasiet Ganaspis.

• Verder checken of een tabaksplant in de buurt helpt
(er is enige indicatie)
• Uni Hoheheim werkt aan combinatie van speciaal
licht en lokstof
• Een test met een lamp kon niet goed worden uitgevoerd in 2017 door te kleine zonnecellen/accu om
de lamp steeds te laten branden.

2018 Suzukii Acties
Wat zullen we in 2018 kunnen doen om schade te
voorkomen. Er is geen eenvoudige oplossing. Het is een
combinatie van acties die samen de schade moeten
beperken.
We onderscheiden de volgende acties:
VERMIJDEN van vliegen in de wijngaard

>

• Zo mogelijk vermijden van suzukii vriendelijke begroeiing in de nabijheid van de wijngaard
• Geen beschadigd fruit (gistgeur, om te eten) aan de
stokken of op de grond (bijvoorbeeld door rijper
fruit dunnen)
• Geen composthoop in de nabijheid
• Geen afval in de wijngaard (haksel het klein)
• Vernietig beschadigd fruit (begraven, in plastic in de
zon)
• Trester in wijngaard alleen na de complete oogst
(anders aantrekken van vlieg)
TEELTMAATREGELEN

• Ontblader druivenzone (geen schaduw). Wel op tijd
doen in verband met gevaar van verbranden. Deze
actie helpt ook de celversteviging in de periode
direct na de bloei
• Kort maaien van de rij begroeiing (moeilijker om in
te schuilen)
MONITOREN van de staus

Er zal ook in 2018 weer klimaat informatie worden
verstrekt (ook op VNWP-website):
• Vanaf mei het Suzukii klimaatmodel => waar zijn
we met de ontwikkeling van de generaties gebaseerd op actuele graad dagen (ben ik op tijd met
maatregelen)
• Vanaf eind augustus de weersvoorspelling, is het de
komende tijd voor de suzukii goed weer => suzukii
dagen (ben ik voorbereid)
Of er vliegen zijn kan men met vallen te weten komen.
De aanbevolen val is van Profatec (deksel kleur, gemak
van openen/ verversen, gaatjes), gebruiksinstructie op
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de VNWP-website (suzukii).Midden juni is het tijd om
hier mee te beginnen, eerst tellen om de twee weken,
vanaf midden augustus om de week.
Best is een val per kwart hectare, aan de rand van de
wijngaard en vooral bij bosranden, hagen.
Voor de lokstof kan men volgende
gebruiken, zoals aangegeven door
Profatec (iets minder donker):
• 50% water
• 40% appelazijn
• 10% rode wijn
• 0,05% aceton
• 1-2 druppels niet ruikend
afwasmiddel om de oppervlaktespanning weg te halen
Legen van vallen en vliegen tellen op huishoudpapier en dan in
helder water.
Ook komt steeds de vraag op of
er geen mogelijkheid is de vliegen
massaal te vangen. Tot nu toe is daar geen effectieve
methode voor gevonden, helpt wat maar uit de buurt
komen steeds andere vliegen. Het is gebleken dat in de
winter / het vroege voorjaar toch vrij veel suzukii’s worden gevangen (minder bij vriezend weer, echter daarna
toch weer snel meer) . Er is een actueel voorbeeld met
zo’n 400+ vangsten per 2 weken met 4 vallen. Op z’n
minst haalt dit een aantal overwinterende vliegen weg
en daarmee wat vermeerdering. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het monitoren het controleren
of er eileg is (neem enkele trossen en check 10 druiven,
ook vanuit het binnenste van de tros). Om het goed
te volgen hou de informatie bij in de Suzukii logfile, en
deel die, zie logfile op VNWP (suzukii forum). Deze
informatie helpt ons om de status te beoordelen en
informatie te delen.

BESCHERMEN van de druiven
Verstevigen

De eerste actie op dit gebied is het verstevigen van de
schil, in de 3 weken na de bloei, met behulp van Orthokiezelzuur (minstens 2 bespuitingen). Ook vroeg
ontbladeren helpt hierbij.
Fysieke bescherming

(= de meest complete bescherming)

>

• Bestrijden vliegen (doden)
Als men bij het monitoren vliegen vangt en men begint
eileg te zien, is het belangrijk om met Tracer (tot 4
keer)/ Exirel (tot 2 keer) deze bestrijding aan te pakken,
afwisselen in verband met resistentie vorming.
o Ook blad boven druiven bespuiten (vlieg komt op blad)
o Voor Exirel is de info dat men een iets langere termijn

>

• Net: Ophangen bij rood worden van de druif, ongeveer
midden augustus.Net helpt ook tegen vogels, wespen, etc.
In 2016 hebben we verschillende methoden van het
gebruik van een fijnmazig net getest. Het net rondom
de druivenzone kwam er als meest effectief uit.
In 2017 is zo’n op meerdere plaatsen gebruikt (bijvoorbeeld voor pinotin/rondo), echter met de vele, vele
regen was er op een aantal plaatsen meer “rot” dan
zonder net (gebrek aan wind om te drogen). Om dit
te verbeteren heeft Howitec het net veranderd, van
0,77/1,02 MM naar 0,88/1,02 mm, hetgeen een beter
luchtdoorlaatbaarheid geeft, nu 57%. Daarnaast kan
men bij vochtig weer ook een trekker met luchtondersteuning gebruiken om s’ochtends ‘wat wind in de rijen
te brengen”.
• Troszakje: Bij rood worden van de druif om de trossen hangen.
Daarnaast kan men troszakjes gebruiken, werken in het
algemeen goed (soms ook last van vocht). Echter men
moet bedenken dat het installeren en weer verwijderen
15 uur voor 100 planten met 1000 trossen kost. Zakjes
helpen ook bij het rijpen en beschermen tegen andere
insecten. Zorg voor een zo ruim mogelijk zakje.

kan aanhouden dan voor Tracer, echter op tijd behandelen is belangrijk
o Ook hier weer bespuiting met luchtondersteuning
(driftbeperking zie gebruiksvoorschrift).
o Voor deze middelen is een vrijstelling voor 2018 aangevraagd.

DRUIVEN OOGSTEN EN VERWERKEN
Kritisch onderdeel van het oogstmanagement is het monitoren
(eileg/vliegen) en gebaseerd hier op (met behulp van de beslisdiagrammen op de VNWP-website (suzukii)) te komen tot oogst
beslissingen. Hierbij gaat het steeds gaat om een geschoonde
oogst (geen aangetaste – met mogelijk azijndruiven). Het kan
nodig zijn om snel te oogsten als men aantasting vindt. Immers als
het weer er goed voor is kan de aantasting zich zeer snel uitbreiden (azijngeur in de wijngaard). Als men vroeger moet oogsten
kan dit (nog niet zo rijp) invloed hebben op de beslissing welke
wijn men ervan maakt, bijvoorbeeld eerder rosé wijn.
Zie op www.vnwp.nl ook de informatie betreffende Suzukii en
Vinificatie (ook van Prof Fisher)

Conclusie:
Gebaseerd op het bovenstaande is nu aan de wijngaard om zijn uit
te voeren acties te kiezen
Hygiëne =>
Ontbladeren / Kort Gras – Rij => vanaf
Monitoren val / log file =>
Monitoren aantasting, eileg =>

• Bescherming spuiten (rode druiven)
o Vanaf 55/60 oechsle
o DS Kalk, 150 gr/ 100 liter water, samen met 250 ml/ ha
cuprum en 750 ml/ ha manzincum, vooral ook vanwege de
hogere PH (12), geholpen door de manzincum.
o Mogelijk Kaolin (surround) i.p.v. Ds-Kalk, echter ook
samen met 250 ml/ ha cuprum, 750 ml/ ha manzincum.
o Bij beiden zo mogelijk met luchtondersteuning om druif
completer te raken (beter beschermd), met driftbeperking.
o Cuprum/ Manzincum (bladbemesters) zijn voor betere verdeling, minder kalkvlekken, PH blijft langer hoger

o Frequentie van rond de 4 dagen is adequater, maar
moet precies uitgevoerd worden.
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Orthokiezelzuur wanneer hoeveel keer =>
Zakjes welke rassen vanaf wanneer =>
Netten welke rassen vanaf wanneer =>
Hoe rassen zonder net/zakje beschermen =>
Wanneer bestrijden =>
Gebruik beslisdiagrammen voorbereiden =>

SLEUTEL TOT SUCCES => PRECIES UITVOEREN!
Meer informatie?
www.vnwp.nl (selecteer forum “Suzukii”, zoals logfile, val instructies, status, beslisdiagrammen, waar zijn materialen verkrijgbaar,
wat zijn ongeveer de kosten, charts, enz.) ❚

>

Kennis

Bodemkenni

Bron van succes vo
wijnbouwer
“To be an successful
farmer one should
have primarily
knowledge of the soil”

Door: Geert Horlings
Geert Horlings is manager sales en technical support
bij HLBbv, een onafhankelijk privaat onderzoeksinstituut in de landbouw. Geert vertegenwoordigt HLBbv in
de landelijke commissie bemesting CBAV (Commissie
Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten).
Dit stuk is op persoonlijke titel geschreven.

(Naar Xenophon uit ‘Oecomenicus’, 400 v Chr.)

>

Vrij vertaald: “Om een succesvol wijnbouwer te zijn moet men
allereerst kennis hebben van de bodem”.

Bodemvruchtbaarheid
“Vertel in 1500-2000 woorden wat je weet over bemesting”.
Een welhaast onmogelijke opdracht. Regelmatig wordt ik
gevraagd presentaties te geven over bemesting. Eigenlijk zou
je daar een aantal dagen voor moeten uittrekken: alleen de
presentatie over bemesting bevat al 498 slides. Ik stel voor te
beginnen bij het begin, we stoppen bij 1500 woorden en als er
behoefte is gaan we in de herfst verder. Bodem, bemesting,
bodemvruchtbaarheid zijn termen welke vaak door elkaar
worden gebruikt.
Bodem is voor planten de vaste grond waarin ze wortelen en
zicht vasthouden zodat ze niet worden weggeblazen. Tevens
levert de bodem water en voedingsstoffen aan de plant en
heeft het een sterke interactie daarmee. Een leuk filmpje
hierover is te zien via de volgend link:
https://www.youtube.com/watch?v=invUp0SX49g
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is het complex van chemische, fysische
en biologische factoren van de bodem. Deze factoren hebben bovendien
invloed op elkaar zodat het geheel een
bijzonder dynamisch geheel is. Zo heeft
organische stof invloed op biologische
aspecten in de bodem maar ook op de
schade die bodemgebonden ziekten en
plagen hebben op een gewas. Daarnaast heeft het invloed op de structuur,
bepaald het mede de hoogte van het
klei humus complex (CEC) en heeft
het effect op de beschikbaarheid van
elementen, de mineralisatie van stikstof
(N)het vastleggen van N in de bodem,
het waterhoudend vermogen van de
bodem het indringingsvermogen van
water in de bodem en een grote invloed
op het bodemleven. En dat is slechts
alleen organische stof.

>

Figuur 1.
Bemesting heeft
vooral, maar niet
uitsluitend, te maken
met de chemische
factoren van bodemvruchtbaarheid.

Samenstelling plant in %

Samenstelling Droge stof in %

10

10
organische
stof

water
droge
stof

90

>

mineralen/
elementen
90

Planten bestaan voor ca. 90 procent uit water en voor
10 procent uit droge stof. Van deze droge stof bestaat
slechts 10 procent uit mineralen. De totale hoeveelheid
mineralen is dus slechts 1% van de plant. Ze zijn echter
wel essentieel voor de groei van de plant en worden
daarom ook wel essentiële elementen genoemd. Ze
worden onderverdeeld in hoofd- en sporenelementen
ook wel macro en micro elementen genoemd.
Hoofdelementen
(N, P, K, S, Ca, Mg, Na)
Sporenelementen
(Mn, Zn, Cu, Co, B, Mo, Fe)
Zonder deze elementen is er geen groei mogelijk, hoewel sommige elementen slechts in heel kleine hoeveelheden (van die 1 %) in de plant aanwezig zijn. Zo is de
verhouding Cu : N in het blad ongeveer 1 : 10000 terwijl er 100 maal meer Cu in het blad zit als Mo. Als er te
weinig van een element aanwezig is in de plant kost dit
opbrengst, is er te veel aanwezig kan dit vergiftigingsverschijnselen geven.
Justus von Liebig (Duits chemicus) publiceerde in 1840
de wet van het minimum en visualiseerde dit met een
ton met duigen. Deze geeft aan dat een element wat
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beperkend is de maximale opbrengst van een gewas
bepaald. Hiermee heeft hij aan de wieg van de bemestingsleer gestaan en
aan het begin van het
gebruik van kunstmest.
Het nut van deze
elementen en dus
bemesting voor de
plant mag hiermee
voldoende aangetoond zijn. Er is niet
zondermeer duidelijk
hoeveel de plant nodig heeft, wanneer deze dit nodig
heeft , in welke verhoudingen het aangeboden dient te
worden en hoe het wordt opgenomen.

Optimale meststoffen giften
worden bepaald door uitgebreid onderzoek. Het totaal
van dit onderzoek met de bijbehorende adviezen
wordt ook wel een adviesbasis bemesting genoemd. In
Nederland is er geen onderzoek gedaan in druiven en
daarom is er geen Nederlandse adviesbasis voor druiven. Optimale giften van elementen worden bepaald
door op verschillende gronden met verschillende bemestingstoestanden ( de hoeveelheid van het element
dat al aanwezig is in de bodem) de gift te bepalen
waarop de hoogste opbrengst wordt gerealiseerd.
Op basis van de bemestingstoestand van de grond
wordt dus een optimale gift geadviseerd. Deze methodiek vraag veel (kostbaar)onderzoek, bovendien dien
je als teler (wijnboer) te weten hoeveel van de verschillende elementen aanwezig is in de bodem. Een bodemonderzoek is dus een vereiste voor een goed advies.
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Een andere methodiek een zogenoemde balans methode. Hierbij wordt gekeken naar de afvoer van meststoffen, vermeerderd met de onafwendbare verliezen.
Tezamen geeft dit de minimale aanvoer van meststoffen om het gehalte minimaal op peil te houden. Hierbij
moet wel rekening worden gehouden met de eventuele
afvoer van snoeihout en het terugbrengen van de pulp.

Bemestingsadviezen
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kunnen worden opgesplitst in een bodemgericht
advies en een gewasgericht advies. Het gewasgerichte
advies geeft de hoeveelheid van een bepaald element
voor een optimale opbrengst in het komende seizoen.
Het bodemgerichte advies geeft aan hoeveel je van een
element moet geven om de bodemvoorraad minimaal
op peil te houden óf om een bepaald streeftraject te
realiseren.
Dit betekent het volgende: uit veel bemestingsonderzoek is gebleken dat je een tekort in de bodem
niet zonder meer kunt compenseren met een (kunst)
mestgift. Het blijkt dat een bepaalde hoeveelheid in de
bodem nodig is om een maximale opbrengst te kunnen
realiseren (ongeacht de bijbehorende (kunst) mestgift.
Kortgezegd betekent dit dat de voorraad in de grond
belangrijker is als de gift. Hoeveel je ook bemest, je
haalt nooit de maximale opbrengst als er te weinig in
de bodem zit (onder de streefwaarde).

Hoewel het op moment van schrijven nog hard vriest
komt het voorjaar er aan. Wat gaan we dit voorjaar bemesten? Om te starten nemen we een bodemmonster
om twee zaken te bepalen:
- Wat is de bemestingstoestand van de bodem. Is
deze beneden de streefwaarde dan is het verstandig
deze bemestingstoestand omhoog te brengen (en
het liefst in de juiste verhoudingen). Wanneer de bemestingstoestand sterk afwijkt van de streefwaarde
is het verstandig dit over enkele jaren uit te smeren.
- Wat is het gewasgerichte advies en wat moet ik
daarvoor aan meststoffen strooien.

>
Geen bemestingsonderzoek aanwezig?

Romeins bemestingsadvies
Ook in het Romeinse rijk werden al bemestingsadviezen gegeven welke een opvallende gelijkenis
laten zien met de huidige mestwetgeving.
• de mest moet op een ondoorlaatbare plek
bewaard worden
• tegen uitdroging door de zon
beschermen
• veel strooisel gebruiken
• niet meer mest uitrijden dan dezelfde dag
nog kan worden ondergewerkt
• geen mest op hoopjes op het veld achter laten
• beter niet te zwaar ineens bemesten, maar
beter vaker terug komen met kleinere giften
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Soms is er geen bemestingsonderzoek aanwezig of is dit
te oud. In algemene zin kun je zeggen dat een analyse
van de bodem voor bemesting een houdbaarheid heeft
van 4 jaar. Er is echter een uitzondering; op lichte grond
kan de K (kalium)toestand sterk afnemen en zou je
eigenlijk iedere twee jaar een bodemmonster moeten
nemen. Indien er geen recent onderzoek is kun je het
beste minimaal de afvoer geven. Onderstaande tabel
geeft de afvoer van voedingsstoffen weer.

Hierbij wordt er geen rekening gehouden met onafwendbare verliezen.
Over het algemeen hebben de gronden in Nederland
een redelijk hoog organische stof gehalte. Een deel van
deze organische stof wordt afgebroken wat een nalevering van N geeft gedurende het seizoen van 10-150kgN.
Indien het O.S gehalte hoger is als 2,5-3% kan worden
aangenomen dat er voldoend N vrijkomt (afhankelijk
van vocht en zuurstof in de bodem).
Naast de afvoer van K kan gerekend worden op lichte
uitspoelingsgevoelige gronden dat er ook nog ca 50 kg
K uitspoelt. Om op peil te blijven is dan al snel 100 kg
K2O nodig per ha. De afvoer van Mg is gering en kan
ook prima via bladmeststoffen worden toegediend. De
Ca beschikbaarheid kan met name op zandgronden
wel eens beperkend zijn. Daarnaast staan de meeste
druiven op gronden met een relatief hoge pH. Dit
maakt de opname van met name Mn lastig. Het is daarom altijd goed op gronden met een hoge pH een aantal
bladbespuitingen met Mn of een combinatie van
Mn / Mg uit te voeren. Uiteraard is het altijd beter om
te bemesten op basis van een bemestingsanalyse.
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Bladmeststoffen
Spuit niet zomaar samengestelde bladmeststoffen zonder te weten of dit noodzakelijk is. Met
een bladanalyse kan het gehalte aan elementen
in het blad worden bepaald. Een overschot aan
meststoffen kan toxisch werken en schade geven aan het gewas. Baad het niet het schaad ook
niet gaat hier NIET op.
Op gronden met een hoge pH kan zonder
bezwaar een aantal bladbespuitingen met
Mn worden gedaan, eventueel gecombineerd
met Mg.

Wanneer zijn de voedingsstoffen nodig?
- N, vooral tijdens de bloei.
- Mg, Mg bemesting kan heel goed via de
bodem worden gegeven. Bij bladbemesting
gaat de voorkeur naar vroeg in het seizoen.
De plant neemt dan makkelijker Mg op. Reeds
verkleurend blad rijpt af en neemt slecht de
bladmeststof op en voert het vooral af naar
de tros en jonge bladen.
- Bij het vormen en vullen van de vruchten
heeft de plant de meest K nodig. In de tweede
helft van het seizoen dus.

NIR
Er zijn naast het klassieke chemische bemestingsonderzoek ook nieuwe methoden om de
bemestingstoestand van de bodem te bepalen.
Tegenwoordig worden bijna alle analyses in
Nederland gedaan met de zogenoemde NIR
techniek. Hierbij wordt er infrarood licht met
bepaald golflengtes gericht op de grond en de
reflectie daarvan wordt opgevangen. Op basis
van de reflectie kunnen veel bodemparameters
heel precies gemeten worden.
Sinds kort kan deze techniek ook worden meegenomen in het veld. Hieronder een z.g. handscanner die in het veld de bemestingstoestand meet
en bemestings- en bekalkingsadviezen geeft.
Tevens kan de scanner inhoudsstoffen (voedingselementen) meten in het blad van sommige
gewassen (aardappel en gras) en in mais en gras
silage. Mogelijk dat in de toekomst deze techniek
ook gebruikt kan worden om de hoeveelheid
voedingsstoffen te bepalen in druiven bladeren. ❚

Verbeter de kwaliteit
van uw wijn, bier
of sapproduct

ACC, UW KENNISPARTNER VOOR KWALITEITSANALYSES
VAN WIJN, BIER, SAP EN DESTILLAAT
U kunt bij het Analyse Centrum Colonjes
(ACC) terecht voor analyses van alcoholische dranken (wijn, bier, gedestilleerd),
sappen of producten als most, wort en
druiven. We toetsen die op chemische en
microbiologische bestanddelen met behulp
van geavanceerde meetapparatuur.
Snel en gemakkelijk, betrouwbaar en
betaalbaar, zowel voor de professionele
als hobby-producent.

Waarom een kwaliteitsanalyse? De ACC-analyses
helpen u als wijnbouwer, bierbrouwer of producent van
sappen of destillaten:
• om inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw product
• om de kwaliteit van uw product (bij herhaalde productie) te
kunnen garanderen
• om uw product te verbeteren.

Analysecentrum Colonjes
Bredeweg 2, 6562 DE Groesbeek
Tel. +31 (0)24- 711 10 82
E-mail info@analysecentrumcolonjes.nl
W www.analysecentrumcolonjes.nl
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Van Onder de hoed

Nachtvorst, ja, nachtvorst was het alles overheersende
nieuws op wijnbouwgebied, niet alleen in Nederland,
maar ook in delen van Frankrijk.
De sociale media stonden bol van teksten en foto’s van
vorst effecten, afweermiddelen, nachtelijke gangen
naar de knop om de vernevelingsinstallatie het werk te
laten doen, van het voor de leek zo rare laten bevriezen
van water om warmte te creëren voor de uitbottende
knoppen van de druiven.
Ongetwijfeld zal er nog heel wat op te merken zijn wanneer de IJsheiligen
periode achter ons ligt. We verwachten zeker een onregelmatige bloei, of
een latere, al naar de heftigheid van de vorst effecten. De wijnboeren,
die een verzekering hebben zullen een beetje gerust verder gaan met
alle werkzaamheden, in het besef, dat er toch iets bij de kassa binnenkomt voor al het werk dat toch doorgang moet vinden.
Het is eigenlijk een goed jaar om eens te evalueren wat nu goed werkt
tegen nachtvorst van meer dan 5 graden op 2 meter hoogte. Zijn die
vuurpotten echt meer dan van symbolische waarde met leuke effecten
voor toeristen, of is het een geldverslindende investering zonder rendement? Werkt langdurig vernevelen van enorme hoeveelheden water op
zware gronden niet negatief op het wortelstelsel, en werkt het naar behoren
bij die lengte van koude die dit jaar ondervonden is? Ik zet me hoedje af
voor wie er een duidelijk al omvattend rapport van kan maken. Ondertussen zie ik verschrompelde uitgelopen knoppen op de wijngaard en een grote
aarzeling van misschien gespaarde knoppen om het voorjaar tegemoet te
treden.
Het was helemaal niet de bedoeling dat ik over nachtvorst zou reppen. Het
plan was om iets te schrijven over al die middelen die toegevoegd worden
aan ons voedsel en dranken, ja ook aan wijn in wording.
Roland Duong heeft een op het oog nogal provocerend artikel geschreven,
waarin hij allerlei substanties noemde, die echt onsmakelijk lijken. Hij had
het over Bevergeil in ijsjes, Luizendrek voor lippenstift (deed Cleopatra als
op haar schone lippen) en yoghurt, Bottenschraapsel in de frikandellen,
gedroogde Visblaas om in het wijnvat onzuiverheden te klaren. Uiteindelijk
gaat het dan om onschuldige stoffen en bacteriën, die gemodificeerd of via
schone kweek in onze voeding worden losgelaten, In de wijn gebruiken wij
gelatine, die natuurlijk vooral uit dieren komt, en dat maakt de wijn ongeschikt voor vegans en zelfs bedachtzame vegetariërs, en mensen met een
geloof waarin geen plaats is voor producten afkomstig van varkens. Het is nu
eenmaal zo dat allerlei toevoegingen standaard in onze voeding terecht komen om smaken toe te voegen, houdbaarheid te verhogen, en er zijn bepalingen die leiden tot een enorme reeks van namen en E-nummers op etiketten van alles dat wij kunnen kopen om ons te voeden en snacken en laven.
Bij het doen van boodschappen is voor de meeste mensen een vergrootglas
een onmisbaar instrument om alle lettertjes en cijfertjes te kunnen lezen.

Dan ben je er nog niet, want je moet
ook een encyclopedie bij je hebben
om te begrijpen wat het is dat je leest.
Ook onze etiketten op de wijnflessen
moeten beantwoorden aan de vereisten, die zijn opgelegd door de wetgever. Het gaat om informatie en een
zekere afdekking van verantwoordelijkheden. Slechts enkele substanties
zijn relevant voor de gezondheid voor
sommige mensen en dan gaat het

Ondertussen zie ik
verschrompelde
uitgelopen knoppen op de
wijngaard

>
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voornamelijk om allergieën. Dat alcohol ongewenst is voor consumptie
door zwangere vrouwen en alcoholici
is bekend bij het lezende publiek,
en de toevoeging van een icoon op
het etiket is dan ook van twijfelachtige waarde. Wijn is nu eenmaal per
definitie een alcoholische drank, en
alcohol is geen onverwachte toevoeging zoals Arabische gom of bevergeil,
allebei overigens “organisch”. Toch
is het van belang dat elke wijnboer
eens goed naar zijn etiketten kijkt om
vast te stellen of alles dat er op moet,
er ook echt op staat. Het maakt het
etiket niet mooier, maar flessen met
haperende informatie mogen niet
verkocht worden.
Nu maar terug naar de wijngaard zelf,
en de start van het nieuwe wijnseizoen. Laten we hopen om een tijdig
herstel van de planten en een mooi
groeiseizoen, en vooral een prachtig
najaar.
Wijnboertje met Hoed ❚
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Solaria Wijnbouw
• Cursus wijnbouw voor beginners
• Verkoop wijnstokken
• Educatieve uitgaven over
wijnbouw en wijn
• Posterborden, vlaggen, banners,
folders etc.

€ 34,-

Cursus Wijnbouw

V

oor het elfde jaar wordt in Gendt de
cursus wijnbouw voor beginners gegeven.
Gedurende 6 zaterdagen volgen we het
vak van wijnboer in theorie en praktijk. Deze
cursus wordt al jaren zeer goed gewaardeerd en
is altijd volzet.
Kijk op www.wijnbouw.nl voor meer informatie.

inclusief verzendkosten

Ook verkrijgbaar bij bol.com

>

plant
g voor de aan
in
id
le
d
n
a
h
e
aanEen volledig
aard met ook
g
n
ij
w
n
ee
n
d va
en onderhou
e vinificatie.
d
r
dacht voo

Wij leveren wijndruiven tegen
zeer scherpe prijzen en op
diverse onderstammen. Het assortiment omvat traditionele
en schimmeltolerante rassen
en een twintigtal tafeldruiven
waaronder diverse pitloze
druiven.
Op onze site vindt u een bestelformulier en rassenlijsten.

Zoekt u een spandoek, poster,
banner of vlag? Deze square
flag inclusief buis, voet en ballast is er b.v. al vanaf
€ 185,- inclusief ontwerp.
Ook voor foldermateriaal
kunt u bij ons terecht. Vraag
gerust naar de mogelijkheden.

B&B Wijngaard de Zon

E

en paar dagen er lekker even tussenuit? Boek
dan een verblijf in onze Bed & Breakfast in
Gendt in de Betuwe.
Ontdek het rivierengebied struinend langs
de Waal, of geniet van diverse interessante
fietsroutes via pontjes en dijken. Nijmegen en
Arnhem liggen op fietsafstand en zijn zeer de
moeite waard.
Rust lekker uit op ons terras onder het genot van
een glas huiswijn. Een rondleiding met proeverij
kan geregeld worden.

w w w.wijngaarddezon.nl

Solaria Wijnbouw
Kommerdijk 48, 6691 MK,Gendt
0481-424737
info@wijnbouw.nl
www.wijnbouw.nl
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Na een spannend seizoen is het dan zover: de
oogst van de rijpe trossen.
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In november verliest de wijnstok
het blad. Alle reservestoffen zijn
inmiddels getransporteerd naar
het oude hout. Door de opslag
van zetmeel is de stok
beschermd tegen
strenge vorst.

n
o
ve

period
e

e
mb

r

ember
dec

janua
ri

fe
b

winterrust
/sno
ei

r

De wijnstokken zijn in een diepe winterslaap, lage temperaturen
zijn geen probleem voor
volwassen
stokken.
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De winter betekent werk
aan de winkel
voor de wijnboer. Alle planten
moeten stuk voor stuk gesnoeid worden.

Snoei op kort hout, ook wel
stiftsnoei genoemd.
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De wijnstok komt tot
leven na een lange
winter, de knoppen lopen uit.....

De scheuten groeien voorspoedig
en al snel zijn de eerste bloemtrosjes zichtbaar. Nachtvorst op dit
moment kan funest zijn.

De bloemen staan in bloei. Zonnig
en warm weer zorgt voor een goede
vruchtzetting.
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De tros is goed gezet en de
bessen gaan nu een belangrijke
groeifase in. Een goede zomer
bepaalt de kwantiteit.
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Begin augustus begint de
kleuring bij de
blauwe rassen. Ook de aromastoffen worden nu gevormd en het
suikergehalte loopt sterk op.

oogstpe

rijpi n

ng

ber

Tijdens een
mooie herfst
loopt het zuurgehalte fors terug doordat appelzuur
verbruikt wordt door de bessen.
De herfst bepaalt de
kwaliteit.
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Mitsubishi MT 1800
Mitsubishi MT 25
Mitsubishi MT 28
Mitsubishi MT 36
Alle modellen zowel
mechanisch als hydrostaat

Ferrari Raptor
Ferrari Cromo
Ferrari Cobram
Ferrari Thor
Ferrari Vega

Ideal spuiten
Perfection 1500
Alpine
Orion
Evolution
Alsazia
Loire
Rhone
Charantes
Főhn
Ideal opbouwspuit,
model Alpine Power 150
maar ook
Ideal pneumatisch
snoeigereedschap.
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Rinieri Velox
werktuigendrager
eventueel leverbaar
met eigen hydrauliek,
voor de montage van
alle denkbare werktuigen
voor tussen de wijnranken.

Alles voor het
onderhoud
van uw wijngaard
en meer.........
U wilt niets anders dan topkwaliteit en
snelle service, in combinatie met goed
advies? Dan zijn de kennis van zaken en
de adequate ondersteuning van
Lozeman beslist een must voor u. Een
Lozeman pakket is een totaal pakket.
Het unieke van Lozeman zit hem in het
assortiment en de enorme keuze aan
aanbouwwertuigen waarmee u uw machines kunt prepareren voor elke klus in
de wijngaard. Onderdelen zijn op voorraad of snel leverbaar, reparaties kunnen
ter plekke of in onze werkplaats snel
gerealiseerd worden door onze ervaren,
goed geschoolde monteurs.

www.lozeman.nl
shop.lozeman.nl
Elst (Gld.)
Lottum (L.)
Smilde (Dr.)
Aalsmeerderbrug (Nh.)

Bemmelseweg 64
Markt 14
Rijksweg 96
Aalsmeerderdijk 207a

6662 PC
5973 NR
9422 CG
1436 BA

Tel: +31(0)481-371423
Tel: +31(0)77-4632341
Tel: +31(0)592-430041
Tel: +31(0)20-6534153

Fax: +31(0)481-375275
Fax: +31(0)77-4631272
Fax: +31(0)592-430052
Fax: +31(0)20-4461771

elst@lozeman.nl
lottum@lozeman.nl
smilde@lozeman.nl
aalsmeerderbrug@lozeman.nl
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Bron van aroma’s en geuren:

Kennis

Terpenen
In mijn zoektocht naar de componenten van de druif richt ik mij deze
keer op de terpenen. Sommige druiven hebben een sterkere geur dan
andere druiven, er zijn druiven zoals de Muscat die een zeer typerende geur hebben. En druiven als Riesling, Gewürztraminer en Syrah
zijn ook al op basis van geuren snel te identificeren. In de praktijk
doen we dat aan de geur van de wijn in het glas, maar de typerende
geuren moeten toch ook al in de druif zelf zitten willen we deze er bij
de verdere verwerking uit kunnen halen of in de wijn kunnen laten
ontstaan.
Een van de groepen chemische componenten van de druif die verantwoordelijk zijn voor geureffect zijn terpenen.

>

Door: A.Oosterhoorn

Geur speelt in de natuur een belangrijke rol. In de bodem van de wijngaard communiceren bacteriën en schimmels ook via deze terpenen. In de uitzending van
Vroege Vogels van 27 april 2017 werd dan ook gesteld dat Terpeens waarschijnlijk
de meest gehanteerde taal op deze aardbol is. De druif gebruikt dat mechanisme
in verschillende vormen tijdens het proces van rijping. In eerste deel zorgt de
druif ervoor onaantrekkelijk te zijn, terwijl de rijpe druif graag aandacht vraagt
om meegenomen te worden. Terpenen zijn belangrijke bestanddelen van allerlei etherische oliën. De geuren van wijn worden ook onderscheiden in primaire,
secundaire en tertiaire geuren. De primaire geuren zijn die welke door de druif
zelf worden aangeboden. De secundaire ontstaan tijdens het gistingsproces en
de tertiaire door de rijping en veroudering van de wijn. Voor dit verhaal zijn we
alleen geïnteresseerd in de primaire geurstoffen.

Wat zijn terpenen
Terpenen zijn een grote groep van karakteristieke aromatische koolwaterstoffen.
Dat zijn stoffen die minstens koolstof en waterstof bevatten. Terpenen zijn afgeleid van een isopreen, een organische verbinding bestaande uit 5 koolstofatomen.
Boven: Syrah druif
In de plant zijn geen isoprenen aanwezig, de natuur gebruikt isopentenylpyroOnder: Gewürztraminer druif
fosfaat (IPP) als voorloper van terpenen. Feitelijk zijn terpenen verbindingen die
zijn opgebouwd uit een aantal isopreenblokken. Voor de terpenen die in druiven
worden gevonden zijn er twee de belangrijkste.
monoterpenen, 2 isopreenblokken, C10 (mono = 1)
sesquiterpenen, 3 isopreenblokken, C15(sesqui = 1,5)
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Terpenen zijn verantwoordelijk voor een deel van de
florale en fruitige geuren van druiven en de latere wijn.
Maar ook de peperige geur van bijvoorbeeld Syrah
wordt door een terpeen veroorzaakt. Er zijn in druiven
momenteel ongeveer 50 terpenen bekend, afhankelijk
van de variëteit, het terroir en de rijpheid van de druif.
Daarmee verliest de druif het van de cannabisplant,
waar al zeker 120 terpenen van bekend zijn.

De drie aanduidingen worden vaak door elkaar gebruikt. De familie van Muscatdruiven (ongeveer 200
variëteiten, sterk geurende druiven) bevatten in hoge
concentraties terpenen met name linalool, geraniol, nerol, alfa-terpineol en hotrienol. De functionele
groepen zijn hier OH-groepen, dus alcoholen. Druivenrassen die voortkomen uit kruisingen met leden van
de familie hebben vaak ook sterk geurende druiven.
Andere druivenrassen maken deze terpenen ook aan,
maar in veel mindere mate.

Voorkomen van terpenen
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Voorbeelden van terpenen zijn
• limoneen komt veelvuldig voor in de schil van
citrusvruchten
• (D-limoneen sinaasappelgeur, L-limoneen citroenachtige geur)
• linalool wordt in hoge mate in lavendel gevonden
• citronellol, bekend van citronella, heeft een afschrikkende werking op insecten
• citronellal, een lemon geur
• citral, lemon geur
• geraniol is een geurstof dat naar rozen ruikt
• eucalyptol geeft kamferachtige geur af
• rozenoxide, geur van lychee, bekend van Gewürztraminer en torrontes
• rotundone, de pepperige geur
Terpenen hebben een positieve invloed op onze gezondheid. Veel van deze stoffen worden uit de cannabis
plant gehaald om te worden verwerkt in geneesmiddelen. Ook zijn veel vitaminen afgeleid van terpenen.
Als de stoffen alleen bestaan uit koolstof en waterstof,
dan worden ze aangeduid met “terpeen”, is er naast C en
H ook zuurstof (O) in de verbinding dan komen de stoffen voor als alcoholen glycosiden, carbonzuren, esters of
stoffen met nog andere functionele verbindingen:
• alfa-terpineol is een monoterpeen-alcohol en zorgt
voor de zoete geur van sering
• nerol is een monoterpeen-alcohol en geeft een frisse
bloem- en citroenachtige geur
• hotrienol geeft geuren van tropisch fruit
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Terpenen kunnen in vrije vorm voorkomen, dan zijn de
geuren waarneembaar. Naar schatting zijn echter voor
90% de terpenen gebonden aan suikers, met name
glucose en dan geuren ze niet. Dat betekent dat voor
het bepalen van het optimale oogstmoment, we daar
geen gebruik van kunnen maken. Wel kunnen ze dan
later tijdens de vergisting worden vrijgemaakt. Tijdens
de vergisting kunnen gisten de verbinding verbreken
zodat ze vrijkomen in het sap.
De terpenen komen tot stand via een ingewikkelde
opeenvolging van reacties (pathway) binnen de druif.
Er blijkt competitie aanwezig, de vorming van bijvoorbeeld polyfenolen als de kleurstoffen (anthocyanen)
hebben ook C, H en O nodig en bij de reacties binnen
de druif wordt er blijkbaar gestreden om deze grondstof. Donkere druiven zijn minder geurig dan lichtere
druiven (in algemeen gesproken).
De reukdrempel voor terpenen is laag. Voor linalool
ligt dat bijvoorbeeld op 100 μg/l. Ook is vastgesteld dat
aanwezigheid van verschillende terpenen een versterkend effect heeft [1]. In een mix van andere terpenen
verlaagt de drempel voor linalool naar 91 μg/l. Voor
Rotundone is de waarnemingsdrempel extreem laag,
16 ng/l [3].
De terpenen worden vooral in de schil van de druif
gevonden, een klein deel zit ook in het vruchtvlees. Dit
is nog afhankelijk van de terpeen, linalool en rozenoxide bijvoorbeeld werd in een onderzoek voor de helft in
de schil gevonden en voor de helft in het vruchtvlees,
terwijl geraniol en nerol bijna geheel in de schil voorkwamen [1]. Derhalve is schilcontact wel van invloed
op de mate van geurende stoffen (terpenen) in de
uiteindelijke wijn. Of, zoals Marais [1] het stelt: “The

>

quick removal of juice from the skin […] may lead to
ignoring of the fact that important aroma components
are located in the skin”.
Zoals eerder gesteld, komt ongeveer 90% van de terpenen voor in gebonden vorm met glucose. Het fermentatieproces geeft dus de mogelijkheid om deze geurstoffen nog vrij te maken door de keue van het juiste
gist, de pectinase en de malolactische vergisting.

De ontwikkeling van de terpenen tijdens het
rijpingsproces
Factoren die de terpeenconcentratie kunnen beïnvloeden zijn onder andere het rijpingsproces van de druif,
de lichthoeveelheid, het terroir en ook de behandeling
van de druiven na de oogst. Ook beïnvloed de aanwezigheid van Botrytis Cinerea de terpenen in negatieve
zin. Direct zonlicht (maar niet teveel hoor) heeft een
positief effect op de ontwikkeling van terpenen.
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In een vorig artikel hebben we al beschreven dat het rijpingsproces van de druif uit drie afzonderlijke perioden
bestaat. Het proces voor de verkleuring, het verkleuringsproces zelf en de periode daarna. in een uitgebreid
onderzoek [2] is de hoeveelheid van verschillende terpenen bekeken op verschillende momenten (weken na
bloei, wnb) van het rijpingsproces. Daarin werd gevonden, dat in het allereerste begin (4 wnb) de productie
van terpenen hoog was, zelfs het hoogst ten opzichte
van de verdere ontwikkeling. Blijkbaar maakt de druif al
heel snel veel terpenen (geurstoffen) aan. Er is dan nog
niet zoveel glucose om zich aan te binden. In de weken
daarna nam de concentratie van terpenen af, behalve
van citronellol. Mogelijk heeft dit te maken met de

afschrikkende werking hiervan voor insecten (?).
Tijdens de verkleuring (9-13 wnb) werd de laagste
concentratie in vrij terpenen en terpenoiden gevonden.
Blijkbaar kan de druif dat op dit moment niet meer
aanmaken of worden de terpenen al gebonden door de
aanwezige glucose.
De toename van terpenen in de na-verkleuring periode
werd vooral waargenomen in de laatste twee weken
voor de oogst (17 wnb). Dat betekent dat te vroeg
oogsten ook invloed heeft op de aanwezigheid van de
florale en fruitige aroma’s als dat voor de betreffende
variëteit van toepassing is.
Eucalyptol lijkt vooral aanwezig voor de verkleuring,
waarschijnlijk omdat het een afschrikwekkende werking heeft op insecten en daarmee bescherming biedt,
zoals bijvoorbeeld ook methoxypyrazine die functie
vervult. Rotundone daarentegen is het meest aanwezig
na de verkleuring en blijkt ook sterker te zijn bij moeilijke groeiomstandigheden.

Gezondheid
Terpenen worden niet alleen bestudeerd in de wijnbranche. Voor de gezondheidseffecten wordt veel onderzoek gedaan naar de cannabis plant. Daar blijkt dat
terpenen een heilzame werking hebben op de mens.
Limoneen schijnt de mentale focus en concentratie
te verhogen, linalool heeft een kalmerende werking,
evenals terpineol. Eucalyptol heeft daarenboven een
pijnstillende werking. De vraag is of de concentratie in
wijn gemaakt uit onze druiven daarvoor voldoende is,
maar het kan een aardig gespreksonderwerp zijn. Ofwel
niet te lang walsen en ruiken, want dan gaan de terpenen verloren, maar gewoon snel opslurpen. Voor de
gezondheid zeg maar. ❚
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Wanneer u dit blad openslaat is de start van het aspergeseizoen nabij. Voor
mij een geschikte aanleiding om naar de Wijngaard De Santspuy, in het
Brabantse Etten-Leur te gaan. Hier draait alles om de mooie dingen van het
leven, verse kwaliteitsproducten, gezond en lekker eten.

De lentecombinatie:

Wijn-Spijs
Door: Emmy Hendriks

Asperges

en mooie witte wijn
De wijngaard
De Santspuy begon als een aspergeboerderij,
waar hoogwaardige hybridenrassen asperges
aangeplant zijn, die op zeer milieuvriendelijke wijze worden. Om een heerlijke wijn te
kunnen maken die past bij een aspergemaaltijd, is er in 1998 een wijngaard aangeplant.
Voorafgaand is de bodem (zandgrond) goed
onderzocht. Het bleek dat de pH-waarde
van de grond te hoog was voor wijnbouw.
Immers men had voordien asperges op deze
grond verbouwd. Asperges hebben een
hogere pH-waarde nodig, en dus was er in
die tijd kalk aan de grond toegevoegd en
bemest met champignonmest.
Dat is aangepast en nu heeft de grond een
normale pH van rond de 5,8. Daardoor worden verschillende mineralen beter opneembaar voor de plant ( bv fosfaten, mangaan,
borium)
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Uit het onderzoek van de grond en op
advies van de heer Fred Lorsheijd is destijds
gekozen voor de volgende druivenrassen
om wijnen te kunnen maken die het beste
zouden passen bij asperges.

DE WIJNEN
Naarmate de jongen wijnplanten ouder
worden zal de ontwikkeling van deze rassen,zowel in geoogste hoeveelheid als in
Wijngaard De Santspuy
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De druivenrasseN
De SIRIUS is een kruising van Bacchus x Seyve Villard 12375, Riesling type.
Sirius is een sterker groeier met een goede houtrijping en
zeer goed bestand tegen wintervorst,
Heeft grote relatief losse trossen met grote bessen, die een
matig hoog suikergehalte kunnen halen tot ongeveer 65 á
70 ‘Oe. De bessen rijpen redelijk vroeg, eind september begin
oktober. De Sirius brengt soms een meer of minder sterk
vlierbloemaroma mee en geeft een krachtige, (appel en
citrus) fruitige wijn.

De SOLARIS is in 2012 aangeplant en voor het eerst
geoogst in 2015. Kruising van de Merzling x Geisenheim 6493,
en daarmee een verwant van de Riesling en de Pinot Gris. De
druif geeft hoge suiker en juist lage zuurgehaltes
De primaire bedoeling van de aanplant van dit ras is het feit
dat deze druif kan dienen als een smaakvolle component
om de asperge-harmoniteit van de wijn naar een hoger
plan te tillen. Het bouquet is bloemrijk en de wijn heeft een
stevige karaktervolle smaak met een mooie volle structuur.
Ondanks het feit dat wijn normaal gesproken droog is, zit er
een licht zoetje, hint van honing, in de smaak.

De PHOENIX is moderne ras van het Riesling type is
een kruising tussen Bacchus x Seyve Villard 12-375. Heeft een
minder hoge resistentie tegen meeldauw en valse meeldauw en is erg gevoelig voor botrytis.
De trossen van dit ras zijn redelijk compact, middelgroot en
ook de bessen van de Phoenix hebben een redelijke grootte,
deze is daardoor ook als tafeldruif te gebruiken, met een
heerlijke frisse smaak met meestal een vleug je muskaat.
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De JOHANNITER op De Santspuy aangeplant in 2012,
is de druif waarvan de wijn het best bij de aspergemaaltijd
harmonieert.
Het is een relatief jong uit 1968 stammend wit druivenras,
dat duidelijk herkenbaar – zowel in groei als smaakontwikkeling – behoort tot de Rieslingfamilie met de afstamming:
Riesling x (Seyve Villard 12-481 x (Pinot Gris x Chasselas) x
(Riesling x Pinot Gris).
De STAUFER is een kruising van Bacchus x Villard Blanc De Johanniter druiven hebben een zeer goede resistentie
(Riesling type).
tegen schimmelziekten, ze blijven zeer gezond, zijn midDe ras- en groei eigenschappen en bessen- en wijnkarakdelmatig van grootte en de trossen zijn compacter dan de
teristieken zijn in hoge mate vergelijkbaar met de combiRiesling en ook iets eerder rijp. Bovendien is de opbrengst
natie van Sirius en Phoenix, zoals hiervoor omschreven, is
gewoonlijk ook iets hoger dan die van de Riesling.
gevoelig voor botrytis.De Staufer mag niet meer aangeplant De Johanniter wijn is sterk fruitig (groene appel, kruisbes,
worden als wijndruif, is van de rassenlijst verdwenen. Men lychee, soms ananas, met een duidelijk Riesling karakter
hoeft deze niet te rooien.
en krijgt over het algemeen een betere beoordeling dan
vergelijkbare andere rassen uit de Riesling familie. Daardoor
De BIANCA is gerooid, te wilde groei en weinig bessen
leent deze druif zich zowel voor een cépage-wijn als voor
door hoge gevoeligheid voor misbloei als gevolg van koude assemblages.
tijdens de bloei.

toename van de aromaontwikkeling, de wijngaard in
staat stellen om een extra dimensie toe te voegen aan
– wat zij zich voorstellen bij – “de smaak van het goede
leven”.
De wijnen zijn samengesteld door het blenden van bovenstaande, op het bedrijf en de afgelopen jaren geoogste druivenrassen. Op basis van de oogst- en vinificatieresultaten per seizoen en de degustatiebevindingen van
een aantal deskundigen. Deze zijn al jaren betrokken bij
De Santspuy en daardoor de ervaring opgebouwd om
de, separaat per druivenras gevinificeerde druiven in de
jonge wijnen optimaal te kunnen blenden. Na een eerdere blindtasting selectieronde was een van de wijnen
van De Santspuy genomineerd voor deelname aan de
3e verkiezing van dé Nederlandse Aspergewijn 2018,
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die gehouden is op 18 februari jl. door een deskundige
jury van de Verenigde Vinologen Nederland, tijdens
een wijn-spijs proeverij bij Hostellerie de Hamert in
Wellerlooi. Door de aanplant van een wijngaard is het
doel van De Santspuy bereikt, “een wijn maken die past
bij een aspergemaaltijd”.

Het aspergeseizoen
Traditioneel start het aspergeseizoen 2018 op donderdag 5 april. Deze dag is erop gericht om het Nederlandse aspergeseizoen en het product asperge onder de
aandacht van de consument te brengen door zoveel
mogelijk free publicity te bewerkstelligen.
Op zondag 8 april a.s. zullen de eerste asperges bij De
Santspuy gestoken worden.
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matie over bereidingswijze of wijn/spijscombinatie bij
Emmy Hendriks: wijncollegeheusden@gmail.com.
Wilt u een kijkje nemen op de velden, zelf eens een
asperge steken onder deskundige begeleiding?
Misschien heeft u vragen over de teelt? ❚
Hoogwaardige prijswinnende rassen liggen te wachten op de oogst, op milieuvriendelijke wijze geteeld.
Iedere stap in het groeiproces wordt door Gilbert
Sweep en zijn medewerkers op de voet gevolgd.
Precies op het juiste moment, halen ze de Koninginnen der Groente uit hun bedden. Veel geduld
en een perfecte timing resulteren in een eersteklas
aanbod van deze heerlijke smaakmaker. Ieder jaar
weer het wachten waard! In april, mei en juni steken zij dagelijks de asperges.

Proeverij
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1. Santspuy wit 2015
Een blend van Sirius, Phoenix, Staufer, klein gehalte
Johanitter. Een vleug van muscat, (van de Phoenix),
lychee, vlierbloesem, exotisch fruit, limoen, ananas
en wat salie. In de smaak komen deze geuren terug, een frisse aromatische smaak met frisse zuren.
Alcohol 12% restsuiker 1,8 gr.
2. Santspuy wit 2015 met een andere samenstelling. In deze wijn meer Johanitter, Solaris,
Phoenix en voor het eerst een deel Staufer met
een malolactische gisting en ten dele houtlagering. Een wijn met een geheel ander karakter, in
de geur toast, rijp fruit zoals mango, kruisbessen,
rijpe appels, rozemarijn. In de smaak een ronde,
dikkere, zachte en iets vettere smaak, met minder
zuren. In deze wijn 4,2 restsuiker, zijn grotendeels
andere gisten gebruikt, en 13% alcohol.

WIJN-SPIJS
Voor een goede combinatie met De Santspuy
wit nummer 1 kunt u de gekookte ham vervangen door een stevig gerookte ham, bij voorkeur
een Schwartzwälder- of Ardennerham.
Serveer de asperges met een Hollandaisesaus,
waar u witte wijnazijn in verwerkt en op smaakt
brengt met wat citroensap. Deze frisse zuren
komen ook voor in de smaak van de wijn.
Ik wens u een fijne maaltijd toe. Meer infor-

29

Aspergebereiding

Voor een goede bereiding van asp
erges is het belangrijk om ze goed te schillen. Onvold
oende geschilde
asperges zijn draderig. Let bij aan
schaf van asperges
dat ze niet droog zijn. Thuis kunt
u ze bewaren in een afgesloten plastic zak en/of bedekt
met een natte handdoek in de koelkast. Asperges invr
iezen kan uitstekend
als volgt:
Goed schillen, wassen en rauw
in de diepvries doen, in
porties die u voor een maaltijd nod
ig hebt.
Als u ze uit de diepvries wilt gaa
n bereiden, eerst het
water aan de kook brengen en de
asperges bevroren in
het kokend water doen. Weer aan
de kook brengen en
afhankelijk van de dikt, in 8-10 min
uten zachtjes laten
garen.
Voor u de asperges gaat koken
leg dan de schillen en
afgesneden kontjes op de bodem
van een ruime pan.
Leg een schone (geur- en kleursto
fvrije), goed gespoelde witte thee- of kaasdoek op de
schillen en de kontjes
om die gescheiden te houden van
de asperges. Leg de
asperges op het doek en vouw het
doek dicht.
Giet zo veel water in de pan dat
de asperges volledig
onder water staan. Voeg naar sma
ak zout toe. Sluit de
pan en breng het water aan de
kook. Draai het vuur lager zodat het water nog net borrelt
en laat de asperges
(afhankelijk van de dikte) 4 tot 8
minuten tegen de kook
aan garen. Haal de pan dan van
het vuur en laat de
asperges nog 15 minuten doorga
ren. Controleer of de
asperges gaar zijn door met een
vork in het ondereinde
te prikken. Ondervindt de vork gee
n weerstand, dan is
de asperge perfect gaar. Til me
t het doek de asperges
uit het water en laat ze uitlekken.
Traditioneel worden
deze asperges geserveerd met gek
ookte aardappelen,
gekookte ham,
hardgekookt ei, peterselie en ges
molten boter. Er zijn
liefhebbers die er ook nog een bee
tje nootmuskaat
over doen.
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Howitec Netting
Netten voor elk doel!
BOTRA

ORNATA AIR PLUS

VINEA

Fruithoezen

Suzuki
fruitvlieg net

Wespennet

Verkrijgbaar bij uw tuinbouwtoeleverancier
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Bloei

Bij het begin van de bloei moet je de toppen snoeien,
want dan gaat de energie in de bloei zitten. Een dergelijke WGW’tje (WijnGaardeniersWaarheid) kwam ik
onlangs tegen. Dat daagt mij dan uit om te zoeken naar
de onderbouwing en de juistheid van deze bewering.
In een oud artikel van De Wijngaard vonden we nog een
verhaal van Jan Engberts (2007) over dit onderwerp.
Zijn boodschap was duidelijk, vroeg toppen zodat de
groei van de bessen wordt gestimuleerd.
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Door: Arend Oosterhoorn

Toppen van de plant leidt tot de ontwikkeling van de
zijscheuten, die dan weer nieuwe bladeren aan gaan
maken. Bladeren leveren pas iets op voor de plant als ze
op een derde van hun uiteindelijke grootte zijn, daarvoor wordt de energie vooral gebruikt om te groeien.
Op het moment dat de bessen de suikers op gaan
slaan, na de verkleuring, moet de loofwand optimaal
ingericht zijn. Te laat toppen leidt dan tot onvoldoende volgroeide bladeren en dus minder suikeropbouw.
Vroeg toppen is dan voordelig, als het nodig is zijn de
uit de zijscheuten ontwikkelde bladeren in staat om
suikers te leveren.
Nu is het argument dat vroeg toppen leidt tot meer
“energie” naar de bessen. Dat zou kloppen als daadwerkelijk meer auxine naar de bessen zou gaan, maar ik
vraag mij af waar die auxine dan vandaan komt als we
de jonge bladeren er snel afhalen.

de waarheid zal
wel ergens in het
midden liggen...
>

>

Dus maar even gekeken wat nu precies aan de hand
zou kunnen zijn. Leidend daarin is de rol van het
hormoon auxine. Dit hormoon, dat in de toppen en
jonge bladeren van de plant wordt aangemaakt en van
daaruit de plant wordt ingestuurd, is van belang voor
de groei van de plant, het voorkomen van zijscheuten,
de groei van de wortels en ook voor de groei van de
bessen. Dat is vooral omdat auxine zorg draagt voor
de ontwikkeling van het vasculaire systeem in de plant.
Een grotere hoeveelheid auxine in de bes leidt tot grotere bessen. Dit proces houdt stand tot de verkleuring,
daarna neemt de concentratie van auxine en gibberelline in de bessen sterk af.

33

Er is nog een ander fenomeen dat in de besluitvorming
meegenomen moet worden. In een eerdere bijdrage
over de cycli in de druivenplant heb ik geschreven (en
niet zelf bedacht) dat rond de bloei er een belangrijke
omslag plaatsvindt. Dat is het moment dat de plant
meer energie haalt uit de nieuw gegroeide bladeren
dan uit zijn eerder opgebouwde reserves. De bladeren
gaan een nettobijdrage leveren. Maar dit is ook het moment dat de eicel wordt bevrucht en de celdeling daar
opgang komt. Een verstoring van de energiehuishouding kan daar een negatieve invloed op hebben. Van
nature groeit de plant natuurlijk gewoon door, het lijkt
dus het meest voor de hand liggende om op dit moment dat natuurlijke proces ook ongestoord zijn gang
te laten gaan.
Er zijn meer tegenwerpingen voor te vroege topping.
Zo is het denkbaar dat als de groei zich al vroeg verplaatst naar de trossen, dat deze dan grotere bessen geven en dus compacter worden. Dat geeft het risico van
rot in de trossen. In een artikel in het American Journal

of Enology and Viticulture van 2015 wordt dat effect
bevestigd. Bij een experiment in Luxemburg waarbij
men op zeven verschillende momenten de scheuten
topte (van één week voor begin van de bloei (BBCH
57) tot vier weken naar beëindiging van de bloei (BCH
75-79) werd duidelijk dat de latere topping de trossen
minder compact maakte. In het onderzoek werd een
deel van de wijngaard (Riesling en Pinot Gris) getopt 1
week voor de start van de bloei (VB-1), bij de start van
de bloei (VB), aan het einde van de bloei (NB) en dan
steeds een week latere (NB+1, …, NB+4). Dat leidde tot
minder compacte trossen (gemeten op een 5-puntsschaal).
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De mogelijke verklaring is dat later toppen een competitie geeft tussen groei van bladeren en bessen als
het gaat om beschikbaarheid van zowel suiker als
auxine. Vroegtijdig toppen geeft de bloemtros tijdelijk
een voorsprong. Er wordt in het artikel gesteld dat de
competitie ertoe leidt dat kleinere bessen in de tros
worden verstoten, waardoor er minder bessen per tros
optreden.
In een artikel van Caspari et al (1998) werd ook al gevonden dat de ontwikkeling van het vasculaire systeem
in de tros een positieve correlatie heeft met het aantal
gevormde bloemen. Dat ondersteunt de bevindingen
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van het onderzoek. Het aantal bessen per tros nam af,
het gewicht per bes en het trosgewicht werd niet significant door de toppingstrategie beïnvloed.
En dat had ook gevolgen voor het optreden van
botrytis aantasting in de trossen. Bij de planten waar
pas vier weken na het einde van de bloei werd getopt,
verschoof dat moment van optreden (5% aantasting)
ruim 11 dagen ten opzichte van de eerder getopte. Zij
zijn helder in hun aanbeveling. De late topping is aan
te bevelen om botrytis aantasting te verminderen en
de kwaliteit van de trossen en de druiven te verbeteren
in koele klimaten. Daarvoor is natuurlijk ook wel een
aardige verklaring. Een minder compacte tros geeft
slechter condities voor schimmels om zich te ontwikkelen (luchtcirculatie, droogte) minder kans op barsten
van bessen in de tros en mogelijk ook omdat de bestrijdingsmiddelen beter in de tros komen.
De waarheid zal zoals altijd wel ergens in het midden
liggen. Mijn aanpak op basis van deze argumentatie is
dat ik bij de soorten die compacte trossen geven, de
eerste topping uit zal stellen tot na de bloei. De soorten
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die een open tros geven gaan getopt worden voor de
start van de bloei. Of zal ik het natuurlijke proces voor
de vroege celdeling voor laten gaan? Maar zeker niet later dan vier weken na de bloei, want we moeten er ook
voor zorgen dat de nieuw ontwikkelde bladeren vanuit
de scheuten voldoende zijn gegroeid om suikers te
leveren voor de afrijpende bes. Kijken wat het wordt. ❚
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Niet
alleen bier
in Affligem:
Door: Theo Rottier

>

Herman Troch op het Domein De
Kluizen in Affligem.

wijngaard Domein
De Kluizen

Affligem is bekend om de St. Pieter en Paulusabdij, waar Benedictijner monniken een prima bier
ontwikkelden. Maar er is nog een abdij in Affligem: Maria Mediatrix. Hier woonden tot voor kort de
Benedictijner zusters. Herman Troch werkte bij de zusters als hovenier. Hij had een tuinbouwopleiding gevolgd en onderhield de vruchtenbomen en de groententuin. Toen naast de abdij een stuk
landbouwgrond vrij kwam van pacht werd hij de nieuwe pachter. Het was al snel duidelijk wat de
bestemming werd voor dit perceel. Zijn vader had als hobby een kleine wijngaard van 30 à 40 struiken. Deze vormde voor Herman een inspiratiebron. Verder past de productie van wijn prima bij de
Benedictijner abdij. Ruim 20 jaar geleden ontstond zo Domein de Kluizen, een wijngaard van inmiddels 2,8 ha. groot.

Voortbouwen op wijnbouwtraditie
België kent in de recente geschiedenis een grotere traditie op het gebied van wijnbouw dan Nederland. Ook
20 jaar geleden al waren er verschillende wijngaarden
en zelfs opleidingsmogelijkheden. Zo biedt het opleidingsinstituut Ceria in Anderlecht een specialisatiejaar
op het gebied van wijnbouw.
Herman had een goede basisopleiding op het gebied
van groenonderhoud, hij kende de valse meeldauw al
van andere gewassen. Aanvullend volgde hij de Ceria
opleiding en diverse cursussen in het buitenland, o.a.
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op het gebied van bioteelt. Hij onderzocht de mogelijkheden van nieuwe schimmeltolerante rassen, maar trof
in die rassen niet de kwaliteit van de meer traditionele
rassen. Daarbij moet worden aangetekend dat vele rassen, die nu populair zijn, op het moment van de start
van Domein de Kluizen nog niet beschikbaar waren. De
ervaring met verschillende rassen, die was opgedaan
in de hobby-wijngaard van vader, was medebepalend
voor de start van de nieuwe wijngaard. Gekozen werd
o.a. voor de rassen Kerner, Sieger, Optima, Pinot Gris,
Schonberger, Reichensteiner, Pinot Noir, Dornfelder en

>

Zweigelt. Er zijn met name rassen aangeplant, waarmee
in Duitsland goede ervaringen zijn opgedaan, maar die
ook bestand zijn tegen klimaten van landen als Engeland en Tsjechië. Hoewel de wijngaard in de loop der
jaren is uitgebreid en ook met andere rassen is geëxperimenteerd vormen deze rassen nog steeds de basis
van de wijnen van het Domein. Daarbij spelen ook
marktoverwegingen een rol. Herman is ervan overtuigd
dat wijnen van klassieke rassen beter in de markt liggen
dan wijnen van onbekende nieuwe rassen.

Duurzaam, niet biologisch

>

Biologische teelt was het uitgangspunt bij de start van
het wijndomein. Mede door de keuze voor traditionele rassen bleek dit uitgangspunt niet houdbaar. Maar
duurzaam is de productie op het wijngoed zeker. Er
wordt bewust gekozen voor mechanische onkruidbestrijding, niet voor chemische middelen. Er wordt
niet gewerkt met koper of slecht afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen. En bemesting gebeurt vooral
door hergebruik van het aanwezige groen, indien nodig
aangevuld met organische mest en kalk.
Herman doet het werk in de wijngaard vooral zelf. Dit
houdt in dat mechanische hulpmiddelen noodzakelijk zijn om een wijngaard van deze grootte te kunnen
bewerken. Sproeien, schoffelen, frezen, opbinden zijn
activiteiten, die met behulp van tractor of speciale
apparatuur worden verricht. Machinaal plukken is niet
interessant, doordat op het domein vele verschillende
rassen aanwezig zijn en deze elk afzonderlijk worden
geoogst.
Het aannemen van vast personeel kent veel nadelen en
is op dit moment geen serieuze optie. Incidenteel huurt
hij weleens studenten in als het werk zich teveel in een
korte tijd concentreert. Dit betekent ook dat uitbreiding van de wijngaard in deze opzet niet mogelijk is. De
huidige wijngaard is voor 1 persoon al veel werk.

Goede en slechte jaren
Bij mijn bezoek eind februari moet het snoeien nog
starten. Herman hanteert het enkel Guyot-systeem.
De laatste jaren combineert hij deze snoeimethode
met elementen van zachte snoei. Om dit te bereiken
moeten wel voldoende goede takken aanwezig zijn. Dit
is een probleem na de vorstschade van vorig voorjaar.
Door de late vorst is toen een belangrijk deel van de
oogst verloren gegaan. Bij lichte vorst is het mogelijk
de schade aan de jonge knoppen te beperken door te
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werken met vuurpotten. Bij een temperatuur van -6
graden is schade onvermijdelijk. Opvallend is dat de
schade zich concentreerde in de strook landbouwgrond waarop o.a. de wijngaard zich bevindt. Buiten
deze strook was er veel minder schade. Eerder waren
er slechte jaren door o.a. vogelvraat en het fruitvliegje.
Dieptepunt vormde het jaar 2014 met een oogst van
slechts 3000 flessen.
De wijngaard kent ook om andere redenen goede en
slechte jaren. Weersomstandigheden hebben bij de
kwetsbare traditionele rassen een grotere invloed dan
bij de nieuwe rassen. Een voorbeeld is de druivensoort
Optima, een kruising van de rassen Riesling, Sylvaner
en Muller-Thurgau. De druif geeft een lage opbrengst,
maar geeft wijnen met een fijn muskaataroma. De
Nobelzoet van Domein de Kluizen wordt vervaardigd
volgens de methode van edelrot: De wijnmaker wacht
met oogsten tot de druiven zijn aangetast door de Botrytis schimmel. Het succes van deze methode is sterk
afhankelijk van het weer.
De kleinere opbrengst van de Optima wordt enigszins
gecompenseerd door andere rassen, zoals de Dornfelder. Deze geeft gemakkelijk 2 liter wijn per stok.

Herkomstbenaming
In de jaren 70 was in België een overproductie van
bepaalde fruitgewassen, zoals perziken. De Belgische
gewassen konden niet concurreren met het buitenland.
Dit gaf aan landbouwers de impuls een wijngaard te
starten. De Belgische wijnbouw heeft al sinds 1997 een
systeem van kwaliteitsaanduidingen, gebaseerd op het
gebied van herkomst. Voor ieder gebied gelden aparte
kwaliteitseisen. Zo zijn er kwaliteitsaanduidingen voor
de streken Haspengouw en Hageland. Wijngaard de
Kluizen ligt in een gebied, waarvan de wijnen in aanmerking komen voor de lichtere kwaliteitsaanduiding
Vlaamse Landwijn. Voor Herman is deze aanduiding
nauwelijks interessant. De term Vlaamse Landwijn
geeft onvoldoende de kwaliteit van zijn wijnen weer,
maar de aanvraag van de kwaliteitsaanduiding geeft
wel administratieve rompslomp. Op het etiket van de
Kluizen staat daarom de aanduiding “Belgische wijn”.
De Kluizen is overigens de naam van het terrein waar
eeuwen geleden een kluizenaar leefde en waar vervolgens een kapel werd gesticht. De wijngaard ligt, zoals
gezegd, in Affligem, maar de wijnmakerij ligt enkele
kilometers verderop, in Herdersem, gemeente Aalst.

>

WijnmakeriJ

van de wijnproductie zijn weg naar de klant, maar de
afzet van de totale productie vraagt gerichte inspanning. Wijnen van Domein de Kluizen worden direct of
via de groothandel verkocht aan winkels en restaurants
en zijn ook te vinden op webwinkels via het internet.
Behalve wijn produceert de Kluizen ook verwante producten als destillaten, sappen en confituren.

De toekomst van
Affligem

>

Toen enkele jaren geleden de wijnmakerij bij het woonhuis te klein werd, bouwde Herman een nieuw wijnhuis
waarin behalve de wijnmakerij ook een proeflokaal
plaats kreeg. Bovendien heeft dit gebouw een kelder,
waar nu een tweetal houten vaten staan. De eerste wijn
met houtrijping, gemaakt van Dornfelder en Zweigelt,
is inmiddels gereed voor verkoop.
De totale productie is ongeveer 12.000 flessen per jaar,
uitgezonderd de paar slechte jaren die de wijngaard
recentelijk heeft gekend. In de vatenhal zien we vaten
van verschillende inhoud en vorm, een resultaat van
de steeds verdere ontwikkeling van de wijnproductie.
De temperatuur bij gisting wordt gecontroleerd door
waterkoeling, verder kent het gebouw zelf zo nodig
verwarming.
Nadat de druiven zijn ontsteeld gisten ook de witte
druiven een nacht met schil. De rode druiven blijven
veel langer op schil, tot wel 3 weken. Zo wordt een
meer geconcentreerde wijn verkregen.
Ook in de wijnmakerij wordt waarde gehecht aan een
duurzame productie. Men gaat bewust om met energie
en water en bottelt in herbruikbare flessen. Tijdens de
vinificatie wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt
van additieven. Men streeft er naar de specifieke smaak
van het druivenras op natuurlijke wijze zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Wel wordt er sulfiet
toegevoegd, daarvoor is geen goed alternatief.

Activiteiten rondom de wijngaard
De wijngaard is prachtig gelegen binnen de muren van
de oude abdij. Herman ontvangt er graag gasten voor
een rondleiding. Wijnproeven kan in het proeflokaal
de Serre, waar de wijn natuurlijk ook te koop is. De
wijnmaker organiseert er zelf verschillende activiteiten,
maar de ruimte is ook te huur voor feesten, workshops
of vergaderingen. Door directe verkoop vindt een deel
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Domein de Kluizen
heeft de zaken goed
op orde. De wijngaard
is mooi gelegen en de
inmiddels 20 jaar oude
stokken staan er goed
bij. Met de opening van
het nieuwe wijnhuis nu bijna 3 jaar geleden is rondom
de wijngaard een bedrijf ontstaan dat nog jaren mee
kan. Plannen voor grote uitbreidingen zijn er op dit
moment niet. Het zal dan ook nog wel even duren voor
de mensen in Holland zeggen: Affligem, van die plaats
heb ik wel gehoord. Daar maken ze… wijn. ❚

De wijnen
De wijngaard levert jaarlijks een vast basisassortiment
aan wijnen:
•
•
•
•
•
•
•

Cuvee: een uitgesproken muskaatachtige wijn samengesteld uit Sieger, Reichensteiner en Schonburger
Kerner: een droge witte wijn
Optima: al eerder besproken, een krachtige
dessertwijn
Sprankelwijn: droog, maar toch met enige
muskaat
Rosé: samengesteld uit verschillende blauwe
druivenrassen
Dornfelder/Zweigelt: dit jaar voor het eerst in
twee variëteiten: met en zonder houtrijping
Pinot Noir

Het basisassortiment is ontstaan op basis van uitgebreid experimenteren met combineren en vinificatie.
Zo worden op het Domein 5 verschillende soorten gist
gebruikt. Ook de keuze van houten vaten is met zorg
gebeurd. Herman is naar Frankrijk afgereisd om de geur
van verschillende houtsoorten te ontdekken.
Zowel de Cuvee als de Optima werden ooit verkozen
tot de beste Belgische wijn.

>

Inschrijven Landelijke Wijnkeuring

Nieuws

FABWG 2018
Op 26 mei 2018 organiseert de FABWG weer de landelijke wijn- en
likeurkeuring.
Uit contacten met vele hobbywijngaardeniers en vooral de oud-leden
van het Wijngaardeniersgilde Nederland is gebleken, dat men de landelijke wijnkeuring mist, nu er al een paar jaar geen keuring meer werd
gehouden. Daarom heeft de FABWG de organisatie van de landelijke
keuring weer opgepakt. Amateurwijngaardeniers worden van harte
uitgenodigd om hun wijnen in te zenden om te laten keuren. Allerlei
soorten wijnen in diverse categorieën kunnen worden ingezonden.
Zie voor meer informatie op de website van de FABWG : www.fabwg.nl.
Hier kunt u zich ook inschrijven. Misschien ook een goede gelegenheid
de FAWBG te leren kennen en de mogelijkheden van deze amateurclub
eens te bekijken.
De landelijke wijnkeuring vindt plaats in het Wijkcentrum
Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 te Oss. Als er nog vragen zijn
kunt u altijd mailen naar: dinyvandergraaff@googlemail.com

BOB - MERGELLANDSE WIJN

> Europees beschermd
De Europese Commissie heeft besloten wijn uit het
Zuid-Limburgse Mergelland een beschermde oorsprongsbenaming te verlenen. Een dergelijke benaming wordt
toegekend aan streekproducten van een bijzondere kwaliteit die rechtstreeks te maken heeft met de oorsprong
van het product. Een BOB beschermt zulke producten
tegen plagiaat. Nederland heeft nu twee gebieden met een
BOB-bescherming . Naast Mergelland is ook het Nederlands/
Belgische gebied ‘Maasvallei’ beschermd. Er lopen nog 4 BOB
aanvragen bij de Europese Unie (voor Vijlen, Ambt Delden,
Oolde en Achterhoek Winterswijk).
Voor alle Nederlandse provincies is een BGA ( beschermde
geografische aanduiding geregistreerd). Bij een BGA moet
ten minste 85% van de gebruikte druiven afkomstig zijn uit
dat geografische gebied in de betreffende provincie .
Meer over de productdossiers die bij de BOB en/of BGA’s
horen zie
www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/
marktordening/eu-regelingen/eu-streekproducten/
soorten-europese-bescherming/wijn
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Biologische bestrijding

valse meeldauw en >

botrytus met zeewier?
Onderzoekers in de Bordeaux hebben een methode ontwikkeld om met micro-algen (zeewier) valse meeldauw en
botrytus te kunnen bestrijden. Deze micro-algen die met
het blote oog niet zichtbaar zijn, vormen eenmaal gedroogd
een bruin poeder. Tests in het laboratorium hebben de
effectiviteit van de behandeling tegen valse meeldauw
en botrytus met dit poeder bewezen. In juni 2017 zijn de
eerste praktjkproeven uitgevoerd met Merlot en Cabernet.
Wijnstokken die preventief waren behandeld vertoonden
geen spoor van de schimmel meer. Wanneer dit middel
werkelijk doeltreffend mocht blijken te zijn dan is het een
stap voorwaarts om de valse meeldauw te bestrijden met
een middel dat van natuurlijke oorsprong en biologisch
afbreekbaar is. Koper en fosfieten zijn dan niet meer nodig.
Komende jaren worden door de fa ImmunRise gebruikt
voor verdere opschaling van de praktijkproeven

http://www.pleinchamp.com/vigne-vin/actualites/une-micro-algue-preventive
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Vitisvino is gespecialiseerd in het leveren van druivenplanten, wijnbouwmateriaal en
gereedschap en producten voor het wijn-, bier-, likeur- en kaasmaken. Zowel de
professionele wijnbouwer en wijnmaker als een hobbymatige wijn-, bier-, likeur en
kaasmaker kan hier alles vinden wat nodig is voor het maken van wijn, bier,
likeur en kaas, de aanleg en het onderhoud van een wijngaard.

Verzendkosten €2,99

Bij besteding boven €25,- geen verzendkosten!

Kijk voor de voorwaarden op Vitisvino.nl

VITIS VINO B.V.
Bentelo – Suetersweg 2a
T 0547 - 38 89 28
E info@vitisvino.nl I www.vitisvino.nl
Maandag t/m zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur

