Druif
De druif (Vitis vinifera) is de gedomesticeerde afstammeling van de
wilde druif. We vinden reeds gebruikssporen (pitten, verkoold hout)
van de wilde druif terug in neolithische archeologische sites, de
nederzettingen van de laatste jagers-verzamelaars.
Deze wilde druif slingert zich als liaan rond bomen aan de bosrand.
Vandaag de dag beslaat zijn verspreidingsgebied de Kaspische Zee tot de
Atlantische Oceaan.
De geschiedenis van de wijn en de druivelaar zijn nauw met elkaar
verbonden.
De druif werd waarschijnlijk gedomesticeerd in Klein-Azië, waarna ze
teruggevonden werd in Egypte zo’n 2000 jaar voor Christus. Daarna gaven de
Egyptenaren de wijnbouw door aan de Grieken die dit op hun beurt doorgaven
aan de Romeinen. De overdracht naar de Galliërs is minder duidelijk: door de Grieken via de poort van
Marseille of door de Romeinen via het Romeinse Rijk. Volgens de Griekse mythologie waren het niet de
Egyptenaren die de teelt van de druif hebben overgebracht maar de God van de wijn Dionysius (Bacchus
voor de Romeinen). We vinden ook talrijke verwijzingen naar wijn en druiven in de Bijbel: grote tros druiven
meegenomen uit het land van Kanaän, water in wijn veranderen tijdens de bruiloft te Kana, zegening van
brood en wijn door Jezus tijdens het laatste avondmaal,.. We vinden zo’n vierhonderd verwijzingen terug!

Hoe telen ?
Keuze van de variëteiten
Talrijke variëteiten bestaan. Sommigen zijn vroeger dan anderen en zijn beter aangepast aan ons fris
klimaat.
* Boskoop Glory: blauwe druif die niet in serre geteeld hoeft te worden, zeer productief en zeer laat.
* Chasselas doré de fontainebleau: wit-roze druiven, halfvroeg. Bij voorkeur langs een zonnige naar het
Zuiden georiënteerde muur plaatsen.
* Himrod: witte druif, buiten, rijp eind september. Gemiddeld dikke druiven zonder pitten. Gemiddelde
productie en goede resistentie tegen ziekten.
* Vroege van de Laan: witte druiven, voor buiten, late productie, kleine vruchten maar zeer zoet,
gevoelig voor oïdium.
Cultuur
De bodemkwaliteit is minder belangrijk dan het klimaat. Desalniettemin hebben ze een voorkeur voor een
goed gedraineerde bodem en zelfs kiezelzand.

asbl Tournesol-Zonnebloem vzw
Terhulpsesteenweg 199 - 1170 Brussel - 02/675.37.30
www.tournesol-zonnebloem.be

Aanplant
Over het algemeen wordt de druivelaar in november aangeplant. Dompel de wortels in mestaarde in het
geval ze naakt zouden zijn. Snoei op twee knoppen. Aangezien het een liaan is, zien we er op toe dat we
hem laten klimmen langs een wijnstok/latwerk waarbij we één horizontale gesteltak behouden. Plaats op de
muur of in volle grond een stevige ijzeren draad (horizontaal lopend) op de gewenste hoogte.
Snoei
De snoei is belangrijk voor een goede vruchtzetting. Dit moet uitgevoerd worden vooraleer de stroomsap
op gang komt (voor maart). De trossen ontwikkelen zich op de takken van dat jaar waar de knoppen
zitten. Voor meer details rond snoei, wendt u tot referentiewerken (bijvoorbeeld: Bessen uit de tuin: de
ecologische teelt van kleinfruit (VELT).

Onderhoud
Onkruid verwijderen
Elke herfst compost toevoegen
Ziekten
Oïdium en meeldauw
Oogst
Na vier of vijf jaar, op het einde van de zomer, begin herfst.
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