Italux A/S - Dyrkningsmetoder
Konventionel
Tillader brugen af ukrudts- og svampebekæmpende midler. De mindst giftige midler anvendes, og normalt kun
når det er nødvendigt. Der bruges laboratoriefremstillet gær, og ved vinproduktionen må der anvendes 150 mg
sulfit/L til rødvine og 200 mg/L til hvid- og rosevine.
Økologisk - certificeret
Ved økologisk produktion opfattes vinmarken som et integreret system, og der fokuseres på brugen af naturlige
næringsstoffer og naturlige processer til bekæmpelse af skadedyr, svampe og ukrudt. Vinproducenterne må
ikke bruge kemisk gødning og sprøjtegifte i vinmarken, og skal følge de af EU fastsatte regler for økologisk
produktion. Det er tilladt at bruge laboratoriefremstillet gær, men det må ikke være genmodificeret, og skal
være økologisk certificeret.
Der må anvendes 100 mg sulfit/L til rødvine og 150 mg/L til hvid- og rosevine.
De specifikke kriterier for økologisk produktion kan variere fra land til land.
Bæredygtig
Dette er en fællesbetegnelse for forskellige dyrkningsmetoder, der ikke nødvendigvis overholder de specifikke
krav til certificeret økologisk produktion, men som følger deres egne regler.
Biodynamiske vine
Er inspireret af Rudolf Steiner, idet vinmarkerne betragtes som en lukket selvforsynende levende organisme,
der selv skaber mulighederne for dyrkning. Jordens sundhed og mikroorganismer er af fundamental vigtighed,
og brugen af biodynamisk kompost og sprøjtemidler tilfører ikke blot næring til vinplanterne, men er aktive i
dannelsen af planteskud og blade. Biodynamikken søger at etablere en dybdegående relation mellem jorden, og
dem der arbejder med den, og arbejde i markerne følger månens og solens bevægelser. For at blive klassificeret
som biodynamisk producent skal man være certificeret af Demeter, som en gang om året kontrollerer at man
følger retningslinjerne.
VIVA
Et projekt fra det italienske Miljøministerium, som fremmer bæredygtig produktion i vinsektoren, idet vinproducenter vurderes på 4 områder:
Luft…….: der ses på direkte og indirekte udledning af CO2
Vand…..: der ses på omfanget af vandforbrug og forurening
Metoder: der ses på brugen af sprøjtemidler, anvendte processer og biodiversitet.
Terroir…: der ses på indvirkningen på landskabet, og de økonomiske og sociale påvirkninger af omverdenen.
Økologisk produktion – ikke certificeret
Der er vinproducenter som følger reglerne for økologisk produktion, men som har valgt ikke at være certificeret.
L'agricoltura integrata
Betyder integreret produktion, og er en ny EU-standard, der sigter på at fremstille kvalitetsfødevarer ved at
bruge jorden, vandet, luften og nødvendige tilsætninger så bæredygtigt og så lidt forurenende som muligt.
Naturvine
Naturvin følger ikke nogen nedskreven definition, men kan beskrives som en vin, der er fremstillet ved minimal
indgriben i de naturlige processer. Der produceres druer med lavt udbytte og der høstes manuelt. I kælderen
bruges et minimum af tilsætningsstoffer, og der manipuleres ikke i fremstillingen ved anvendelse af
teknologiske metoder. Gæring sker spontant ved anvendelse af druernes naturlige gær. Vinene er ikke klarede
og ikke filtrerede og der tilsættes ikke sulfit i fremstillingen, men i nogle tilfælde dog i mindre mængder når
vinen tappes på flaske.
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