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WWijnijngagaaarrd d LLaa  GrGreeppppaacccciiaa,, 24 me 24 meii  22002211::  eellkk  jjaaarar  iinn  ddee l leennttee  ggaaaatt  DDoonnaattoo  CCiiofiofinnii,, d dee b beehheeeerrddeerr  vvaann  ddee  bbiiododyynna-a-
mmiicaca v vaann  LLaa V Viiaalllla,a,  mmeett  ’o’onnzzee’’  RRuubbeenn,,  zzijijn n rrecechthteerrhahanndd,,  oopp  ppadad  oopp d dee  aakkkkeerrs s oomm  hhiieerr  enen  daadaar er eeenn  scschheepp  aaaarrdede  
tte ve veerzrzaammeelleenn..  VrVreeeemmdd?? ... ...  dede  gegezzoondndheheiidd  ((eenn  ggooededhheieidd))  vvaann  ggeewawasssseenn ka kann  nnieiet t llooss  wwoorrddeenn  gegezziieenn  vvaann  ddee n na-a-
tutuuurrlliijkjke e vvrrucuchhttbbaaaarrhheeiidd  vvaan n ddee b boodem.dem.  IInn  dde e 2211sstete  eeeeuuww  kkaann  dit dit uuitit  ddee  ttijijdd  lliijjkkenen,, m maaaar r hhetet  iiss  nnoog steeg steedds s zzoo  
een hn hetet  zzaall  alalttiijjd zd zoo  bbllijijvveen.n.  WatWat  DDoonnatatoo  ddooeet t isis  dde ze zooggeehheetteen n ’’ttesestt v vaann d dee  ssppaaddee’’*.*. H Heett g geebbrruuiikkeelliijjkkee  nneemmeenn  vvaann  
mmoonnssttersers  ggaaaatt  ggeeppaaaarrdd  mmetet e eenen  vveerrgegelilijjkkiinng g iin n ddee  ttiijjdd  vvaann  ddee  aannaallyyttiisscchhee  ppaarraammeeteterrss  vvaann  ddee  bboodedemm  (o(orrgga-a-
nniiscsch h mmaateterriiaaaall,,  hhuumumuss,,  kkalaliiuumm, , fosfosffoorr, , zzinkink,,  kkoopeper,r,  ccapapaacciiteteiitt v vaan n kkaattionioneennuuiittwwiissesselilingng  ((CCEECC))  enen  aabbssororp-p-
ttiie,e, en enzz..)).. D Dee v viissueuellee  ananaallyyssee  vvaann  dede  bboodedemm  mmetet  ddee  ssppaadede  ggeeeefft t eecchhtteerr,,  vvoooror  eeenen  desdeskkuundndigig  ooogog,, ee een en eersterste e iin-n-
ddrruuk vk vaann d dee  ggezezoondndhheeiidd  vvaan den de  bbooddeem,m,  dd..ww..zz..  vvaann  zziijjn n ddoooorlrlaaaattbbaaarharheeiidd v voooorr w waatterer,,  llucuchht t enen  wwoorrtteellss,,  vvaann  dede  
aanaanwewezziigghheeidid v vaann s sppoonnttanane fe flloraora,,  vvaann  ininsseecctteen n eenn  reregengenwwoormermenn;;  ffuunndadammeenntteeeell  zizijjnn oo ookk  dede  kklleeuurr  een n ddee  ggeeuurr . .....  
lalatteenn  wwee  DDonaonattoo e enn  RRuubbeenn  vvoollgegenn  (in(infformormatatie opie op  papagg.. 1 111))..

** D Deezzee  wworordt dt aallttiijd jd al al ggebebrruuiikktt  eenn i is ms meeer rer reececenntteellijijkk  gegeccoodidifificceeeerdrd  ddoooorr d dee u unniivveerrssiitteeitit  vvaann  FFlloorrenenccee  enen P Pisaisa, , enen  ddoooorr  hheett O Onndederrzzooeeks-ks-
iinstnstiittuuuutt v voooorr  BiBioloologgiisscchhee  LLaandndbboouuw w ((FiBLFiBL).).

RRuubbeenn  enen  DDoonnatatoo ’t ’teesstteenn’’  dede  aaararddee
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Monsterneming: het in kaart brengen van dezelfde punten waar de monsters in de loop van de tijd moet worden genomen. Snijd vervolgens met een spade 
rond de omtrek en laat de spade ongeveer 30 cm in de grond zakken. Leg de kluit neer zonder hem te breken. 
Visuele analyse: donkere kleur, ronde kruimels, goede beluchting, gaten van regenwormen, dichte aanwezigheid van wortels, flora en schimmels zijn allemaal 
positieve elementen. Zijn de randen van de zode afgerond of scherp? Scherpe randen wijzen erop dat de grond te compact en dus niet erg vitaal is. Meer in 
het algemeen wordt gezegd dat de bodem ’brokkelig’ moet zijn, zodat wortels en micro-organismen zich kunnen ontwikkelen en de elementen van de lucht 
kunnen doordringen. Tenslotte laat men de kluit van een meter hoogte vallen om te zien hoe hij uit elkaar valt. Donato merkt op: “het is een bodem met een 
goede structuur met overvloedige kruimels die wijzen op een niet-verdichte bodem en met veel lucht voor wortels en bodemorganismen, bovendien blijven 
deze kruimels goed verankerd in het wortelsysteem van planten met intense microbiële activiteit”.
Olfactieve analyse: de geur moet onmiddellijk doen denken aan de geur van kreupelhout of leem, mos en paddenstoelen. Dat is synoniem met een levendige 
bodem, rijk aan vruchtbare humus*. Negatieve tekenen zijn daarentegen een verdichte zode die niet uiteenvalt, grond die grijze en blauwachtige tinten ver-
toont, een symptoom van verstikking en pathologische ontbinding (door bv. waterstofsulfide, azijnzuur).
Tast-analyse: deze test wordt gebruikt om de textuur van de bodem te bepalen. Als hij uit elkaar valt is hij zanderig, als het mogelijk is heel fijne ’spaghetti’ 
te maken zonder te breken is hij erg kleiachtig; als de spaghetti breekt als hij dikker wordt is de textuur evenwichtig en heeft de grond een ’vrije’ structuur.
Documentatie: de verzamelde gegevens worden geregistreerd om de evolutie van de parameters in de tijd te volgen en vergeleken met de numerieke resulta-
ten van de biochemische analyse.
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* Humus, van het Latijn voor ’aarde’, is het meest vruchtbare deel van de bodem. Goed bewerkte, niet uitgebuite grond brengt voortdurend een proces op gang van afbraak en weder-
opbouw van de organische stof, die wordt omgezet, geconcentreerd (in koolstof en andere basiselementen), donkerder wordt - bruin van kleur - stabieler en minder onderhevig aan 
erosie; grote hoeveelheden ervan zijn aanwezig in bosbodems. Humus en organische stof zijn niet precies hetzelfde: organische stof bestaat uit levende biomassa (wortels, planten, micro-
organismen, insecten, schimmels, enz.), dode biomassa (rottende planten- en dierenresten) en humus. Humus is het meest stabiele en vruchtbare deel ervan. Voor nadere gegevens over dit 
onderwerp zie http://www.lavialla.com/bodemvruchtbaarheid 1111
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WWiijnjngaargaard d CCaassaa  CoConnffoorrtotoWiWijjnnggaaaarrdd  LLaa  GGrreeppppaacccciiaa WWiijngjngaaraardd  iill  RRoonnccoo WWiijjngngaaaard rd vvaann  CaCassaallddururoo

De bodem: de ’fabriek’ van het leven De bodem: de ’fabriek’ van het leven 
De laag aarde waarin de meeste wezens die in de grond leven zitten, is slechts ongeveer 30 cm dik. Het is waar dat de wortels van de plan-
ten, met de omtrek van hun vitaal ecosysteem, tot vele meters onder de oppervlakte kunnen zinken, maar de vitale laag, waar de organische 
substantie is geconcentreerd, vooral het vruchtbare deel, de humus (zie *, pag. 11), is de bovenste laag, het dichtst bij de lucht. Meer dan 
90% van het voedsel op onze planeet wordt geproduceerd dankzij deze fijne en delicate film die hem bedekt. Wetenschappers schatten dat 
tot een kwart van alle soorten op aarde in deze 30 cm leeft. Wanneer de laag gezond is, is hij van fundamenteel belang voor het hele aardse 
ecosysteem: hij voedt - dus - planten en dieren (met inbegrip van de mens!); hij breekt organische afvalstoffen af en maakt er nieuwe vrucht-
bare grond van; hij regelt de vochtigheid van de omgeving en de koolstofstroom (door CO2 uit de lucht in de ondergrond vast te houden); hij 
regelt het doorsijpelen van het water in het grondwater, waardoor het - voor zover mogelijk - wordt gezuiverd; hij breekt schadelijke stoffen 
af; hij voorkomt erosie- of afvloeiingsverschijnselen; hij draagt bij tot de hydrologische-geologische structuur. En niet in de laatste plaats: 
het is een genot om een kleurrijke weide of een weelderig bos te bewonderen ...

Wat doet La Vialla om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren? 
De grootste uitdaging bestaat erin te trachten de verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem en de biodiversiteit te versnellen. Om 
dit te doen is de biodynamische landbouw de ultieme uitdrukking van goede landbouwpraktijken. Deze omvat de biologische landbouw 
(vruchtwisseling, groenbemesting, verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen) en breidt de mogelijkheden 
ervan sterk uit door het gebruik van biodynamische preparaten, van dieren en van compostering, de beperking van mechanische passages, de 
beluchting van de bodem door het inzaaien van geschikte soorten en, op termijn, de vermindering van menselijke en mechanische ingrepen.
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De mate van vruchtbaarheid van de terreinen van La Vialla
Een van de meest gebruikte indicatoren in de biodynamica om de vruchtbaarheid 
van de bodem te meten, is het gehalte aan organische stof, dat wordt uitgedrukt als 
percentage. De organische stof is het geheel van organische verbindingen van dier-
lijke en plantaardige oorsprong: hoe meer er zijn, hoe groter de vruchtbaarheid van 
de bodem. Het gehalte aan organische stof varieert van minder dan 1% in zeer zan-
derige bodems, gemiddelde waarden tussen 1% en 4% in landbouwgronden, meer 
dan 10% in bosbodems, vooral in berggebieden, en tot meer dan 90% in veenbo-
dems. Wanneer landbouwgrond met conventionele methoden wordt bewerkt (en 
dus wordt uitgebuit), neemt in de loop van de tijd de organische substantie ervan 
af; een zorgvuldig biologisch-biodynamisch beheer daarentegen maakt het moge-
lijk de bodem niet alleen niet te verarmen (wat op zich al een zeer belangrijk re-
sultaat is), maar hem te verrijken - het tegenovergestelde van uitbuiten! - La Vialla 
evalueert jaarlijks de meting van het gehalte aan organische stof (en andere indi-
catoren) en vergelijkt de tendensen in de tijd. De tabel toont een uittreksel van de 
analyses (uitgevoerd door het “Laboratorio Chimico-Biologico Srl” - Sansepolcro 
- AR) van de afgelopen vijf jaar van enkele van de bodems waarop de wijngaarden 
van de Fattoria zich bevinden. % organische stof in de bodem

Wijngaard Bodemsoort 2015 2020 Variatie

La Greppaccia
Alluviale bodem, afkomstig van het uiteenvallen van mergelhoudende zandstenen, overwegend 
zandig en lemig met zandsteen- en kalkskelet - neutrale pH neigend naar alkalisch - goede 
kationenuitwisselingscapaciteit die bepalend is voor een goede assimilatie van micro-elementen - 
middelmatig-weinig actieve kalksteen.

1,12  1,64  +46%

La Casotta
Kalkhoudende mergelbodem van middelmatige consistentie met overwegend zand en klei; wijdverbreide 
aanwezigheid van kalkskelet - neutrale pH, neigend naar alkalisch - goede kationenuitwisselingscapaciteit 
die bepalend is voor een goede assimilatie van micro-elementen - middelmatig-weinig actieve kalksteen.

1,47   1,94 +32%

Il Ronco
Alluviale bodem, afkomstig van het uiteenvallen van mergelhoudende zandstenen, van gemiddelde 
consistentie met een overwicht van zand en slib, met zandsteen- en kalkskelet - pH neigend naar alkalisch 
- goede kationenuitwisselingscapaciteit die bepalend is voor een goede assimilatie van micro-elementen - 
middelmatig-weinig actieve kalksteen.

 1,55  1,72 +11%

Casa Conforto
Alluviale bodem, van gemiddelde consistentie met een overwicht van zand en klei; schaarse aanvoer van 
skelet van nautische zandsteen - pH neigend naar alkalisch - goede kationenuitwisselingscapaciteit die 
bepalend is voor een goede assimilatie van micro-elementen - middelmatig-weinig actieve kalksteen.

 1,38  1,90 +38%

Casalduro
Schistose- en zandsteenhoudende mergelbodem, met overwegend zand en klei; wijdverbreide aanwezigheid 
van kalkskelet - neutrale pH, neigend naar alkalisch - goede kationenuitwisselingscapaciteit die bepalend is 
voor een goede assimilatie van micro-elementen - middelmatig-weinig actieve kalksteen.

 1,59  2,20 +38%

Spedale
Schistose- en zandsteenhoudende mergelbodem, met overwegend zand en klei; wijdverbreide aanwezigheid 
van kalkskelet - neutrale pH, neigend naar alkalisch - goede kationenuitwisselingscapaciteit die bepalend is 
voor een goede assimilatie van micro-elementen - geringe aanwezigheid van actieve kalksteen.

1,99 2,50 +26%

La Vialla
Alluviale bodem, van gemiddelde consistentie met overwegend zand en klei; schaarse aanvoer van skelet van 
nautische zandsteen - pH neigend naar alkalisch - goede kationenuitwisselingscapaciteit die bepalend is voor 
een goede assimilatie van micro-elementen- middelmatig-weinig actieve kalksteen.

1,12 1,47  +31%




