
i n   
d e  l a g e  l a n d e n  

Een uitgave van Wijnbouwers der Lage Landen 

• Het meten van zuur en sulfiet in wijn 

• Cicaden als overdragers van zwarthoutziekte 

• Moderniseer je wijngaard 

• Druk door schimmels te groot 

• Slapende ogen en klimaatverandering 

• Oenosan kalkmeststof: stof tot nadenken 

• Enquête aanplant piwi rassen in Nederland 

 
Jaargang 6  

Maart 2022 

 In dit nummer o.a.  



2  

wijnbouwers der lage landen 

Met wat coronavertraging is hier de eerste aflevering van de zesde jaargang van ons pdf-

verenigingsblad. 

Met uitzondering van een artikel over het meten van zuur en sulfiet in de wijn, gezien het 

seizoen een actueel vinificatie-onderwerp, liggen de overige artikelen op het terrein van de 

druiventeelt.  

Op dit gebied is er veel keus. Een artikel over het gevaar van de glasvleugelcicade en wat je 

kunt doen om hem buiten je wijngaard te houden.  

In een volgend verhaal lees je hoe melk het toch een beetje afgelegd heeft tegen koper als 

bestrijder van meeldauw.  

Verder een idee over het moderniseren van je wijngaard. Vervolgens iets over de noodzaak 

van winterkoude voor gezonde druivenstokken. 

Een mooi artikel over het nieuwe wondermiddel Oenosan en tenslotte een samenvatting van 

de Piwi-enquête waaraan diverse leden hebben meegewerkt. 

Mede namens alle medewerkers wens ik de leden een heel goede start van het nieuwe sei-

zoen. 

 

Peter Siebrands 

Hoofdredacteur 

 

Wijnbouw in de Lage Landen is 
een uitgave van de vereniging Wijnbouwers der Lage 

Landen, gevestigd te Rijen . 

www.wijnbouwersderlagelanden.nl 

Deze uitgave verschijnt vanaf 1 januari 2017 vier keer per 

jaar. 

Aan deze aflevering werd meegewerkt door: 

Jeroen Hendricks, Cor van Dijk, Marc Juncker, Wim 

Gloerich, Piet van Rijsingen, Peter Siebrands. 

 

 

 

Technische realisatie:  

Piet van Rijsingen - Solaria Wijnbouw 

Hoofdredacteur:  

Peter Siebrands 

Correspondentieadres voor bijdragen  

aan de inhoud: redactie@wijnbouwersderlagelanden.nl 
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Verslag van de 2e bijeenkomst van regio 14 van 

de Wijnbouwers der Lage Landen op 23 februari 

2022 

Guus Jacobse 

 

Op Woensdag 23 februari 2022 vond de 2e bijeen-

komst van regio 14 van de Wijnbouwers der Lage Lan-

den plaats. We zaten weer in een zaal bij hotel van der 

Valk in Cuijk. 

We waren met vijftien mensen. Enkele nieuwe gezich-

ten stelden zich voor. Het is interessant om te zien 

hoe divers het wijnbouwersgezelschap is. De een moet 

nog beginnen met de aanplant van een wijngaard en 

de ander heeft al vele jaren zijn wijngoed en is inmid-

dels toe aan het bijplanten van nieuwe rassen. Weer 

een ander maakt al jaren wijn van de vijf druivenstok-

ken in zijn tuin. De een teelt geheel biologisch, de an-

der minder. 

We informeren over de laatste ontwikkelingen in de 

vereniging. Verschillende samenaankoop-acties zijn 

geweest (collectieve labo-analyses, druiventeeltartike-

len) of komen eraan(flessenactie) Op de achtergrond 

wordt hard gewerkt aan de verdere digitalisering en 

inhoudelijk upgraden van de website. Op termijn zul-

len website, webshop en forum via één inlognaam en 

wachtwoord bereikbaar zijn. Diverse cursussen staan 

op stapel. O.a. over hoe een wijngaard aan te leggen 

en fouten in wijnen ruiken en proeven. Deze beide 

cursussen werden op 12 maart in de Pannehoef in 

Oosterhout (Brabant) gegeven. Ook over de aanstaan-

de wijziging van de (Europese) regelgeving voor eti-

kettering wordt de laatste stand van zaken gegeven. 

Oenosan staat op de agenda. Enkele leden hebben er 

ervaring mee voor een andere toepassing dan waar-

voor het product nu wordt aangeboden. De vereniging 

biedt het product nu voor de leden aan. Het is een 

experiment. De komende jaren wordt d.m.v. monito-

ring en ervaring van leden bekeken hoe effectief het 

middel is. 

Tussendoor ruiken en proeven we verschillende inge-

brachte wijnen. De inbrengers lichten hun ingebrachte 

wijnen toe. Een Johanniter uit 2020, vergist met 

Uvaferm CEG. Mooie fruitige wijn. Niet gefilterd. Naar 

aanleiding van deze wijn worden suggesties gedaan 

over het al of niet en hoe gebruiken van kaliumsor-

baat.  

Vervolgens wordt een Rondo uit 2021 ingebracht van-

wege een azijngeur en wat zure smaak waarvan de 

maker niet weet hoe die erin is gekomen. Verschillen-

de suggesties over de oorzaak daarvan worden ge-

daan.                                                                                                     

Daarna wordt een Leon Millot uit 2020 geproefd. Een 

fruitige, prettig drinkbare wijn met de voor dit ras be-

kende wat ‘foxy’ geur.                                                                                              

Tenslotte een Regent barrique uit 2019. Een mooie 

volle wijn die een jaar op 2 jaar oud frans eiken heeft 

gerijpt. 

Een van de leden doet het voorstel om komende zo-

mer op vakantie in het buitenland eens wijnen aan te 

schaffen van druivenrassen die we hier ook hebben 

aangeplant en die dan op een volgende regiobijeen-

komst te vergelijken met onze eigen producten. 

Een ander voorstel is om een volgende bijeenkomst te 

combineren met een rondleiding door een wijngaard. 
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Gesproken wordt ook over het omenten van rassen en 

over hoe je dat het beste kunt doen. Voordeel van 

omenten is dat je geen jaren productie verliest zoals 

het geval is wanneer je een nieuw ras i.p.v. het oude 

aanplant. 

Volgende bijeenkomst is op woensdagavond 25 mei. 

Als je erbij wil zijn kun je je aanmelden bij mij: Guusja-

cobse1@gmail.com 

 

 

Regio 34 en Wijnclub Entre les Collines te Meers-

sen 

 

Guido Roumans 

Studieavond over gewasbescherming op 25 maart 

2022 o.l.v. Kris Vandenwijngaert 

 

Deze studieavond is toegankelijk voor alle leden van 

Wijnbouwers der Lage Landen. Door de vele neerslag, 

weinig zon de afgelopen maanden en de voortwoeke-

rende schimmels zien we in vele wijngaarden de kwa-

liteit van de pas aangeplante wijnstokken achteruit-

gaan, en zien we ook een slechte/minder goede kwali-

teit van de druiven die we gaan oogsten. Vele wijn-

gaarden staan er nu slecht bij, vooral is er veel mel-

ding van meeldauw, valse meeldauw, zwartrot en lam-

steligheid. 

De vraag was daarom groot: hoe kunnen we in de toe-

komst hieraan een oplossing bieden? Om aan die 

vraag te voldoen organiseren wij een studieavond 

waarin we dieper ingaan op die problematiek. 

Onze gastspreker is Kris Vandenwijngaert, auteur en 

uitgever van de Leidraad gewasbescherming wijn-

bouw 2021 en tevens lid van Wijnbouwers der Lage 

landen. 

 

Volgende punten zullen ter sprake komen: 

• We starten met de basiselementen van gewasbe-

scherming zoals het onvermijdelijke veiligheidsas-

pect, resistentiemanagement en de - inmiddels 

verplichte - IPM-benadering.  

• Vervolgens nemen we de 

'Gewasbeschermingsleidraad van 2021' onder de 

loep waarbij alle elementen ervan worden toege-

licht.  

• We vervolledigen dit deel nog met een toelichting 

hoe je best de dosis van een sproeibeurt berekent 

en enkele tips om een jaarstrategie op te stellen in 

functie van persoonlijke wijngaard (klassieke ras-

sen, hybriden of piwi's en wat met derde genera-

tie piwi's, bio en niet-bio).  

• De avond wordt afgerond met nog enkele belang-

rijke punten zoals enkele interessante hulpstoffen, 

bruikbaarheid van Mancozeb, de volgorde van 

mixen als je meerdere producten combineert, e.d. 

We hopen na ca. 2 uurtjes af te sluiten met een 

vrij rondje waarin we van gedachten kunnen wis-

selen, vragen stellen, ervaringen delen. 

 

Datum: 25 maart 2022. 

Plaats: ‘De Koel’ Pastoor Geelenplein 6, Meerssen 

(Rothem) (Nederland) 

Aanvang aanmelden vanaf 18.30 uur. Start om 19.00 

uur. 

Kosten: 17,50 €. Tijdens de pauze kan er een wijntje 

geproefd worden. 

Aantal beschikbare plaatsen: 50 

Inschrijving: door overschrijving van € 17,50 op 

NL45RABO0170590623 t.a.v ELC onder vermelding 

GEWASBESCHERMING 2021’I 

Inschrijven kan vanaf nu door een mailtje te sturen 

naar guido.roumans@live.be. U ontvangt dan meer 

gedetailleerde informatie over uw inschrijving. 

 

Wijngroeten, 

Roumans Guido, Regiocoördinator Regio 34. 

Gerard Moling, medeorganisator Entre les Collines 
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Bijeenkomst Regio 11 / Gelderland 

 

 

Opening: Gerard Konings heet iedereen van 

harte welkom. Omdat het merendeel van de 

leden uit regio 11 gepensioneerd, is worden de 

bijeenkomsten in de middag gehouden. Zo-

doende hoeft niemand ’s avonds laat in het 

donker naar huis.  

 

Wijnbouwers der lage landen: Namens het be-

stuur schetst Wim Marijnissen in het kort de 

geschiedenis van de vereniging. Het belangrijk-

ste doel is het verwerven en uitwisselen van 

kennis op het gebied van druiventeelt en vino-

logie. Dit streeft de vereniging na door zoveel mogelijk informatie te vermelden op de website, door het organise-

ren van cursussen, door deel te nemen aan experimenten, door het stimuleren van regiobijeenkomsten en door 

publicaties in het verenigingsblad. 

Daarnaast helpt de vereniging de leden bij het aankopen van middelen die vanwege de hoeveelheid of de prijs niet 

op andere wijzen te verkrijgen zijn. Het ledenaantal is inmiddels gegroeid tot bijna 1000. Daarom is automatisering 

noodzakelijk.  

De website, de webshop en het wijnforum zijn nog niet optimaal toegankelijk. Het bestuur streeft ernaar proble-

men dit jaar nog op te lossen. 

 

Bodem, bodemmonsters, wat doen we met bodemadvies? 

De druiventeelt begint bij een goede bodem. Daartoe moet eerst worden gemeten. Onze vereniging maakt gebruik 

van de Bodemkundige dienst van België ( BdB) omdat deze dienst bodemadviezen geeft specifiek gericht op drui-

venteelt en omdat de prijs gunstig is. 

Hans Spiering legt de procedure uit: iedereen die bemonstering wil via de Vereniging (levert voordeel op van 

€14,20) kan 1 x per jaar (november) zijn naam, adres, emailadres en het aantal te bemonsteren percelen doorgeven 

aan de regiocoördinator. Deze verzamelt de info van de deelnemende leden en stuurt die door naar Hans Spiering. 

Hans geeft alle deelnemers door aan de BdB. Iedere deelnemer ontvangt rechtstreeks van de BdB een betaalver-

zoek. Na ontvangst van de betaling stuurt de BdB een monsterdoosje met daarin instructie en een zakje waarin het 

monster moet worden opgestuurd. Na enige tijd ontvangt iedere deelnemer een analyse-verslag en een boekje met 

een uitvoerige toelichting.  

Hoe je de uitslag van de analyse moet lezen en hoe je erachter kunt komen wat je vervolgens moet doen, wordt 

uitgelegd door George van der Peet. 
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Naarmate de conditie van de bodem beter is, is 

de kans op ziektes in de druivelaar kleiner. Een 

goede bodem zorgt voor een gezonde plant. 

Meestal worden in ons land PiWi rassen ge-

bruikt. Ook is het van belang om een goede 

onderstam te gebruiken (SO4 ) dit zijn onder-

stammen met een grotere weerstand tegen 

schimmels. De planten zijn resistent tegen 

druifluis.  

Indien de conditie van de bodem moet worden 

verbeterd, is dat een kwestie van meerdere 

jaren. Met name de aanpassing van de pH kost 

veel tijd. Sommige andere waarden zijn per 

seizoen te beïnvloeden. Het is verstandig iede-

re 4 jaar de conditie van de bodem te controle-

ren.  

 

De druif groeit van nature op arme, liefst op 

licht kalkrijke grond (pH 6-7,5) en accepteert 

en pH tussen 4,3 en 8,6.  Echter de optimale pH 

is afhankelijk van de grondsoort. Hiernaast 

staat de voedingsbehoefte van de druif in gram 

per strekkende meter. In de spreektaal gebrui-

ken we voor het werkend deel van de stof de 

volgende termen: CaO is kalk, K205 is kalium, 

MgO is magnesium, P2O5 is fosfor en N is stik-

stof.  

De pH is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid 

kalk. 

Te veel aan kalk blokkeert de opname van kali-

um en magnesium en ook ijzer (ijzergebrek 

geeft vergeling/chlorose, bv bij Rondo). Ook 

beïnvloeden kalium en magnesium elkaar. Te-

veel van de een blokkeert de opnamen van de 

ander. 

Een deel van de beoordeling van het BdB ziet 

eruit zoals hiernaast is weergegeven. In één 

oogopslag is te zien waar de conditie van de 

grond dient te worden bijgestuurd.  

 

De pH is medebepalend voor de opname van 

andere stoffen/elementen. Begin daarom met 

de aanpak van de pH. Daarna aandacht voor de 
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rest.  

De pH-waarde moet hier heel vaak voor de druif zo 

rond tussen de 5 en 7 zijn afhankelijk van de grond-

soort. 

Bij een te hoge pH kan tuinturf of ammoniumsulfaat 

(Trifero) toevoegen, eventueel met een verzurende 

mulch (dat niet diep inwerken en extra stikstof toe-

voegen. Bij een te lage pH kalk toevoegen). Kalk 

breekt in ongeveer 3 jaar af. 

Omdat de conditie van de grond elk jaar iets wijzigt, 

is het goed om een plan te maken voor 3 jaar. In dit 

voorbeeld is de pH te laag. We verhogen die door 

kalk  toe te voegen.  

Ook moeten we magnesium en kalium toevoegen. 

Dit kan door patentkali (vangen we twee vliegen in 

één klap). Wel de verhoudingen narekenen, zie ver-

der  

De BdB werkt een berekeningsmodel, zo kunnen zij 

uitspraken doen over hoeveel voedingsstoffen door 

de druif wordt opgenomen en er dus ook nodig is.  

In bovenstaand voorbeeld staat bijvoorbeeld bij mag-

nesium (derde jaar): 11 Dit betekent dat je 11 gram 

per strekkende meter magnesium (MgO) moet toe-

voegen. De volgende afbeeldingen laten zien hoe je 

dat omrekent naar een concrete actie.  

We gaan Eursolits Eg Kieseriet gebruiken. Dat bevat 

25% Magnesium (werkend deel). 

Opmerkingen: 

1. Er is een rekenblad beschikbaar waarin opgeno-

men de verschillende meststoffen.  

2. Kalk: zuurstofbindende waarde dat is het omge-

keerde van het percentage, bv als het werkende 

deel in een bepaald type meststof 50% is, dan is 

de zuurbindende waarde gelijk aan 2 (men ge-

bruikt voor een advies van 1 kg kalk [CaO] 2 kg 

meststof[Landbouwkalk van merk X]).  

3. Voor het juiste bemestingstijdstip zie tabel. 

4. Het boekje van de BdB vertelt waarom bemestin-

gen noodzakelijk zijn.  

5. Stikstof komt niet voor in de resultaten van de 

meting van de grondmonsters i.v.m. de mobiliteit 
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van stikstof. Stikstof staat wel in de beschrijving.  

6. Bij de pH geldt: Hoe hoger de pH-waarde hoe 

minder zuur.  

7. Veel ammoniumsulfaat is kort enigszins schade-

lijk voor het bodemleven, oververzuring. Dus 

houden aan de voorschrift. 

Tot zover de uiteenzetting van George. 

 

 

In de pauze worden twee mooie huiswijnen van 

wijngaard Kranenburg geschonken met daarbij 

heerlijke kaasjes. De rode wijn heet ‘Goedgoan’ en 

is een cuvée van Regent, Rondo en Marechal Foch. 

De witte wijn heet ‘Moiuskieke’ en is een cuvée van 

Johanniter, Solaris en Mertzling 

Bij de rondvraag blijkt dat er behoefte is aan een 

lijst van leden uit de regio. De secretaris zal hiervoor 

zorgen. 

Het is de bedoeling dat bij volgende bijeenkomsten 

wijnen van deelnemers worden geproefd en met 

respect van commentaar worden voorzien. Het zou 

leuk zijn als leden ook wijnen met fouten zouden 

aanbieden (daarvan leer je fouten proeven en ver-

beteren). Ook zou een volgende bijeenkomst gehou-

den kunnen worden op een wijngaard die niet zo 

goed draait. Want ook daarvan kan iedereen veel 

leren. 

 

Gerard Konings bedankt tenslotte de gastheer en de 

gastsprekers voor hun bijdrage en verder alle deel-

nemers voor hun belangstelling en sluit deze succes-

volle bijeenkomst. 

 

28 februari 2022, Wim Marijnissen  
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WIJNBOUWSCHOOL .NL  

Sinds 1 februari is wijnbouw.nl opgegaan in wijnbouwschool.nl.  

Hier vind je alle informatie over de wijnbouwcursussen (ook korte gratis cursussen), wijn-

bouwboeken, wijnstokken en nieuws over de wijnbouw in Nederland in een blog.  

Met enige regelmaat komen er nieuwe items en filmpjes bij. In onze wijngaard volgen we 

een aantal wijnstokken in de ombouw naar de zachte snoei zoals plant no. 5 die op de om-

slag staat en verder maken we vlogs gedurende het seizoen. 

Onder www.wijnbouwschool/wijnstokken vind je ook plantinstructies, zie hieronder.  

So la r i a  W i jnbo uw -  www. w i jnbouwsc hoo l . n l  

Kommerdijk 48, 6691 MK Gendt - info@ wijnbouw.nl - 0481-424737 

http://www.wijnbouwschool.nl/wijnstokken
http://www.wijnbouwonline.nl
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Waarom kan ik mijn vriendin niet even meenemen naar een cursusdag, zelfs niet als ik voor haar betaal?  

Peter Siebrands 

 

Af en toe krijgen leden de teleurstellende  mededeling dat zij 

geen familie of vrienden kunnen meenemen naar een cursusdag, 

ook niet als er voor die personen betaald wordt. Een dergelijke 

teleurstelling roept soms zoveel boosheid op, dat men stante 

pede zijn lidmaatschap opzegt.  

Alle partijen verliezen in zo’n situatie. Daarom nog eens even een 

toelichting op onze regel dat we alleen voor leden werken. 

 

Waarom ‘alleen voor leden’? 

Deze regel berust op het belastingregime waaronder de vereniging valt. In onze vereniging wordt weliswaar heel 

veel ingekocht en verkocht, maar wij zijn vrijgesteld van het heffen en afdragen van BTW. Dat willen we graag zo 

houden.  

Het bespaart ons het voeren van een BTW-boekhouding. Ook een penningmeester is een vrijwilliger met een be-

grensde vrije tijd. De gewone boekhouding vraagt van hem al energie genoeg.   

De voorwaarde die de fiscus stelt aan de BTW-vrijstelling is dat wij alleen aan leden onze cursussen en producten 

aanbieden. Vandaar. 



11  

wijnbouwers der lage landen 



12  

wijnbouwers der lage landen 

Door Wim Gloerich  

Opmerking vooraf over de benamingen ‘wijnzuur’ en 

’wijnsteenzuur’. 

In het Nederlandse taalgebruik is er één naam voor 

twee soorten verbindingen. Wijnsteenzuur geldt zowel 

voor het monokaliumzout van wijnzuur, monokalium-

tartraat, en voor het niet aan kalium gebonden wijn-

zuur. Ik pleit voor een identieke naamgeving als in het 

Duitse taalgebied, respectievelijk wijnsteenzuur voor 

het monokaliumtartraat en wijnzuur voor het niet aan 

kalium gebonden zuur. 

 

De zuren in wijn 

In de wijn zitten verschillende zuren. Daarvan zijn wijn-

zuur en appelzuur en het uit appelzuur te vormen 

melkzuur de belangrijkste. 

In kleinere hoeveelheden komen ook azijnzuur, barn-

steenzuur en citroenzuur voor. In totaal 0,5 -1,5 gr per 

liter, gemeten als wijnzuur (WZ).  

Afhankelijk van de soort wijn (wit, rood, droog, zure 

schuimwijn) beweegt het gehalte aan zuren zich tussen 

4,5 - 8 gr per liter, gemeten als wijnzuurequivalenten 

(WZ). Rode wijnen bevatten meestal  4,5 - 5,5 gr WZ/L. 

Witte wijnen en rosé meestal 6 - 7,5 gr WZ/L.  Terwijl 

schuimwijn, champagne of Sprankel, meestal op 7 - 8 

gr WZ/L zit. 

Het zuur is behalve een smaakcomponent ook erg be-

langrijk voor de werking van het sulfiet, het SO2.                            

SO2 lost goed op in water en vormt dan H2SO3 

(zwaveligzuur) en splitst zich ook in andere onderdelen, 

maar het moleculaire SO2 is het belangrijkst voor de 

microbiologische bescherming  (denk aan ongewenste 

BZA, Brettanomyces, Kaam en andere schimmels en 

gist) van je wijn. Hoe hoger het zuurgehalte, en hoe 

lager dus de pH, hoe meer moleculair SO2 er is die be-

scherming geeft tegen ongewenste microbiologische 

reacties. 

Gewenst voor microbiologische stabiliteit wordt in de 

literatuur >0,8 mg moleculaire SO2/L genoemd. Bij pH 

3,0 is dan bij ca. 14 mg vrij SO2/L genoeg, maar bij pH 

3,4 reeds 34 mg en bij pH 3,6 is dan 54 mg vrij SO2/L 

gevraagd. 

Als voorbeeld enkele analyses van mijn wijn van 2014. 

Witte wijnen met ca. 6,5 gr WZ/L hebben een pH van 

3,3 tot 3,55 en rode wijnen met 5,3 gr WZ/L hebben 

een pH van ca 3,6.  

Bedenk wel dat bij het afvullen onder lucht ca. 5-15 mg 

vrij SO2/L verloren gaat. In de fles wordt vrij SO2 geoxi-

deerd (en verdwijnt dus) door binnendringende lucht-

zuurstof (O2), afhankelijk van de soort afsluiting en de 

duur van lagering en andere omgevingsfactoren. 

Dus beter is te spreken over de pH, hoe lager de pH, 

hoe ‘zuurder’ de wijn is en hoe meer moleculair SO2 er 

beschikbaar is. 

pH (zuurgraad) is niet éen op éen te vergelijken met 

het zuurgehalte, omdat de pH ook van andere factoren 

afhankelijk is, bijvoorbeeld van de bufferwerking van 

de aanwezige zuren en zouten. Het is daarom van be-

lang de pH van de eindwijn te kennen om naast het 

zuurgehalte de anti-microbiologische werking van het 

toegevoegde SO2 te kunnen kennen. 

 

De meeste rode wijnen hebben een appel-

melkzuuromzetting (Biologische Zuur Afbouw, BZA) 

doorlopen en zijn microbiologisch in een eindstadium. 

Ze hebben door hun lagere hoeveelheid zuur en hoge-

re pH een slechtere bescherming tegen andere micro-

biologische reacties. Witte wijn heeft meestal geen BZA 

ondergaan, maar heeft wel een hoger zuurgehalte en 

lagere pH. 

Witte wijnen zonder BZA hebben wel bescherming no-

dig tegen ongewenste BZA in de fles. Gelukkig is het 
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zuurgehalte hoger en zo is ook de werking van SO2 be-

ter dan in rode wijn. 

Naast de anti-microbiologische werking heeft SO2 ook 

de functie van zuurstofvanger. Dat betekent dat hij 

wordt geoxideerd tot het vrij onschuldig sulfaat (geen 

beschermende werking). Het offert zich op om de bin-

nengedrongen zuurstof te binden en wordt zo ver-

bruikt. Pas als bijna alle SO2 is verbruikt gaat het oxide-

ren van alcohol en andere wijnstoffen beginnen. 

Tijdens de vinificatie van je most naar wijn zijn enkele 

zaken erg belangrijk om als waarde of gehalte te ken-

nen. 

 

Allereerst het suikergehalte van de most 

Zolang er nog geen gisting heeft plaatsgevonden is het 

suikergehalte te meten met de refractometer die de 

brekingsindex van je most meet en het suiker gehalte 

weergeeft. Meet het definitieve suiker gehalte 

(Oechsle)  net voor het toevoegen van je gist of de gist-

starter. 

Er is een heel eenvoudige formule om het uiteindelijke 

potentiële alcoholgehalte te berekenen:  (Oe - 15) : 6 - 

0,5 = volume % alcohol. Om 1 vol % alcohol te verkrij-

gen is er 16,5 - 17 gram suiker/L nodig. 

Meet dan ook het zuurgehalte en blijft dit regelmatig 

meten.  

Pas ruim na de gisting wordt het gehalte aan sulfiet 

(mg SO2/L) belangrijk. 

 

Vervolgens het zuurgehalte van de most 

Blauwloog of loog heeft meestal een sterkte 

(Normaliteit, N) van 0,133 N natriumhydroxide NaOH. 

Dat wil zeggen 5,0 gram NaOH/L. 

In een wijnmonster van 10 ml komt 1 ml van deze loog 

overeen met 1 gram wijnzuurequivalent. Dit zuur druk-

ken we uit als wijnzuur, maar het bevat meerdere zu-

ren. Bij deze meting is het toegestaan om het monster 

te verdunnen met gedestilleerd (gedemineraliseerd) 

water.  

Het is dat jonge wijnen nog veel koolzuur bevatten en 

dat het CO2  bij de meting wordt meegemeten als ware 

het een zuur in de wijn. Jonge wijnen bevatten bij de 

gistingen ca. 1,5 gr zuur van CO2. Bij oudere wijnen bij-

na 0 tot 0,5 gr zuur van CO2! 

Door de precieze hoeveelheid wijn van je standcylin-

der, meestal 10 ml,  in een 150 ml erlenmeyer te doen 

en kort te verhitten tot net aan het koken, verwijder je 

alle CO2 uit de wijn. Alle zuren van de wijn (wijnzuur, 

appelzuur, melkzuur en andere) blijven in het monster 

achter. Dan afkoelen en gedestilleerd water en indica-

tor toevoegen. Door de loog met een buret of met een 

maatpipet met pipeteerballon (mijn werkwijze) toe te 

voegen, kun je de exacte hoeveelheid zuur in wijn als 

wijnzuur gemeten, bepalen. 

Een pipeteerballon heeft grote voordelen: je kunt de 

maatpipet langzaam en gedoseerd laten leeglopen. 

Als je geen kookplaatje ter beschikking hebt kun je ook 

de erlenmeyer met wijn in je handpalm verwarmen en 

regelmatig zwenken (5 minuten), maar het aan het ko-

ken brengen van je wijnmonster is beter. 

 

Bij diep rode wijn halveer ik de hoeveelheid in de er-

lenmeyer tot 5 ml wijn en door uit de hand te pipete-

ren met de maatpipet tegen een lichtere achtergrond 

kun je het zwarte (in rode wijn) vlekje goed waarne-

men en door licht te zwenken gaat dit vlekje weg. Te-

gen het omslagpunt blijft deze zwarte vlek hangen en 

je kunt op de maatpipet aflezen hoeveel je verbruikt 

hebt. Dit X 2 (5 ml i.p.v. 10 ml) geeft je echte hoeveel-

heid zuur in de wijn. Je maakt hierbij gebruik van de 

zeer dunne vloeistoflaag die ondanks zijn diepe rode 

kleur toch nog doorzichtig blijft. 

Inmiddels doe ik alle metingen met 5 ml en ben ik in 

staat tot op +/- 0,1 gr zuur precies te meten. Belangrijk 

is dat je wijn en meetvloeistoffen en pipetten dezelfde 

temperatuur hebben. Meet de hoeveelheden in je 

maatpipet af zonder storende schuimbelletjes en altijd 

op de onderkant van de holle meniscus! Tik aanhan-

gende halve druppels af. 

Bij de start van de BZA, de biologische zuurafbouw of 

(ouderwets) de malolactische gisting, meet ik het zuur 

en elke week meet ik het zuur opnieuw. Zo kan ik de 

opstart en het einde van de malolactische gisting vast-
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stellen en zijn moeilijke papierchromatische- of andere 

methodes overbodig. Tevens kun je de hoeveelheid 

appelzuur en melkzuur herleiden uit de zuurafbouw. 

Deze nauwkeurige zuurmetingsmethode opent dan de 

mogelijkheid om je BZA goed te volgen. Belangrijk is de 

temperatuur van de wijn steeds op 18 - 22 °C te hou-

den.  

Veel eenvoudiger, goedkoper, veiliger en ook betrouw-

baarder dan de papierchromatische methode. 

Benodigdheden:  

 150 ml erlenmeyer of identiek lab.-glas dat tegen 

verhitten bestand is. 

 2 maatpipetten van 10 ml met een pipeteerballon 

(evt.2) 

 Blauwloog (vers) of  0,133 N NaOH (loog) oplossing 

met daarnaast een druppelflesje met Thymolblauw 

indicator (Schliessmann; https://c-

schliessmann.de) 

 Kookplaatje of keukenfornuis. 

 

De gebruikelijke blauwloog is een mengsel van deze 

0,133 N NaOH met thymolblauw-indicator. Bij verse 

blauwloog meet je meestal exact, maar oude blauw-

loog in een plastic flesje is niet meer goed bruikbaar. 

Het plastic laat CO2 door dat de loog verbruikt en je 

gaat er als het ware meer zuur mee meten. Het is be-

ter om de blauwloog in een glazen fles te bewaren, 

zodat de loog een seizoen op sterkte blijft. Koop of 

maak elk seizoen nieuwe loog en gooi de oude weg. 

 

Sulfiet -  SO2 

Meten van vrij sulfiet 

In tegenstelling tot de zuurmeting dien je de SO2-

meting zo snel mogelijk na het nemen van het monster 

uit te voeren, want SO2 is vluchtig en verdwijnt bij lan-

ger staan uit je monster. Dit is nog kritischer bij de veel 

kleinere monsterhoeveelheden en groot contactopper-

vlak in een erlenmeyer. 

Hier dezelfde 150 ml erlenmeyer en hierin slechts  3,13 

ml wijn (mijn standcylinder is 12,5 ml en 3,13 ml is 1/4-

deel). Voeg geen water toe! Ik meet deze hoeveelheid 

af met een maatpipet. Het is niet zo erg belangrijk dat 

je exact 3,13 ml afmeet, maar 3,1 en 3,2 ml zijn goed 

afleesbaar, dus schat je 3,13 ml hier tussen in. Voeg 

zuur met zetmeel toe in een eveneens lagere hoeveel-

heid van ¼ van de oorspronkelijke hoeveelheid (ca. 2 

ml). Titreer dan met een kleine maatpipet (max. 3 ml) 

 

Ook hierin kun je de moeilijke omslag van diep rood 

naar zwart goed vervolgen in deze dunne laag. De me-

ting is niet zo exact als bij het zuur, maar biedt de mo-

gelijkheid om in rode wijn behoorlijk nauwkeurig je 

vrije SO2 te meten. Vermenigvuldig de uitslag niet met 

10, maar met 40 voor het juiste gehalte mg vrij SO2/L 

(inclusief reductonen!). 

Voor witte wijn zijn de reductonen ca. 5 mg SO2/L en 

bij lichte rode wijn (b.v. Pinot Noir) 15 mg en b.v. bij 

diep rode wijn ca. 25-35 mg SO2/L. Trek deze reducto-

nen af van je meetgetallen en je komt uit op mg vrij 

SO2/L exclusief reductonen. Dit zijn grove inschattin-

gen, maar mijn ervaring leert dat het aardig uitkomt 

met de op wijnlabs gemeten waarden. 

Een additioneel voordeel van deze kleinere meethoe-

veelheden is dat je veel minder vaak nieuwe titreer-

vloeistoffen moet aankopen of aanmaken. De titreer-

vloeistof van de SO2 bepaling veranderen niet zo snel, 

maar de loog voor de zuurmeting wel! Dus controleer 

de sterkte van de loog regelmatig. 

 

Benodigdheden: 

 150 ml erlenmeyer of identiek lab.-glas dat tegen 

verhitten bestand is.  

 2 maatpipetten van 10 ml  en 1 van 3 of 5 ml met 

een pipeteerballon (evt.3) 

 Oplossing Jodide-Jodaat en oplossing van zuur met 

zetmeel indicator (Schliessmann). 

 

Het meten van totaal sulfiet 

Naast het vrije sulfiet is er ook sulfiet in gebonden 

vorm aanwezig in de wijn. Vooral  in tussenproducten 

van de alcoholische gisting en ook bij de BZA. Berucht 

is het aceetaldehyde, een product dat in het proces 
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van suiker naar alcohol als tussenproduct gevormd 

wordt.  

Dit aceetaldehyde verdwijnt ca. 2 weken na einde van 

de alcoholische gisting en dan pas mag je SO2 toevoe-

gen, anders ben je al je SO2 aan aceetaldehyde aan het 

binden zonder dat er vrije SO2 ontstaat. 

Deze aceetaldehyde-SO2-verbinding is bijna niet meer 

te verwijderen; je krijgt dan een zogenaamde 

Schwefelfresser. Deze vormt van toegevoegd SO2 geen 

of bijna geen vrije SO2 meer. Je gaat dan gemakkelijk 

boven het wettelijk toegestane gehalte totaal SO2 

(Hoofdpijnwijn!). 

Ook bij de BZA vormen zich dergelijke tussenproducten 

die SO2 kunnen binden. Gelukkig is deze binding niet zo 

sterk en volledig als die van aceetaldehyde-SO2. Dus na 

einde BZA de wijn nog 2 weken op ca. 20 °C laten staan 

voordat er SO2 mag worden toegevoegd. 

De meting verloopt bijna identiek aan die van vrij sul-

fiet, met de uitzondering dat je met sterk natriumloog 

het SO2 vrij maakt uit o.a. aceetaldehyde-SO2 en dan de 

meting uitvoert. 

Benodigdheden: 

 150 ml erlenmeyer of identiek lab.-glas dat tegen 

verhitten bestand is. 

 3 maatpipetten van 10 ml  en 1 van 3 of 5 ml met 

een pipeteerballon (evt.4) 

 Oplossing Jodide-Jodaat en oplossing van zuur met 

zetmeel indicator (Schliessmann).  

 En 2 N NaOH (Natronloog) 

 

Werkwijze 

1. 3,13 ml Wijn + 2 ml 2N NaOH 5 minuten laten 

staan (alle aceetaldehyde-SO2 wordt aceetaldehy-

de en vrij SO2); 

2. Voeg 6 ml zuur met zetmeel toe (je moet hiermee 

ook  de loog neutraliseren en ook nog een zuur 

milieu voor de meting creëren); 

3. Titreer met de Jodide-Jodaat-oplossing tot omslag 

naar blauw (rode wijn zwart). Dit X 40 is je totale  

hoeveelheid SO2 in de wijn. 

Omdat SO2 in deze zure omgeving erg vluchtig is, moet 

je de meting direct aansluitend op je zuur-zetmeel-

toevoeging uitvoeren 

 

Het meten van de reductonen 

Bij de Jodide-Jodaat-methode worden naast SO2 ook 

andere stoffen mee gemeten, de zgn. reductonen. De-

ze reductonen kunnen je een vals beeld geven van het 

gehalte aan vrij en totaal SO2. Je meet meer dan de 

werkelijke hoeveelheid vrij of totaal SO2. 

Door bij de meting een sterke soort aldehyde (glyoxal) 

toe te voegen gaat al je vrije SO2 zich binden aan deze 

sterke aldehyde, maar de reductonen doen dat niet. 

Voeg 0,5 ml Glyoxal toe aan je 3,13 ml wijnmonster. 

Wacht 5 minuten en voeg ca. 2 ml zuur met zetmeelop-

lossing toe en titreer met Jodide-Jodaat-oplossing. Dit 

X 40 is de ‘hoeveelheid’ reductonen die als ware het 

vrij SO2 zou reageren.  

Je kunt ook aan de hand van de kleurdiepte je gehalte 

aan reductonen inschatten.  

Voor witte wijn zijn de reductonen ca. 5 mg SO2/L en 

bij lichte rode wijn (b.v. Pinot Noir) 15 mg en b.v. bij 

diep rode wijn ca. 25-35 mg SO2/L. Trek deze reducto-

nen af van je meetgetallen en je komt uit op mg vrij 

SO2/L exclusief reductonen. Dit zijn grove inschattin-

gen, maar mijn ervaring leert dat het aardig uitkomt 

met de op wijnlabs gemeten waarden. 

 

Opmerkingen 

Toegevoegd SO2 aan de gekneusde bessen heeft de 

werking wilde gisten en (azijnzuur-) bacteriën uit te 

schakelen. Deze SO2 verdwijnt grotendeels al voor de 

aanvang of begin van de gisting en telt bijna niet mee 

in de totale hoeveelheid SO2 in de latere wijn. 

Een uitstekend boek over allerlei tips in de praktijk van 

het kelderwerk met tabellen, berekeningen, gistsoor-

ten en vele wetenswaardigheden is het Praktikerhand-

buch Oenologie van uitgeverij  Meininger Verlag in de 

Duitse taal. ISBN:978-3-87524-203-4. Te bestellen bij 

deze uitgever (ca €35).  

 wim.gloerich@ziggo.nl  
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Vertaling:  Cor van Dijk  

 

Phytoplasmen veroorzaken in druivenstokken onder 

andere de zwarthoutziekte (Frans: Bois Noir). (Let op: 

verwar deze bacterieziekte niet met de zwarte vlekken 

ziekte (Phomopsis) of met zwartrot (Schwarzfaule), 

welke beide schimmelziekten zijn. (vert.). De phyto-

plasma-bacteriën worden door glasvleugelcicaden van 

waardplanten overgedragen op druivenstokken. Deze 

ziekteverwekkers groeien op de wortels van de akker-

winde en de brandnetel en worden door de cicaden bij 

het opzuigen van de plantensappen opgenomen. Vlie-

gen de volwassen en besmette cicaden (Duits: Winden-

glasflügelzikaden) uit op zoek naar voedsel, kunnen ze 

ook in de wijngaard belanden en daar de zwarthout-

ziekte veroorzaken. Als er in de omgeving veel waard-

planten besmet zijn kan het aantal geïnfecteerde cica-

den zeer hoog worden en daarmee komt de wijngaard 

in gevaar. 

LET OP! 

Dreigt er zwarthoutziekte in uw wijngaard? Neem be-

strijdingsmaatregelen tegen akkerwinde en brandnetel 

op het juiste tijdstip en let daarbij op het actuele vlieg-

seizoen van de glasvleugelcicade. 

De glasvleugelcicaden worden naar gelang hun favorie-

te waardplant in twee groepen verdeeld: de ene ont-

wikkelt zich in de akkerwinde, de andere in de brand-

netel. Cicaden uit de akkerwindegroep hebben een 

ontwikkelingsvoorsprong en bereiken het vliegstadium 

eerder dan die uit de brandnetelgroep. Met een speci-

aal temperatuursommodel kan het begin van het vlieg-

seizoen worden voorspeld. Ligt de opgetelde gemiddel-

de dagtemperatuur op ongeveer 1050, moet rekening 

worden gehouden met volwassen cicaden die in staat 

zijn om te vliegen. Hun vliegseizoen begon in de afgelo-

pen jaren zo’n beetje eind mei, begin juni en duurde 

Het vliegseizoen van de glasvleugelcicaden begon in 
2021 laat. Met goed groenbeheer kan schade door deze 
insecten worden vermeden. 
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tot in augustus. In 2021 was de lente erg koud en werd 

de kritische temperatuursom duidelijk later bereikt: op 

16 juni voor de akkerwindegroep en 27 juni voor de 

brandnetelgroep (afb. 1). In week 26 werd de eerste 

glasvleugelcicade in de buurt van Neustad gevangen. 

Vergeleken met eerdere jaren begon het vliegseizoen 

daarmee zo’n 2 weken later. Met die verlate start mag 

men aannemen dat ook het einde van de vlucht was 

verlaat. Daardoor konden voedselzoekende cicaden 

nog tot in september de wijngaarden binnenvliegen en 

de zwarthoutziekte binnenslepen. 

In het algemeen wordt aanbevolen om de groei van de 

waardplanten in de gaten te houden om de wijngaard 

voor besmetting met de ziekte te beschermen. Let 

daarbij op de seizoensontwikkeling van de cicaden. 

Want als brandnetels en akkerwinden kort voor of tij-

dens het vliegseizoen worden bestreden, ontneemt 

men de cicaden hun voedselbronnen. Juist daardoor 

gaan de dieren op zoek naar voedsel in de omgeving en 

dus ook in de wijngaarden. Daarmee neemt het risico 

toe dat de besmette cicaden veel stokken aansteken en 

de zwarthoutziekte verspreiden. Let dus op het verlate 

vliegseizoen van de cicaden bij de bestrijding van de 

waardplanten. 

Vooral als in de afgelopen jaren sprake was van een 

sterke besmetting worden maatregelen aanbevolen. 

Let in juli en augustus op typische druivenstokken: op 

verkleuring van scheuten en bladeren, op van blad-

aders uitgaande vergeling en op bladrollers. Vooral in 

risicogebieden moet absoluut slechts buiten het vlieg-

seizoen worden gemaaid of gemulcht. Zet tot de herfst 

ook geen herbiciden in tegen de akkerwinde en de 

brandnetel, als dit überhaupt al niet verboden of af te 

raden is. Bij een sterke besmetting ware een deskundi-

ge adviseur te raadplegen (zie ook: § 2,7 van 

“Gewasbescherming bij Druiven” (Henk Stiekema) uit 

het “Cursusboek Oenologie” van de Wijnbouwers der 

Lage Landen (vert.)). 
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Men moet met vliegende cicaden rekening houden als 100 % van de temperatuursom bereikt is. De prognose voor 

Vorderpfalz van de start van het vliegseizoen dit jaar is aangegeven met de bruine en de groene pijl) . Ter vergelij-

king zijn de gemiddelde waarden van de afgelopen jaren sinds 2006 aangegeven met de blauwe pijlen.  
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Door:  Peter Siebrands  

Foto: Worldwide-Vineyards.com  

Stel, je bent één van de velen die terugkijkt op een min of meer desastreus verlopen wijnbouwseizoen 

2021. Johanniter bleek niet bestand tegen het geweld van regen en een gebrek aan zon, Regent idem, So-

laris en Rondo alwéér aan de rot voordat er nog maar van bloei sprake was. Maar gelukkig gaf Souvignier 

Gris nog een redelijke oogst, net als Cabernet Cantor en Cabertin. Bij je collega’s hetzelfde beeld; mis-

schien andere rassen, maar hetzelfde verdriet. 

Stel verder dat je één van de velen bent die z’n Johanniter, Regent, Solaris en Rondo wil rooien en er sterk 

schimmeltolerante rassen voor in de plaats wil zetten. Dan is er veel kans dat je bij het bestellen de bood-

schap kreeg ‘Je komt  op de wachtlijst; er is een overstelpende vraag naar de modernste rassen’.  

Pech, dus. Wat te doen? Het nog een jaartje aanzien en in ’22 vroegtijdig je nieuwe rassen bestellen? Dat 

is in elk geval een mogelijkheid. Alles is beter dan maar helemaal stoppen met de wijngaard, toch? 

Een andere mogelijkheid is de verouderde rassen, dat wil zeggen niet-schimmeltolerante, ‘traditionele’ 

rassen en de eerste generatie schimmeltolerante rassen (‘verouderd’ is misschien wat te pessimistisch, 

want bij goed weer doen ze het allemaal prima), zoals Johanniter, Solaris, Regent, Rondo, als het ware om 

te bouwen tot een moderner ras dat sterker schimmeltolerant is. Zo moderniseer je je wijngaard! 

Hoe doe je dat? Het antwoord is ‘enten’ of ‘om-enten’. In de stam van een bestaande plant, gezond, maar 

niet erg schimmeltolerant, plaats je een gezond oog van een moderner ras, bijvoorbeeld Sauvignac of Ca-

lardis. Je kweekt de ent zorgvuldig op en na één of twee jaar heb je een geheel vernieuwde, praktisch re-

sistente druivelaar. De techniek van het enten van een oog in een bestaande plant wordt oculeren ge-

noemd. 

1 Dit is een bewerking van een in 2013 gepubliceerd artikel in het VAW Magazine. Er is gebruik gemaakt van ‘Budding’,  University of Mis-

souri, Department of Horticulture; ‘Fruitplanten vermeerderen door oculeren ’, www.fruitpluktuin.nl ; ‘Oculeren ’ op www.npv-

promopost.nl; ‘Chip-tuning ’, Der Deutsche Weinbau22/2021.  

http://www.fruitpluktuin.nl
http://www.npv-promopost.nl
http://www.npv-promopost.nl


19  

wijnbouwers der lage landen 

Wat is oculeren? 

Oculeren is een methode van vegetatieve vermeerde-

ring van houtachtige planten door middel van het en-

ten van een oog van een jaarse of overjaarse tak, het 

enthout, oculatiehout of oculatiescheut, op een be-

wortelde en te veredelen of ‘om te enten’ of ‘om te 

bouwen’ stam. Voor alle duidelijkheid: wat druiven 

betreft wordt de stam van de druif bedoelt, niet de 

resistente onderstam (SO4, 5BB, Binova, etc.) waarop 

de druif oorspronkelijk geënt is. In tegenstelling tot 

andere manieren van enten wordt er dus slechts één 

oog geënt en niet een deel van een tak of scheut. 

Oculeren is een snel werkende methode, juist voor de 

wijnbouwhobbyist makkelijker dan andere vormen van 

enten. De eenmaal tot stand gekomen verbinding is 

sterker dan bij andere methoden en je kunt een  groot 

aantal nieuwe planten creëren met relatief weinig 

enthout en met weinig geld. 

Er zijn twee verschillende manieren van oculeren gang-

baar, de T-enting en de chip-enting, waarover meer 

verderop in dit artikel. 

 

Het tijdstip van oculeren 

Oculeren met ‘jaars hout’, enthout van het groeisei-

zoen waarin je oculeert.  

Oculeren met jaars hout vindt voornamelijk plaats van 

half juli tot half september. De cambiumactiviteit is in 

het groeiseizoen het hoogst, wat belangrijk is voor het 

vergroeien van het oog met de stam. Het cambium, de 

laag direct onder de bast, is in die periode actief en 

gezwollen, waardoor de bast makkelijk loslaat van het 

cambium. Oculeren vereist in alle gevallen droog, liefst 

warm en zonnig weer, met een temperatuur van min-

stens 15 graden Celsius, omdat er anders geen callus-

vorming optreedt waarmee de ent samengroeit met de 

stam. 

Oculeren met ‘overjaars hout’, enthout van het groei-

seizoen voorafgaand aan dat waarin je oculeert.  

Oculeren met overjaars hout vindt plaats vanaf het 

einde van de bloei tot eind juli. In vergelijking met het 

oculeren met jaars hout kan je een jaar winnen. Ocule-

ren met overjaars hout kan een aantal vruchtdragende 

scheuten opleveren per uitgelopen oog. Oculeren met 

jaars hout kan per uitgelopen oog maximaal een 

scheut met een paar trossen opleveren. 

 

Vereisten van het enthout 

Jaars hout| 

Ogen die gebruikt  worden voor het oculeren met jaars 

hout moeten volledig ontwikkeld zijn: er moet een blad 

uit komen, maar ook niet méér dan dat. De dief in het 

slapende oog moet pas uitlopen in het volgende voor-

jaar; dat is dan de scheut waarmee je verder gaat. Het 

enthout, oculatiehout of de oculatiescheut (waarvan je 

dus de ogen gebruikt) moet van gezonde en goed 

groeiende moederplanten worden gesneden. 

Het afsnoeien van de oculatiescheuten doe je het bes-

te ‘savonds of ‘smorgens vroeg, wanneer de scheuten 

volgezogen zijn met vocht. 

Zodra je de oculatiescheut hebt afgesnoeid verwijder 

je het blad, maar je laat een paar centimeter van de 

bladsteel zitten, als handvat van het oog. De meest 

geschikte ogen zitten meestal in het midden van de 

oculatiescheut. 

Het is het beste direct na het afsnoeien van de ocula-

tiescheut te beginnen met oculeren, maar je kunt het 

oculatiehout ook – in handzame stukken geknipt – eni-

ge tijd, d.w.z. een paar dagen, in een vochtige doek in 

de koelkast bewaren.  

Overjaars hout 

Voor het oculeren met overjaars hout gelden andere 

eisen. Vóór de zware vorst komt snij je goed verhoute 

scheuten, goed afgehard hout, dus. De plant moet in 

volledige winterrust zijn. De schubben van de ogen 

moeten geheel gesloten zijn; de ogen mogen niet ge-

zwollen of wollig zijn. Het hout moet de dikte van een 

potlood of balpen hebben, ongeveer 7 mm.  

In stukken van plm. 6 ogen knippen. De uiteinden van 

de scheuten dompel je in entwas of kaarsvet, om uit-

drogen te voorkomen.  

Na het afsnoeien moet het enthout snel in de koeling. 

In een normale koelkast heerst de geschikte tempera-

tuur van minder dan 5 graden C. Het hout mag tijdens 

de opslag niet uitdrogen. De scheuten mogen niet met 

een anti-Botrytismiddel behandeld zijn en ze kunnen 
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als hele of halve scheuten opgeslagen worden, verpakt 

in micro-geperforeerde zakken. De luchtvochtigheid in 

de verpakking moet ongeveer 90% zijn. Als opslagmid-

del voor de vochtvoorraad kunnen lagen krantenpapier 

of jute dienen (Afb.1).  

24 tot 48 uur voor het enten wordt het enthout uit de 

koeling gehaald en met de voetjes in water gezet. Het 

hout moet gecontroleerd worden op gezondheid; al-

leen hout met meer dan 90% gezonde ogen garandeert 

een goed resultaat. 

 

Voorbereiden van de entplek op de stam 

Van de planten die omgeënt gaan worden, moet het 

deel van de stam waar de ent geplaatst wordt, ontdaan 

worden van losse schors (Afb. 3). De te gebruiken stam 

is vrij van scheuten; stampoetsen dus! De dikte van de 

stam kan bepalend zijn voor het gemak waarmee de 

bast loskomt; het ligt een beetje aan de soort. Als het 

op een tamelijk dun gedeelte niet gaat kies dan een 

wat dikker gedeelte. De oculeerplaats die je kiest moet 

verder mooi vlak zijn, vrij van bobbels, knobbels of 

groeven. Bij druiven kies je bijvoorbeeld een plaats van 

waaruit de nieuwe scheut straks makkelijk uit te buigen 

is voor de guyotboog. Losse reepjes schors licht weg-

krabben met het mes, zodat de bast glad is, anders kan 

je niet goed zien waar je gesneden hebt.  

 

Plantstaven worden verwijderd of verplaatst, zodat de 

ent later goed verbonden kan worden. Hiervoor is al 

vermeld dat de weersomstandigheden bij het enten 

gunstig moeten zijn en dat de plant in haar groeiperio-

de moet verkeren. 

 

Het snijden van een entschildje en een ent-chip 

Voor een T-enting wordt een zgn. schildje gesneden.  

Met een zéér scherp (oculeer)mes snij je met de groei-

richting van de scheut mee een schildje af waarin een 

oog zit. Je zet het mes op 1,5 tot 2 cm onder het oog 

onder een scherpe hoek in het hout en je snijdt voor-

zichtig onder het oog door, tot 1 of 1,5 cm voorbij het 

oog. Het moet een vlakke snede worden; geen 

‘banaantje’ maken. Snij het laatste stukje van het 

schildje haaks los van de scheut. Het schildje moet wei-

nig hout van de scheut overhouden; peuter het hout er 

eventueel voorzichtig uit. Het gaat erom dat het gehele 

cambium van het schildje straks het cambium van de 

onderstam raakt. Het schildje moet daarom veel cam-

bium bevatten. Leg het na het snijden even weg op een 

schone en beschermde plek. 

 

Chip-enting 

Het snijden van een chip is wat lastiger dan het snijden 

van een schildje. Het is als het ware een schildje dat 

aan onderste uiteinde een hoek van plm. 25 graden 

maakt met de achterkant ervan.  Een schildje is in ver-

gelijking daarmee veel vlakker gesneden. 
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Het enten 

 T-enting 

Je maakt een verticale snede in de bast – niet in het 

hout – ter lengte van iets meer dan het gemaakte 

schildje (2,5 tot 3,5 cm). Aan de bovenkant van de ver-

ticale snede maak je een flink lange horizontale snede 

zodat de bast ver genoeg opengeklapt kan worden en 

het schildje straks makkelijk te plaatsen is. Je hoort het 

mes door de vezels van de bast snijden. In de T-snede 

maak je met je mes voorzichtig de bast los van het 

cambium van de onderstam. Je schuift het schildje nu 

van boven naar beneden in de T-opening tot de boven-

kant van het schildje gelijk valt met de dwarssnede of 

nog iets daaronder. Het schildje mag er in elk geval 

niet bovenuit steken. Desnoods het schildje nog bijsnij-

den. Het steeltje dat je als handvat hebt laten zitten 

moet naar boven wijzen. Voor het openmaken van de 

T bewijst een echt oculeermes, met zijn beiteltje in 

plaats van een normale mespunt, goede diensten, 

maar als je voorzichtig werkt kan het ook met een ge-

woon scherp zakmesje (Afb. 4). 

Vervolgens de ent afbinden; zie daarvoor verderop in 

de tekst. 

 

Chip-enting 

In de stam wordt een horizontale snede gemaakt on-

der een hoek van 25 graden (met de lengte-as van de 

stam), dezelfde hoek als die van het onderste uiteinde 

van de chip. Vervolgens wordt de entplek gemaakt 

door van het hout boven de schuine snede een paar 

plakjes weg te snijden. De chip wordt in de gemaakte 

opening geduwd en afgebonden. 

 

 

Afbinden van de oculatie 

Schildje en chips moeten goed gaan aansluiten op het 

cambium van de stam. Dat doe je door elastisch 

flexiband strak om de stam en over de gehele ent te 

winden. Het oogje moet daarbij uiteraard vrijgelaten 

worden. 

Om inregenen te voorkomen begin je met winden on-

der de oculatie en werk je langzaam naar boven. Het 

band zit nu dakpansgewijs om de stam. Zet het band 

vast met een zichzelf vastknellende steek.  

De hele plek waar je geoculeerd en afgebonden hebt 

spuit je tenslotte in met een insecticide, tegen de ocu-

latiegalmug.  

Bij het enten in de stam wordt er 15 cm onder de ent-

plek met een zaag of een entmes een snedegemaakt 

van 3 tot 5 mm diep, om de opgaande sapstroom 

(xyleem) rond de ent wat te temperen, zodat de ent 

niet ‘verzuipt’. 

 

Nazorg 

Na twee tot vier weken kan je zien of de oculatie ge-

lukt is. Valt het steeltje (handvat) er bij aanraken af en 
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 is het geel van kleur, dan is de oculatie gelukt. Blijft het 

steeltje zitten, dan is de oculatie mislukt.  

Het flexiband valt er vanzelf af na een paar weken en 

kan de sapstroom niet afknellen.  

De nieuwe scheut van jaarshout gesneden is te be-

schouwen als een scheut in het eerste of tweede 

standjaar; hij wordt nog niet als een al dan niet vlakke 

gyuotboog uitgebogen in het voorjaar; daarvoor is hij 

nog te kort en te dun. Alleen vastzetten en zorgen dat 

hij groeit en niet breekt. In het volgende jaar kan hij 

dienen als normale guyotboog. De nieuwe scheut die 

gesneden is van overjaars hout levert in het voorjaar 

direct een guyotboog op.  

Direct na het oculeren wordt de guyotboog met groene 

scheuten afgekort tot op één scheut. Dit is nu de 

‘saptrekker’. Twaalf dagen na het oculeren wordt de 

saptrekker tot op één blad teruggesnoeid. Alle andere 

uitlopers dan die van de ent worden voortduren ver-

wijderd.  Voor de plant is deze operatie een fysiolo-

gische shock, vergelijkbaar met een zware hagelbui. 

Het kan dienstig zijn de plant nu extra water te geven. 

Na de eerstvolgende winter kan de stam tot op 15 cm 

boven de enbt afgesnoeid worden. Na drie jaar kan de 

verdroogde stomp ook verwijderd worden.  

 

Oorzaken van mislukking van het oculeren 

• Onvoldoende verwantschap tussen enthout en 

stam.  

• Het oculeerhout was te kruidachtig of uitgedroogd. 

• De stammen waren niet voldoende actief en de 

schors kwam moeilijk los. 

• Onvoldoende scherp mes. 

• Het schildje of oogje is te ondiep aangesneden. Er 

wordt te weinig cambium overgebracht, waardoor 

het vergroeien van het oog moeilijker verloopt. 

• Het oogje is te diep aangesneden. Door het vele 

hout in het oog is een goede aansluiting van het 

cambium met de onderstam moeilijk. Bij steenfruit 

moet het hout zeker verwijderd worden! 

• Het oogje aan de kant van de wonde teveel aange-

raakt met de vingers. 

• De tijd tussen het snijden en het plaatsen was te 

lang. 

• Het oogje is op zijn kop gezet in de stam. 

• Vuil op de wonden van de cambiumlagen. 

• De overtollige schors van het schildje is niet of on-

voldoende afgesneden na het inschuiven in de 

stam. 

• Onvoldoende zorg bij het aanbinden. 

• Regen gekregen tijdens het oculeren. 

• Het oculatiehout was niet vers genoeg. 

• Stammen zijn veel te dik en er werd niet op een 

jong gedeelte geoculeerd. 

• Stammen stonden te dicht op elkaar, waardoor de 

belichting onvoldoende was. 

• Te vroeg in het seizoen geoculeerd. 

• Teveel regen gedurende een week na het oculeren. 

 

Hoe kom je aan enthout? 

Het is uiteraard het makkelijkst wanneer je al planten 

hebt staan van de gewenste soort. In andere gevallen 

zal je op zoek moeten naar een leverancier die uit ei-

gen wijngaard of anderszins het gewenste enthout kan 

leveren. Het is vermoedelijk wel verstandig om tijdig 

duidelijke afspraken te maken over het leveren van het 

enthout. 

 

Links een oculeermes voor linkshandingen, rechts voor rechtshandigen  
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Schematische weergave van het procedé van de T -enting met jaars hout.  

Merk op dat het hout uit het schildje verwijderd is.  

Op de website www.worldwide-vineyards.com worden veel aspecten van het 

enten, zowel T-enting als chip-enting, getoond. Wat echter niet getoond 

wordt is het snijden van een schildje of een chip. 

Met trefwoorden als ‘chip budding grapes’ en ‘t grafting grapevines’ is er op 

internet voldoende informatie te vinden. 
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In 2021 wint de valse meeldauw het van de melk 

 

Magere melk heeft het stukgaan van druiven beperkt, 

maar alleen koper lijkt werkelijk het meest effectief 

tegen de schimmel in dit wijnjaar dat erg onder druk 

stond. Hieronder de feedback van wijnbouwers uit 

Zwitserland en de Franse Bourgogne. 

Door Marion Bazireau, 11 januari 2022. 

 

Begin september in de Bourgogne: de planten die al-

leen met melk tegen valse meeldauw beschermd wer-

den stonden allen zonder blad, in tegenstelling tot de-

gene die behandeld werden met koper.  

‘Tussen afgelopen mei en juli is er 550 mm water geval-

len op mijn wijngaard’, kan Jean-Denis Perrochet, van 

het ‘Domaine de la Maison Carrée’ in de Zwitserse Ju-

ra, zich herinneren.  

De verspreiding van valse meeldauw vanaf juli dwong 

hem Bordeause pap (la bouillie bordelaise) te spuiten 

op de 2,8 ha beplant met chasselas, savagnin en pinot. 

Gezien de goede resultaten in 2019 en 2020, had hij de 

druivenplanten eigenlijk alleen willen beschermen met 

magere melk die hij dan de dag voor het spuiten bij 

een naburige boer haalt.  

‘Ik heb 7 koperbehandeling bespaard. Eigenlijk had ik 

het eerder moeten gebruiken, want het is niet overal 

effectief geweest. Vooral bij de chasselas en de rijen 

waar minder lucht door stroomt,’ betreurt hij. 

Geen oogst voor de TNT (les témoins non traités, onbe-

handelde rijen), 60% oogst voor de met melk behan-

delde rijen. 

Om het effect van melk beter te kunnen beoordelen, 

heeft Jean-Denis Perrochet daarnaast met een rugspuit 

2000 m² bespoten. Er zijn rijen onbehandeld (TNT) ge-

laten, rijen met melk behandeld en weer andere rijen 

met koper. Aan het eind van het seizoen heeft David 

Marchand, deskundige bij FiBL (het Franse onderzoeks-

instituut voor biologische landbouw), de werkwijzen 

vergeleken. 

Vertaling:   Jeroen Hendriks  
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Lees ook: 

In plaats van koper: 

Du lait frais écrémé contre le mildiou de la vigne  

 

Dynamiek van de epidemie 

Le vrai et le faux sur les contaminations primaires de 

mildiou dans les vignes 

 

In de 4 onbehandelde rijen was er niets te oogsten. De 

melk heeft minstens 60% van de druiven gered en de 

koper 100% van de oogst. ‘David Marchand heeft ande-

re proeven gevolgd en zegt dat melk het enige alterna-

tief voor koper is dat doeltreffend is geweest dit jaar, 

zelfs al was het maar gedeeltelijk’, meldt de wijnmaker. 

 

Afwisselen met melk en koper 

Jean-Denis Perrochet gaat in 2022 weer melk gebrui-

ken, maar hij zal eerder overgaan op een koperbehan-

deling als de planten beginen te verslechteren. ‘Een 

collega uit Duitstalig Zwitserland heeft zijn oogst gered 

door gedurende het hele seizoen de behandeling met 

melk af te wisselen met koper. Misschien ga ik dat ook 

proberen.’ 

Net als afgelopen jaar gaat hij ook door met het uitwis-

selen van informatie met Agnès Boisson, adviseur wijn-

bouw bij ‘Bio Bourgogne’. ‘Wij bespreken het gebruik 

van melk in een Whatsappgroep met andere deskundi-

gen,’ vervolgt Agnès Boisson.  

Het afgelopen wijnjaar gaf haar een eerste indruk van 

het belang van melk tegen valse meeldauw.  

 

Testen op de pinot noir 

‘Sinds 2015 voer ik tellingen uit op bladeren en trossen 

op een domein in Savigny-Les-Beaune, in het departe-

ment Côte d'Or. Daar wordt melk gebruikt als vervan-

ging van zwavel tegen meeldauw met zeer goede resul-

taten. Dit jaar, waarin de druk van de meeldauw in de 

Bourgogne erg hoog was, heeft de wijnbouwer het ge-

waagd 15% magere melk aan zijn ‘bouillie bordelaise’ 

toe te voegen’, zegt Agnès Boisson. 

 

De test is uitgevoerd op een aantal rijen pinot noir met 

een reeks van 10 behandelingen van 25 mei tot 5 au-

gustus. ‘De bodem was half juli doorweekt en zonder 

machine op rupsbanden kon de wijnmaker niet voor de 

20e gaan behandelen. Medio augustus vonden we 

schimmel op 74% van de trossen en die trossen waren 

voor 11% aangetast. Tenslotte veroorzaakte valse 

meeldauw meer verliezen dan de echte meeldauw, 

ondanks de toevlucht tot 2500 g koper en 408 liter 

melk per hectare. 

 

Rijen zonder blad  

Wat kun je zeggen over de effectiviteit van de melk? 

Agnès Boisson zegt dat ze er nog niet genoeg onder-

zoeksresultaten van heeft gezien, maar zij lijkt niet en-

thousiast te zijn. Vooral omdat de rijen die voor deze 

eerste proef alleen met melk zijn beschermd begin sep-

tember allemaal zonder blad stonden, in tegenstelling 

tot de rijen die met koper waren behandeld. 

‘Ik denk dat we het niet te ingewikkeld moeten ma-

ken,’ concludeert ze. ‘Alleen koper, zelfs in een lage 

dosis, werkt heel goed als je de middelen hebt om op 

het juiste moment de bladeren uit te dunnen en te be-

handelen.’ 

https://www.vitisphere.com/actualite-93545-du-lait-frais-ecreme-contre-le-mildiou-de-la-vigne-.html
https://www.vitisphere.com/actualite-95382-le-vrai-et-le-faux-sur-les-contaminations-primaires-de-mildiou-dans-les-vignes.html
https://www.vitisphere.com/actualite-95382-le-vrai-et-le-faux-sur-les-contaminations-primaires-de-mildiou-dans-les-vignes.html
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1 Zie Wijnbouw in de Lage Landen  jaargang 3, nummer 4, december 2019, pag. 30 -  31.  

 

Twee soorten winterrust 

In een eerdere aflevering van ons verenigingsblad pu-

bliceerden we een artikel van Mike Campbell  over de 

belangrijkste kenmerken van de winterrust van over-

blijvende bladverliezende planten, met name de druif1. 

Het gaat in dat artikel ook over het verduidelijken van 

de risico’s van vorstschade door een verstoorde winter-

rust.  

De winterrust begint door het dalen van de tempera-

tuur en het korter worden van de daglichtperioden in 

de herfst. De groei stopt en het blad valt. De plant gaat 

over in de zgn. eco-dormancy, knoprust-door-

omgevingsfactoren, kortweg ecorust. Bij de verder da-

lende temperaturen past de plant zich in een proces 

van acclimatisering aan met plant-eigen mechanismen. 

Het hormoon abscisinezuur onderdrukt dan de groei en 

er worden stoffen gevormd die de plant beschermen 

tegen bevriezing. Onder meer zetmeel zorgt ervoor dat 

er geen ijskristallen gevormd kunnen worden. De plant 

komt zo in de fase van de zgn. endo-dormancy, diepe 

winterrust, kortweg endorust, volgens plant- en soort-

eigen regels. 

De fase van endorust, endo-dormancy, eindigt niet 

door het verbeteren van de omgevingsfactoren ofwel 

de groeiomstandigheden, bijvoorbeeld het oplopen van 

de temperatuur. De endorust eindigt alleen door het 

aflopen van een soort interne wekker nadat de plant 

voldoende koude ondervonden heeft, voldoende lang 

en voldoende hevig volgens de planteigen zgn. chilling 

requirements, ofwel koudevereisten. Hierna volgt er 

een de-acclimatisering naar de nieuwe fase van eco-

rust, waarin het weer de groeiomstandigheden zijn die 

bepalen of en wanneer de plant gaat uitlopen en groei-

en. 

De hogere gemiddelde wintertemperaturen die het gevolg zijn van de opwarming van het 

klimaat kunnen van invloed zijn op de processen in de slapende ogen van de druivenplant. 

Het moment en de snelheid van het uitlopen van de ogen worden dan minder voorspelbaar 

en hetzelfde geldt voor de kwantiteit en kwaliteit van de oogst. 

 

Door:  Peter Siebrands  
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Het proces waarin de plant ontwaakt uit haar endorust 

is nog niet helemaal doorgrond, maar onderzoeksresul-

taten die besproken worden in de recente januari-

aflevering van Wine Business Monthly2 geven wel een 

indruk van de koudevereisten, de chilling require-

ments, van een druivenplant. In een onderzoek uit 

1999 bleek een periode van 200 uur met een gemiddel-

de dagtemperatuur van minder dan 8 graden Celsius 

voldoende om binnen een daarop volgende periode 

van 35 dagen 50% van de ogen te laten uitlopen. In een 

onderzoek uit 2018 bleek het koudevereiste stabiel te 

blijven wanneer de lage temperatuur van 3 graden Cel-

sius al dan niet onderbroken werd met hogere tem-

peraturen van 15 graden Celsius geduren 6 of 12 uren 

per dag. In een Frans onderzoek uit 2009 naar de kou-

devereisten van tien verschillende soorten bleken de 

eisen van Ugni Blanc en Syrah het laagst en die van 

Chasselas en Cabernet Sauvignon het hoogst. Een re-

center Frans onderzoek laat zien dat in de periode van 

1 december 2019 tot 1 februari 2020 elf dagen met een 

temperatuuur van minder dan 8 graden Celsius vol-

doende bleken voor het verbreken van de endorust, de 

endo-dormancy. Zie de grafiek. 

Wanneer aan de endorust voldaan is, zijn de druiven-

planten fysiologische gezien klaar voor het uitlopen van 

de slapende ogen, maar of dat gebeurt hangt af van de 

voorwaarden voor het verbreken van de ecorust. Drui-

ven kunnen voortbestaan in een situatie van ecorust 

zolang de voorwaarden voor wortelactivieit en het uit-

lopen van de ogen niet vervuld zijn. Dat betreft de tem-

peratuur van lucht en bodem en het watergehalte van 

de bodem. Het verlengen van de periode van ecorust 

tot en met de periode van nachtvorstrisico is een aan-

trekkelijk idee. Misschien biedt het droog houden van 

de bodem hiervoor mogelijkheden, maar in elk geval is 

aangetoond dat het uitstellen van de wintersnoei het 

uitlopen van de ogen uitstelt en dus ook de bloeiperio-

de, waardoor nachtvorstschade mogelijk beperkt wordt 

en de vruchtzetting in een wat warmere periode van de 

lente kan plaatsvinden.  

 

Klimaatverandering roept vragen op 

De ogen die in een bepaald jaar uitlopen tot scheuten, 

bladeren, hechtranken en trossen zijn reeds in het er-

aan voorafgaande jaar aangelegd in de groeiperiode, 

welke op het noordelijk halfrond stopt in de loop van 

augustus en op het zuidelijk halfrond in de loop van 

februari.  

2 Wine Business Monthly, January 2020, p. 134 -139  
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De meeste wijnbouwgebieden liggen tussenu de 40 en 

50 graden noorderbreedte respectievelijk tussen 30 en 

40 graden zuiderbreeedte, de gematigde klimaatzones. 

Als het klimaat warmer wordt, kan het gebrek aan lage 

temperaturen voor het verbreken van de endorust ne-

gatieve gevolgen hebben voor de oogst en de wijnkwa-

liteit. Concreet kunnen er gevolgen zijn voor het aantal 

ogen dat uitloopt en voor het zich ontwikkelen van de 

scheuten, voor de vruchtbaarheid van de slapende 

ogen, voor het aantal scheuten en trossen per plant en 

hun consequenties voor de opbrengst, en voor de dy-

namiek en gelijktijdigheid van de rijping van de trossen 

en het verband daarvan met de wijnkwaliteit. In de 

warme tot hete wijnbouwstreken in Zuid-Afrika, Au-

stralië en Zuid-Amerika spelen deze zaken en zoekt 

men naar oplossingen, bijvoorbeeld door te experi-

menteren met alternatieve druivenvariëteiten en on-

derstammen en door te zoeken naar alternatieve teelt-

wijzen.  

 

Wat moet er gebeuren? 

Het temperatuursverloop kan gebruikt worden voor 

het voorspellen van het aflopen van de endo- en de 

ecorust en dus voor het uitlopen van de ogen en het 

zich ontwikkelen van de scheuten. Lage temperaturen 

in de winter, minder dan 8 graden Celsius, zijn nodig 

voor het aflopen van de endorust. Hogere tempera-

turen, meer dan 10 graden Celsius, zijn nodig voor het 

aflopen van de ecorust, zodat de ogen kunnen uitlopen 

en de scheuten kunnen gaan groeien. Het kiezen van 

de juiste variëteit voor een bepaalde klimaatregio ver-

laagt het risico van onregelmatige uitloop en primaire 

groei. Het wiskundig modelleren van toekomstige kli-

maatscenario’s kan behulpzaam zijn bij het kiezen van 

de juiste variëteiten. Ook het ontwikkelen van nieuwe 

en duurzame wijnbouwgebieden zal de wereldwijde 

wijnindustrie op de lange termijn in stand kunnen hou-

den. Maar de op temperatuur gebaseerde modellen 

voor het uitlopen van de ogen voorspellen niet de duur 

en de snelheid van het uitlopen, waardoor risico’s als 

vorstschade blijven bestaan. Ook houden ze geen reke-

ning met andere omgevingsfactoren zoals daglichtleng-

te, water en de aanwezigheid van nutriënten. Noch 

met variaties in teeltwijzen met  betrekking tot mo-

menten en mate van snoeien of de source-to-sink ra-

tio4, wat van invloed is op het begin en het einde van 

de winterrust, op het uitlopen van de ogen en de groei 

van de plant. Deze leemten onderstrepen de noodzaak 

van het onderzoek naar praktische methoden voor het 

beïnvloeden van het uitlopen van de ogen en van het 

ontwikkelen van klimaataanpassingen op wijngaardni-

veau.   

Studie van een vergevorderd ontwikkelingsstadium van een sla-

pend oog voorafgaand aan de winterrust 3. Pi 1 tot en met Pi 5 

zijn aangelegde bloeiwijzen. Alleen Pi 1 en Pi 2 zijn ver ontwik-

keld, getuige de vele al aangelegde groeipunten. De overige gaan 

pas groeien na het uitlopen in de komende lente.  

E en B zijn aangelegde schutbladen, b is toekomstig oog, R is 

toekomstige zijtak, Pf is toekomstig blad.  

 

3 Carolus, M., Description des stades du développement des 

primordia inflorescentiels durant l ’organogénèse des bourgeons 

latents de la vigne (Vitis vinifera L. var. Merlot)  

4 De source-to-sink ratio betreft de balans tussen enerzijds de 

geproduceerde assimilaten (koolhydraten) in de bladeren en 

anderzijds de capaciteit van de plant deze koolhydraten op te 

nemen.  

Ter overname gevraagd 

Een wijngaard in Nederland, al dan niet in combinatie met 

woonhuis, wijnmakerij, opslagruimten, schuren e.d. 

Grootte: vanaf 3 hectare. 

Geen voorkeur voor een bepaalde regio. 

Gelieve contact op te nemen met Carole van der Linden  

E-mail: carolevanderlinden@gmail.com. 

Telefoon: 06 46 116 997 
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Reeds bij de eerste behandeling krijgt de plant een 

boost in chlorofyl of bladgroen wat de fotosynthese 

optimaliseert.  Het blad wordt veerkrachtig en diep-

groen.  Dit resulteert in een overschot van energie om 

tot een mooie oogst te komen.  Bovendien wordt er 

op deze wijze ook een buffer gevormd tegen onge-

wenste bezoekers zoals schimmels en predatoren.  De 

natuur werkt immers volgens de ijzeren wet van de 

zwakste schakel: een indringer zal altijd op zoek gaan 

naar de zwakste plant.  Oenosan zorgt er voor dat de 

wijnrank zich in hoge mate zelf kan beschermen tegen 

alles wat er op hem af komt: hittegolven, insecten, 

schimmels. 

Labo-onderzoek door Gaia Wine Estate (GR) op Agio-

gitiko druiven (Pinot Noir alike) heeft uitgewezen dat 

de kwalitatieve smaakcomponenten zoals antocianen 

en polyfenolen een stuk hoger liggen bij behandelde 

planten.  De druif produceert ook een behoorlijke 

portie natuurlijk sulfiet zodat bijkomende manipulatie 

bij de vinficiatie tot een minimum herleid kan worden.  

Op dit ogenblik loopt er op het wijndomein Sassen-

broek in Borgloon (B) een project op Chardonnay.  In 

het moeilijk jaar 2021 werden de zes noordelijk gele-

gen rijen wijnstokken onderaan de helling behandeld 

met Oenosan.  Het resultaat was verbluffend.  Deze 

uitzonderlijke oogst wordt afzonderlijk gevinifieerd 

om tot sluitende conclusies te kunnen komen. 

Door:   Marc A. Juncker  

Oenosan is ontleend aan het Griekse woord ‘Oinos’, wat wijn betekent.  Inderdaad, deze geniale kalkmest-

stof werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in de wijnbouw.  Bovendien is deze stof biologisch gecertifi-

ceerd in België door Certisys BE-BIO 001 en is ook toegelaten in de Nederlandse biologische landbouw (zie 

website van Skal).Principieel is Oenosan geconcipieerd als bladmeststof.  Het principe is simpel: daar de 

korrelgrootte kleiner is dan de diameter van de huidmondjes wordt bij verneveling het wortelsysteem om-

zeild.  Op deze wijze worden er op zeer korte tijd schaalvoordelen gecreëerd die normaal een volledige ve-

getatieve cyclus eisen. 
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Oenosan is eenvoudig in gebruik, ecologisch verant-

woord en veilig.  Door het bio-certificaat is een spuitli-

centie of beschermende kledij niet vereist.  Ieder type 

spuitapparaat komt in aanmerking en de dosis is mini-

maal: 1,5g per liter water.  Van belang is wel dat er ’s 

morgens verneveld wordt wanneer de huidmondjes 

open staan.  Door het specifiek productieproces is het 

wel sterk afgeraden om Oenosan te mengen met an-

dere stoffen.  Het product is immers puur uitgetest en 

ieder mengsel zal aanleiding geven tot een rit in het 

onbekende.  In het licht van de huidige politieke ont-

wikkelingen is het belangrijk te vermelden dat de 

grondstoffen voor Oenosan niet uit een conflictgebied 

komen en prijsstabiliteit dus gegarandeerd kan wor-

den. 

Een andere toepassing met Oenosan is het aanbren-

gen van de pure stof in de bodem bij een nieuwe aan-

plant.  Testen uitgevoerd door het PCS (Provinciaal 

Centrum voor Sierteelt) nabij Gent hebben uitgewe-

zen dat het metabolisme van de plant aangezwengeld 

wordt.  Dat heeft een positieve invloed op de uitbouw 

van het fijn wortelsysteem of capillairen van de wijn-

rank.  Op deze wijze kan er tot drie jaar bespaard wor-

den om de plant economisch rendabel te maken.  Een 

klein beetje Oenosan in het plantgat doet wonderen.  

Het is een investering op lange termijn.  In de lage lan-

den gebruiken groendiensten zoals Sluis, Brugge en 

Oudenaarde dit procedé reeds jaren om de leefbaar-

heid van hun nieuwe aanplant te verzekeren.  

Het is een fantastische stap die de Wijnbouwers van 

de Lage Landen gezet hebben door Oenosan in de 

aankooplijst voor leden op te nemen.  Op deze wijze 

kan jarenlange ervaring op wijndomeinen in Frankrijk, 

Italië, Zuid-Afrika en… België gedeeld worden.  Dit kan 

enkel de groei en de bloei van wijnbouwers in de lage 

landen te goede komen. 

 

Marc A. Juncker  

World Wine Master WWM  

Advanced Certificate WSET London  

Project Leader Oenosan  

 

 

OENOSAN - experimenteerperiode van drie jaar 

Diverse leden zijn enthousiast over het effect van 

Oenosan, maar een enkeling waarschuwt ons toch 

even voor overspannen verwachtingen. Vooral van-

wege dit laatste is het de opzet van het bestuur de 

eerstkomende periode van drie jaar te beschouwen 

als een experimenteerperiode. 

Degenen die het middel willen gaan gebruiken 

wordt verzocht zich voor het deelnemen aan deze 

experimenteerperiode  aan te melden bij ons lid 

Willem Claessen, biowijnboer in Limburg. Willem 

will graag een werkgroep oprichten die het experi-

ment gaat vormgeven.  

Voor contact: wrm.claessen@wxs.nl 

 

Chardonnay wijnstokken in het wijndomein Sassenbroek, 

boven behandeld en onderaan onbehandeld  

mailto:wrm.claessen@wxs.nl
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In afgelopen december en januari hebben we een enquête gehouden onder Nederlandse wijnboeren naar hun be-

vindingen met schimmeltolerante rassen. De oproep is aan ca. 1000 mensen verstuurd en uiteindelijk was er een 

“opkomst” van ruim 10 %. Een mooie score. 

De deelnemer kon op een lijst aanvinken welke piwi rassen hij of zij had aangeplant. Vervolgens kwam er van elk 

aangekruist ras een vragenlijst voorbij: hoeveel planten, welke onderstam, bespuitingen, teeltcijfer, wijncijfer, ge-

bruikte gist etc. Ook kon men per ras tips of opmerkingen plaatsen en dat levert interessant commentaar op.  

Op de volgende pagina’s zijn van de meest voorkomende rassen de teeltcijfers en wijncijfers grafisch weergegeven. 

Het vaakst aangeplante ras is johanniter en kort daarna komt souvignier gris. Maar als we naar het absolute aantal 

planten kijken is de verdeling net andersom. Ca. 23000 stokken souvignier gris tegen ca. 17000 stokken johanniter. 

Vermeld moet worden dan van de grote professionele bedrijven er vele niet gereageerd hebben. Dus dit beeld kan 

landelijk anders uitpakken.  

De uitkomst van deze enquête is te vinden op https://wijnbouwschool.nl/enquete-piwis/.  

Onderaan de pagina kan men de 135 pagina’s tellende pdf downloaden. Zeer de moeite waard om eens rustig te 

bekijken. 

Door:   Piet c. van Rijsingen  

 

https://wijnbouwschool.nl/enquete-piwis/
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Teeltcijfer 
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Teeltcijfer 
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wijncijfer 
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wijncijfer 

TE KOOP 

 

tegen elk aannemelijk bod 

een racagnac-druivenpers van 30 liter 

In uitstekende conditie 

Is gemonteerd op een tafel van 1 m hoog 

Compleet met blokken en schijven 
 

Harry Kosters, tel. 06 12 055 588 
 


