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Naderende oogst 
Het was en is droog op de berg, heel droog, al weken lang. De 
zinderende zomer in Gyümölscény zorgt voor kleine geconcentreerde 
bessen in de trossen. Ze zullen niet heel veel sap hebben. De jonge 
planten hebben we daarom ontdaan van hun trossen. Het is belang-
rijker dat de plant blijft leven en in een goede conditie verkeert dan 
ervan te willen oogsten. De vermoedelijke oogst zal waarschijnlijk 
ruim een week eerder plaatsvinden dan die van vorig jaar. Wat extra 
regen in de laatste weken voor de oogst zou de planten goed doen; 
ze kunnen echt nog wat energie - en de bessen wat sap - gebruiken!

Terrassen aanleggen
De weken voor de oogst worden benut om terrassen aan te leggen  
waarop we in het najaar willen gaan planten. Het werken met grote 
machines heeft veel impact en de boel staat dan ook aardig op zijn  
kop. Maar de gedachte dat hier 1100 planten bij gaan komen is  
fantastisch, een mooie gaard erbij maakt ons wederom blij.

Bescherming van de trossen
Dit jaar hebben we overlast van herten en reeën die de wijngaarden 
als voederplaats gebruiken. Nog niet overal staan wildhekken dus 
proberen we met vogelnetten zowel de reeën als straks de vogels  
bij de trossen vandaan te houden. We hebben ook een paar wespen-
nesten verdelgd. Samen met wespenvallen zal dat de vraat aan de 
bessen tot een minimum moeten beperken zodat we straks volop 
kunnen oogsten.

Volgende stap
Er zijn nieuwe vaten besteld, waarvan twee houten barriques.  
Een deel van de Kékfrankos druiven wordt na de vergisting op hout  
gelegd. Deze wijn zal pas volgend najaar op zijn vroegst beschikbaar 
komen. Begin september vertrek ik voor de oogstmaand weer naar 
Gyümölscény om de wijnmakerij in gereedheid te brengen. Ook  
dit jaar komen er weer een paar mensen langs om te helpen; de  
oogstperiode zal hard werken worden maar ook heel gezellige zijn! 
De resultaten hiervan lees je in de volgende Nieuwsbrief.  
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Zondag 1 juli van 15:00 - 17:00 uur
Linnaeusparkweg 30 | 1098 EB Amsterdam

Op zondag 26 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur is er een afhaalmoment van wijn en of je 

rente, voor degenen die op 1 juli niet op de proeverij konden zijn. Ik hoop dat mijn gang met alle 

dozen wijn erin dan weer helemaal leeg komt.  Adres: Linnaeusparkweg 30, Amsterdam.
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