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Dossier Druiventeelt in Vlaanderen
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De Vlaamse wijnbouw is een jonge, maar heel snel groeiende sector. Het areaal stijgt
gestaag en het toenemend aantal wijnbouwers produceert kwaliteitsvolle wijnen. “De
elegantie, delicate aroma’s, lichtheid én veelzijdigheid van de Vlaamse wijnen spreken
kenners en het grote publiek steeds meer aan”, zei Vlaams minister van Landbouw Hilde
Crevits tijdens het eerste Vlaamse wijnsymposium, dat op 19 maart online plaatsvond.
In dit dossier focussen we op twee ‘deelsectoren’ van de druiventeelt. Eerst gaan we in op
de tafeldruiventeelt, die zich vooral situeert ten zuidoosten van Brussel. In Hoeilaart, een
bekende gemeente uit de Druivenstreek, gingen we op reportage bij Erik Van Camp.
Daarna belichten we de biowijnproductie, die zowel in België, Europa als mondiaal sterk
groeit. We verduidelijken het verschil met de gangbare wijnproductie en geven tot slot
nog enkele interessante bevindingen mee uit het wijnbouwonderzoek van pcfruit.
Deze foto werd genomen in pre-coronatijd.
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Druivenstreek,
bakermat van de
tafeldruiven
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De streek in Vlaanderen die naam en faam heeft wat betreft de tafeldruif
situeert zich ten zuidoosten van Brussel, aan de zuidrand van het
Zoniënwoud. De Druivenstreek, de bakermat van de tafeldruivencultuur,
wordt gekenmerkt door de vele zuidelijk gerichte hellingen. De
belangrijkste is die van de IJsevallei, die doorheen de gemeenten
Hoeilaart, Overijse en Huldenberg loopt.
Joris Dewinter, tuinbouwconsulent Boerenbond
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e Druivenstreek dankt haar
naam aan Felix Sohie (18411929), de grondlegger van de
druiventeelt onder glas. Druiven brachten toen heel veel geld op en de Druivenstreek kende op korte termijn een
snelle expansie. In de glorieperiode
waren er tot wel 35.000 serres te vinden,
waardoor de streek de bijnaam van ‘de
glazen dorpen’ kreeg. Zuiderse concurrentie, stijgende energieprijzen en hoge
arbeidskosten leidden in de tweede
helft van de 20ste eeuw bijna tot het
einde van deze traditie. Sinds het begin
van de 21ste eeuw zijn er nog maar een
tiental beroepsdruiventelers actief, aangevuld met telers in bijberoep en gepensioneerde hobbytelers. Ongeveer 65%
van de telers verbouwt druiven op minder dan 1 ha bedrijfsgrootte. Er worden
verschillende variëteiten geteeld, maar
vooral de blauwe druif is geliefd. Royal
en Leopold III zijn de populairste rassen
bij de blauwe druiven en bij de witte zijn
dat Muscat d’Alexandrie en Baidor. De
overgrote meerderheid van de telers
verkoopt hun product via thuisverkoop
en markten; het cliënteel bestaat dan
ook voor 90% uit vaste klanten. De

prijszetting ligt in handen van de teler
en de druivenprijzen schommelen tussen 12 en 20 euro/kg. Augustus, september en oktober zijn de belangrijkste
maanden waarin de druiven worden
verkocht. In 2008 verkreeg de VlaamsBrabantse tafeldruif de verdiende Europese erkenning ‘Beschermde Oorsprongsbenaming’, een label dat
afkomst en kwaliteit garandeert.
Momenteel mogen zes telersfamilies dit
door Europa erkende streekproduct op
de markt brengen. De tafeldruif is een
teelt met meerwaarde voor de producent, een lekker en gezond product voor
de consument en een deel van onze
landbouwgeschiedenis en culinaire cultuur. Ze is ook een troef voor de uitstraling van de provincie Vlaams-Brabant
en van de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Huldenberg in het bijzonder.

Boerenbond, ook voor
druiventelers!
Ben je tafel- of wijndruiventeler en wil
je je graag verder informeren? Neem
dan contact op met tuinbouwconsulent
Joris Dewinter via joris.dewinter@
boerenbond.be of 092 43 88 28. n
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Erik teelt vijf rassen
tafeldruiven op een
biologische manier in
verwarmde serres.

Tafeldruiventeler Erik Van Camp houdt een traditie mee levend

rig
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“Een druif mag nooit direct
zonlicht zien”

co
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Erik Van Camp nam in 1997 een oud druivenbedrijf in Hoeilaart
over. Hij luisterde naar het advies van de oude generatie
glastuinders en zijn schoonvader en investeerde in een nieuwe,
grote serre. Daar teelt hij dikke trossen tafeldruiven op biologische
wijze. Erik maakte van zijn passie zijn beroep. “Ik ben trots dat ik
een echte traditie mee in ere kan houden.”
Jan Van Bavel

E

rik (49) groeide op in Rumst.
Hij liep school in Mechelen en
ontdekte er op de zaterdagmarkt de heerlijke Vlaams-Brabantse
tafeldruiven. Op tv zag hij een reportage over de Druivenfeesten in
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Overijse, waarin de teloorgang van de
teelt in de streek werd geschetst. “Ik
had altijd al interesse in wijn en tafel
druiven en vond dat die mooie traditie
niet verloren mocht gaan”, vertelt Erik.
“Via een vriend vernam ik dat de telers

op dit bedrijf ermee gingen stoppen. Ik
nam het bedrijf over en begon druiven
te telen. De opleiding bedrijfsbeheer
die ik gevolgd had, kwam van pas om
mijn bedrijf te kunnen leiden. De druiventeelt is heel specifiek, je leert die
enkel al doende. De oude telers en
vooral mijn schoonvader, die aan de
overkant van de straat woonde en elf
druivenserres had, leerden me de knepen van het vak.”

Geduld is een schone zaak
Nadat Erik het bedrijf enkele jaren
huurde, kocht hij het in 2002. “Op een
stuk landbouwgrond dat ik kon bij-

Dossier

Ook de gewasbescherming is een aandachtspunt, want ondanks het feit dat
Erik in een serre teelt, kan er heel wat
fout gaan. “Van bij de start besloot ik
om biologisch te telen. Het komt er op
aan om goed te monitoren en er op tijd
bij te zijn, want als je een ziekte of
plaag – zoals tripsen, rode spint en
trosrupsen – ziet opduiken, is het
eigenlijk te laat. We zetten nuttige
insecten in en in de winter eten koolmezen, zwarte roodstaarten en roodborstjes veel insecten in de serre op.
Ook met gele vangplaten vangen we
heel wat beestjes.” Erik stelt dat druiven vooral in het begin van de teelt veel
water nodig hebben, nog voor ze aan
het groeien zijn. “Vooral in de winter
spoelen we goed door. Tijdens de teelt
geef ik ze enkel water als ze zijn aangebonden, geknipt zijn en goed aan het
kleuren zijn. Een druivenplant wortelt
heel diep. Te veel vochtigheid triggert
witziekte en die moet je voorkomen.”

nd

Hoevewinkel en markten
Erik hoopt snel weer rondleidingen op
zijn bedrijf te kunnen organiseren.
Daar haalt hij veel voldoening uit. “De
tweede zondag van september is het
hier ‘Open serredag’ en het weekend
erna staan we tijdens de Druivenfeesten op de markt in Hoeilaart. De hoevewinkel (zie foto hieronder) is goed
voor zo’n 60% van de afzet, markten
voor 25% en een Brusselse groothandel
voor 15%. We promoten onze producten ook via onze Facebookpagina.
Tijdens de coronacrisis ervaarden we
dat de thuisverkoop sneller vooruitging. Er is zeker nog een toekomst voor
de druiventeelt in deze streek.” n
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Biologisch telen
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Erik verwarmt zijn serre vanaf januari
om het werk te spreiden en de oogst te
vervroegen, zodat hij vijf maanden
druiven heeft, maar ook om kwaliteitsdruiven te krijgen. “De warmte geeft de
druiven extra smaak, maar ze zijn ook
knapperiger en er zit meer vruchtvlees
in”, aldus Erik. “Je weet dat je goede
druiven hebt als ze in je mond openploffen. Leopold III- en Muscatdruiven
hebben sowieso altijd verwarming
nodig om goed te gedijen. De groei
start begin februari. Na het uitdunnen
binden we de takken met een speld
tegen de draad. Dan gaat het bladerendek omhoog en hangen de druiven
onder de boom naar beneden. Zo kunnen we ze goed behandelen tegen ziektes én kunnen we ze mooi knippen. De
bladeren groeien omhoog om het zonlicht tegen te houden. Druiven mogen
nooit direct zonlicht zien, anders verbranden ze. Hoe meer zonlicht de bla-

zwarte sneeuw, maar we hebben doorgebeten. Ik had het geluk dat MarieAnne indertijd een vaste job had, dat
hielp. De laatste jaren apprecieert de
consument veel meer ons product. De
korte keten is geboomd en de provincie
Vlaams-Brabant heeft heel veel energie en middelen gestoken in de promotie van tafeldruiven en bij uitbreiding
de Druivenstreek. Om leefbaar te zijn,
moet een druivenbedrijf toch minimum 1500 m² (zo’n 10 serres) groot
zijn. Onze serre-oppervlakte bedraagt
1600 m², goed voor 12 druivenserres.
De teelt is zeer arbeidsintensief, maar
er is niks beters als de druiven rijp zijn
en de oogst gelukt is. Dan ben ik intens
gelukkig.”

er

“De verwarming in mijn
serre maakt de druiven
knapperiger.”

ht

Warmte geeft knapperigheid

deren krijgen, hoe meer suiker er in je
druiven zit. Vanaf 15 juli begint de
oogst en de verkoop loopt tot eind
oktober - begin november. Maar eind
november - begin december moet je al
gesnoeid hebben en moet de serre
geruimd en bemest zijn, zodat ze weer
klaarligt tegen begin januari. Je hebt
dus eigenlijk nooit rust. De teelt is heel
arbeidsintensief, het is pure handenarbeid; meteen het grootste knelpunt in
de teelt. We oogsten enkel de zoetste
druiven op bestelling of hetgeen we
nodig hebben voor onze afzet.”

Bo

kopen liet ik een tweedehandsserre
zetten en richtte die volledig in”, zegt
hij. “Het duurt bijna vijf jaar voor een
druivelaar druiven mag geven, dus je
hebt wel wat geduld nodig. Om rond te
komen, verbouwden we lokale teelten
zoals bloemkool, spinazie, zurkel en
kervel, die we bij de veiling afzetten.”
Intussen maken tafeldruiven 90% van
het teeltplan uit. Erik teelt de rassen
Ribier, Leopold III en Royal (blauwe
druiven), Muscat d’Alexandrie en Baidor (witte druiven). Elk ras heeft zijn
specifieke eigenschappen en problemen. Verder verbouwt hij nog tomaten,
komkommer, paprika, meloenen en
bloemkool. Terwijl Erik vooral in de
serres actief is, vind je zijn echtgenote
Marie-Anne steevast in de hoevewinkel, haar passie, die in 2017 werd opgestart. “Ze is goed in het maken van
cadeaumanden en geeft graag uitleg
aan de mensen. We hebben twee vaste
medewerkers. De combinatie druiventeelt, groenten en hoevewinkel zorgt
voor voldoende risicospreiding.”

Cijfers opvolgen
Erik kent zijn cijfers en houd ze goed in
het oog. “De eerste jaren zagen we
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België

Het areaal biologische druiven in België is
op vijf jaar tijd (tussen 2015 en 2019) sterk
toegenomen van 8 ha naar 98 ha, overwegend in Wallonië. In Vlaanderen is er
zowel productie van tafeldruiven als van
wijnstokken, met een totaal biologisch
areaal van 5,35 ha. In Wallonië betreft het
voornamelijk wijndruiven.
Volgens marktonderzoek van onderzoeks-

Duitsland
In Duitsland is biologische wijn 30 à 60%
duurder dan gangbare wijn. Het prijsver-
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Volgens de internationale marktstudie
The Global Organic Wine Market 2012-2022
is biologische wijn het enige groeisegment
in de wijnmarkt. Wereldwijd verwacht
men een groei van de biologische wijnconsumptie met gemiddeld 9% per jaar tussen
2017 en 2022. Op die manier zou de consumptie tegen 2022 toenemen tot naar
schatting 7,5 miljoen hectoliter. Dat is
ongeveer 3,6% van de totale wereldwijde
productie van wijn. Liefst 78% van de biologische wijnen worden in de Europese
Unie geconsumeerd en 12% in de
Verenigde Staten. Duitsland is goed voor
25% van de wereldwijde consumptie van
biowijn. De verwachting is dat Frankrijk
de Duitse consumptiecijfers dit jaar zal
bijbenen.
Uit World of Organic Agriculture, de jaarlijkse
publicatie van biostatistieken wereldwijd
door Ifoam - Organics International, de
internationale koepelorganisatie van biologische landbouworganisaties, blijkt dat
er in 2019 wereldwijd 467.760 ha biologische wijnranken werden geteeld (6,7% van
het wereldwijde druivenareaal). Vooral
Spanje (121.279 ha), Frankrijk (112.057 ha)
en Italië (109.423 ha) zijn belangrijke producenten van biologische wijn. In deze
landen is meer dan 10% van het wijndruivenareaal biologisch. Andere belangrijke
wijnproducenten zoals Australië
(5783 ha), Chili (3526 ha) en Zuid-Afrika

(1036 ha) lopen sterk achter op het vlak
van biowijn. Spaanse en Italiaanse biowijnen worden vooral geëxporteerd, voornamelijk naar Duitsland.

Bo

Wereldwijde consumptie en
productie

en

Paul Verbeke, ketenmanager BioForum

bureau GfK Belgium, in opdracht van
VLAM, groeide het marktaandeel van biologische wijn in België van 1,2% in 2014 tot
2,7% in 2020. Vooral alleenstaanden kopen
gemiddeld meer biologische wijn dan
andere bevolkingsgroepen. In Wallonië en
Brussel wordt ook duidelijk meer biowijn
geconsumeerd dan in Vlaanderen. Klassieke supermarkten hebben met 55% een
belangrijk aandeel in de distributie van
biologische wijn. Discounters hadden in
2015 en 2016 een aandeel van 23%, maar
dit aandeel verminderde sindsdien naar
8% in 2020. De reden voor deze terugval is
niet duidelijk. Het marktaandeel van
buurtsupermarkten en andere verkoopskanalen (waar ook BioPlanet, de biosupermarktenketen van Colruyt Group, onder
valt) is gelijkaardig en nam in dezelfde
periode toe van 10% naar 19%.

bo

De wereldwijde consumptie van biologische wijn is sinds 2013 verdubbeld.
Het biologische wijnassortiment breidt steeds verder uit. De belangrijkste
productielanden in Europa zijn Spanje, Italië en Frankrijk. In België is de
productie van biowijn beperkt, maar enkele telers hebben wel interesse
om er mee te starten.
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Europese biowijnproductie
en -consumptie groeit sterk

Ook het vinificatieproces moet voldoen aan de biologische productieregels,
wil je je wijn als ‘bio’ in de markt zetten.
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schil is meer uitgesproken bij Franse en
Duitse wijnen, terwijl Spaanse en Italiaanse
wijnen een kleiner prijsverschil kennen. Uit
Duits consumentenonderzoek blijkt dat een
hogere prijs als een signaal voor een betere
kwaliteit wordt ervaren, maar dat is dus een
perceptie van de Duitse consument. Een
hoge prijs zou de consumptie zelfs verder
stimuleren.

Frankrijk

en

Wat is het verschil tussen
biologische en gangbare wijn?

er

Om biologische wijn op de markt te kunnen zetten, moet zowel de teelt
van de druiven als de vinificatie biologisch gecertificeerd zijn. Wat dat
juist inhoudt, geven we je hieronder beknopt mee.
Eveline Driesen, innovatieconsulent Bio-omschakeling, Innovatiesteunpunt

Bo

In Frankrijk wordt 12% van het wijndruiven
areaal biologisch bewerkt. Vooral sinds 2016
schakelen veel wijnbouwers om, wat het areaal in twee jaar tijd deed toenemen met 33%.
In 2018 werd 2,28 miljoen hectoliter biowijn
gecommercialiseerd. Zo’n 58% van de
Franse biowijn wordt inlands geconsumeerd, goed voor een omzet van 1 miljard
euro. Dat is 9% van de volledige bioconsumptie. De consumptie van biologische
schuimwijnen nam tussen 2013 en 2018 met
gemiddeld 19,1% toe. De verwachting is dat
deze tendens zich zal doorzetten tot minstens 2023, met een gemiddelde verwachte
groei van 8,2% per jaar. In 2019 werden
97,6 miljoen flessen biologische schuimwijn
geproduceerd.

Bodem en bemesting

ht

In een biologische bedrijfsvoering staat
de bodem centraal. Een gezonde,
levende bodem zal zorgen voor een
vitale wijnrank die opgewassen is tegen
ziektes en plagen. De biowetgeving stelt
een aantal restricties op het vlak van
onkruidbeheer en bemesting die positieve gevolgen hebben voor de bodem.
Zo is het inzetten van herbiciden verboden en zal de onkruidbestrijding in
de wijngaard mechanisch of thermisch
moeten gebeuren. Ook het gebruik van
kunstmeststoffen mag niet, waardoor
je aangewezen bent op organische
bemesting zoals compost, dierlijke
mest of organische hulpmeststoffen.

Beurzen
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Er zijn talrijke beurzen met een sterke focus
op biologische wijn. Zo vierde Millésime Bio,
die normaal in het Franse Montpellier
plaatsvindt, in januari 2021 haar 28ste editie
voor het eerst digitaal. In het Duitse Nürnberg reserveert biobeurs BioFach jaarlijks
een aparte beurshal voor biologische wijnen.
De vorige editie (van 17 tot en met 19 februari 2021) vond door het coronavirus
eveneens in digitale vorm plaats. n
Paul Verbeke (Bio zoekt Keten) via
0497 42 93 68 of paul.verbeke@bioforum.be

Gewasbescherming

Liefst 78% van de
biologische wijnen
worden in de Europese
Unie geconsumeerd.

Elk fenologisch stadium van de wijnrank brengt andere ziektes en plagen
met zich mee. Door ons relatief vochtige en koude klimaat vormen vooral
schimmelziektes een uitdaging in de
biowijnbouw. Het inzetten van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan in de

biologische productie; bijgevolg
beschikt een biowijnbouwer over weinig middelen om in te grijpen tegen
een ziekte of plaag zodra die zich voordoet. Het beheren van een biowijngaard vergt dus vooral een preventieve
systeemaanpak. Elke individuele preventieve maatregel zal niet 100% efficiënt zijn tegen een ziekte of plaag, maar
door de combinatie van vele preventieve maatregelen krijg je een robuuste
wijngaard, waarin er natuurlijke evenwichten heersen en er weinig interventie nodig is.
Als het natuurlijk evenwicht toch uit de
hand dreigt te lopen, moet een biologische wijnbouwer natuurlijk ook aan
zijn oogstzekerheid denken en zijn er
enkele gewasbeschermingsmiddelen
van natuurlijke oorsprong waar hij of
zij op kan terugvallen. De in biowijnbouw toegestane middelen zijn vooral
fungiciden op basis van koper (koperhydroxide, -oxychloride en -sulfaat) of
zwavel. Ook kaliumwaterstofcarbonaat
en de werkzame stoffen cerevisane en
COS-OGA zijn toegelaten. ->
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Ben je een gangbaar wijnbouwer
en denk je na over bio-omschakeling?
Contacteer dan Eveline Driesen via
0494 71 22 07 of eveline.driesen@
innovatie–steunpunt.be.
Je kunt bij haar ook de brochure
Omschakelen naar biologische productie,
wijnbouw opvragen.
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Vinificatie
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In de gangbare wijnbouw kiest men
vaak voor de klassieke, bekende druivenrassen, zoals chardonnay, pinot noir
of merlot. Als je met deze rassen biologisch wilt telen is het gebruik van –
weliswaar kleine hoeveelheden – koper
of zwavel moeilijk uit te sluiten. De biosector is zelf vragende partij om vooral
het kopergebruik verder af te bouwen.
Verschillende grote wijnbouwonderzoeksinstituten in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië zijn daarom
gestart met een zoektocht naar nieuwe
druivenrassen. Het gaat hierbij om
hybrides die men verkrijgt door de
Europese Vitis vinifera-wijnstok te
kruisen met Amerikaanse soorten
(Vitis rupestris, Vitis aestivalis, Vitis
rotundifolia). Doel van deze kruisingen
is het verkrijgen van zowel een hoge
vruchtkwaliteit (waar Vitis vinifera om
bekendstaat) als een hoge graad van
schimmelresistentie (zoals waargenomen in de Amerikaanse rassen). Deze
hybriden worden ook PIWI’s genoemd.
PIWI is de Duitstalige afkorting voor
Pilswiederstandsfähig, dat ‘schimmeltolerant’ betekent. Bekende voorbeelden
van schimmeltolerante druiven zijn
Cabernet Blanc, Johanniter, Solaris, Villaris, Souvignier Gris, Regent, Pinotin
en Cabernet Cortis.

restricties inzake de toegelaten additieven en oenologische hulpstoffen. Zo
moet je, bij toevoeging van externe
gisten, gebruikmaken van biologische
gisten als die beschikbaar zijn of op zijn
minst niet-ggo-gisten als er geen gisten beschikbaar zijn. Een laatste – niet
onbelangrijk – punt is het feit dat er in
biowijnen een lager totaal sulfietgehalte toegelaten is dan in gangbare
wijnen. n
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Rassenkeuze

biowetgeving. Vlaanderen telt drie
erkende biocontrole-instellingen: Tüv
Nord Integra, Certysis en Inscert Partner. Meestal start de omschakelperiode
voor een reeds bestaande wijngaard in
augustus, net voor de oogst. De druivenoogst van september wordt dan
gangbaar verwerkt. De twee daaropvolgende oogsten kunnen eventueel worden verwerkt als product ‘in omschakeling’. De vierde oogst na de
omschakeling is volwaardig biologisch
en kan na biologische vinificatie je eerste biowijn opleveren. Als je start met
een nieuwe aanplant, ná aanmelding
van het perceel, ben je in principe verplicht om biologisch opgekweekte
wijnstokken te gebruiken. Maar in de
praktijk zijn die zelden beschikbaar en
kan je ontheffing aanvragen om gangbaar uitgangsmateriaal te gebruiken.
Let op met de zogenaamde ‘parallelle
productie’: het is niet toegelaten om
rassen die niet visueel van elkaar te
onderscheiden zijn tegelijkertijd op
biologische en gangbare wijze te telen.
Tijdens de omschakelperiode wordt
hierop een uitzondering toegestaan.
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Voorbeelden van in bio toegestane
insecticiden zijn spinosad (een
bodembacterie-extract), Bt (Bacillus
thuringiensis, een entomopathogene
bacterie), feromonen (alleen te gebruiken in vallen en verstuivers) en natuurlijke oliën.

Omschakeling
Vooraleer wijndruiven (van meerjarige
teelten) biologisch verwerkt kunnen
worden, moet het perceel door een
omschakelperiode van drie jaar. De
omschakelingsdatum is de datum
waarop jij je schriftelijk aanmeldt bij de
certificerende organisatie van jouw
keuze en start met het toepassen van de
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Niet alleen de druiventeelt, maar ook
het vinificatieproces moet voldoen aan
de biologische productieregels, wil je je
wijn als ‘bio’ in de markt zetten. Een
eerste belangrijke regel is het feit dat
alle ingrediënten van landbouwkundige oorsprong (de druiven) volgens de
bioproductiemethode geteeld moeten
zijn. Verder zijn er enkele gangbare
vinificatietechnieken die in bio verboden zijn of waaraan restricties verbonden zijn. Zo mogen thermische behandelingen niet boven de 70°C gebeuren
en mag er niet worden gefilterd met
poriën die kleiner zijn dan 0,2 µm. Het
gebruik van de processen cryo-concentratie, verwijdering van zwaveldioxide door natuurkundige procedés,
elektrodialyse, gedeeltelijke desalcoholisatie en kationenwisselaars is
eveneens verboden. Verder zijn er ook

Ter herinnering aan Hugo Bernar
(1952-2021), pionier van de biowijnbouw in België.
Deze artikels kaderen binnen het project ‘Bioclusters’, een gezamenlijk initiatief van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, BioForum en Algemeen
Boerensyndicaat met de financiële
steun van de Vlaamse overheid.

79.125.982 ton druiven

bo
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Naast het gebruik van netten kan je ook een natuurlijke klei inzetten in de
bestrijding van de suzukii-fruitvlieg. Deze kleverige substantie wordt toegepast
op de druiven en stoot de vliegjes af. De klei heeft geen invloed op de vinificatie
of de kwaliteit van de wijn.
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Het stikstofgehalte in de bessen en de most is een belangrijke
kwaliteitsparameter en wordt beïnvloed door diverse factoren. Een droog
voorjaar zorgt voor minder stikstofopname door de plant en daarom minder
stikstof in de bessen. Ook de balans van loofwand tot vruchtratio beïnvloedt
het stikstofgehalte en deze ratio kan je beïnvloeden met de (zomer)snoei.
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Ontbladeren is een gangbare praktijk, maar leidde in de voorbije twee
seizoenen tot heel wat zonnebrandschade. De verschrompelde harde bessen
hebben weinig invloed op de kwaliteit, maar er is wel een productieverlies. Een
andere aanpak van ontbladeren (vroeg, mild en/of deels ontbladeren) kan deze
schade vermijden.
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Voor de geïntegreerde bestrijding van ziekten volgen we diverse ziektemodellen
op en op basis hiervan sturen we waarschuwingen uit. Zo kun je
gewasbeschermingsmiddelen meer gericht en beperkter toepassen.

6

Het SPiwi-project (Sustainable production of innovative sparkling wine) onderzoekt
het potentieel van diverse Piwi-variëteiten voor de productie van biologische
schuimwijn. Pcfruit zal de efficiëntie van alternatieve biologische
gewasbeschermingsmiddelen (anders dan zwavel en koper) in de bescherming
naar meeldauwschimmels en botrytis onderzoeken. Partners WBI Freiburg
(Duitsland) en F. Edmund Mach (Italië) leggen zich toe op het ontwikkelen van
de biologische schuimwijn. n
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10% gegeten als tafeldruif
5% verwerkt tot sap
5% verwerkt tot
krenten en rozijnen

De jaren 2019 en 2020 waren bewogen seizoenen met lentenachtvorst een van
de voornaamste uitdagingen die de oogst in het gedrang brachten. Ook dit jaar
is het oppassen geblazen, want de warme dagen van eind februari en maart
zorgden voor het vroeg uitlopen van de knoppen. De resultaten van het
Frostinno-project, een informatieplatform en een economische rekentool voor
vorstbescherming in de wijngaard, zijn dan ook zeer welkom.
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Wereldwijde productie per jaar:
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Druiven
productie in
de wereld

Het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw werd op pcfruit opgericht om de
Vlaamse wijnbouwers te ondersteunen in hun teelttechnische uitdagingen. Zo legden
we in 2014 een experimentele en demonstratieve wijngaard aan met diverse variëteiten. We bouwden ook een experimentele vinificatieruimte uit om de invloed van
teelttechnische ingrepen op de wijnkwaliteit te onderzoeken. In 2020 organiseerden
we diverse webinars om het onderzoek tot bij de telers te brengen. We geven enkele
interessante conclusies mee.
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Te onthouden uit
onderzoek van pcfruit

py

80%

verwerkt tot wijn ...

co

... of daaruit gedistilleerde
dranken zoals cognac,
armagnac en porto

Grootste producenten ter wereld:
1. China: 14.842.680 ton/jaar
2. Italië: 8.201.914 ton/jaar
3. Verenigde Staten: 7.097.723 ton/jaar
81. België: 2254 ton/jaar
Bronnen: FAO, Atlasbig.com en Wikipedia

Vicky Everaerts, onderzoeker Wijnbouw, pcfruit
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