We laten deze pionier nog even uitleggen wat de biologische
wijnteelt juist inhoudt.
Het uitgangspunt is het maximaal behoud van de natuur en het nastreven van de beste kwaliteit zonder gesjoemel. Daarom zijn alle chemisch
samengestelde middelen absoluut taboe zowel bij de druiventeelt als bij
de wijnmakerij.

den die regelmatig ondergeploegd worden en met groenbemesting. Zo
wordt het bacteriologisch leven in de grond behouden. Dit wordt verder geaccentueerd door bemesting met compost, zeewier, rotspoeder en
organische meststoffen. Synthetische meststoffen zijn strikt verboden.
Tegen de klassieke schimmelziektes ‘mildiou’ (meeldauw) en oïdium
wordt ‘Bordelese Pap’ gebruikt d.i. een mengeling van kalk en koper en
met zwavel in poeder of opgelost in water. Alle synthetische verdelgers
zijn verboden. Tenslotte tegen de ‘ver de grappe’ (druivenmot of rups)
wordt Bacilius thuringiensis (een biologisch middel) gebruikt. Verder is
er ‘sexuele verwarring’ met capsules geplaatst in de wijngaard die een
parfum verspreiden dat het vrouwelijke feromoon van het insect bevatten en waarvan de geur het natuurlijke ‘parfum’ van deze vrouwtjes
overtroeft. Deze overdosis vrouwelijke hormonen overal in de wingerd
brengt de mannelijke insecten zo in verwarring dat ze nooit bij hun
vrouwelijke partners geraken en er dus van een nageslacht weinig of
geen sprake meer is. Olivier Azan heeft een vrij uitgebreid assortiment
van wijnen. Wij beperken ons hier tot het gamma ‘Spirit of Nature’ met
witte, rode en rosé wijnen en dit zowel in ﬂessen als in BIB (Bag in Box)
van 5 liter. Dit zijn stuk voor stuk gemakkelijk drinkende wijnen voor
elke dag die aan een zeer treffelijke prijs op de markt komen. Voor een
ﬂes betaalt men minder dan 6 euro en voor de 5 liter BIB een 28 euro.
De witte is gemaakt met Grenache Blanc, Rousanne en Muscat. De rode
met Syrah, Carignan en Mourvèdre en de rosé met Rousanne, Granache
en Muscat Petit Grain. Voor de nu aankomende zomer zijn dit perfect
geschikte wijnen die zowat alle maaltijden kunnen begeleiden.

Hoe dan de toch vaak voorkomende ziekten in de wijngaard tegengaan?
De wijngaard wordt onderhouden door het bewerken van de grond
(labours), het geheel of gedeeltelijk laten begroeien met gras en krui-

Website wijnbouwer: www.petit-roubie.com
Invoerder voor België: www.biotiek.be

Biologische wijn van de maand
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Bio, ook in uw glas!
Het grootste aanbod
van biologische wijnen uit :
Frankrijk, Italië, Duitsland, Bulgarije,
Oostenrijk, Spanje, Portugal, Australië,
Argentinië, Chili en Zuid Afrika.

BIOTIEK

Invoerder Groot- en kleinhandel
270 wijnen van 79 biologische
en biodynamische wijnbouwers

Degustatiedagen
in Zoersel en Galmaarden-Vollezele
Vraag vrijblijvend uitnodiging,
prijslijst en wegbeschrijving
OF kijk voor alle info op

www.biotiek.be
Adres ZOERSEL : BIOTIEK
Ten Hoflaan 22 2980 Zoersel Tel. 03-312 24 38

Adres Huis Pelsenbroek
Langestraat 6 1570 Vollezele Tel. 054-56 91 21
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