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Lorenzo en Federica produceren druiven op bijna 8.5 hectare wijngaard verdeeld over 2 percelen 

met een gemiddelde leeftijd van de stokken die ligt tussen de 15 en 80 jaar. La Duline valt onder 

de DOC Grave del Friuli en de gehuurde Ronco Pitotti wijngaard onder die van Colli Orientali Friuli 

(COF). De jaarlijkse gemiddelde opbrengst is extreem laag te noemen: 30 quintale of te wel 3000 kg 

hetgeen neerkomt op circa 21 hl/ha. (wettelijk toegestaan: 130 quintale, ofwel 91 hl/ha). En dat 

met gemiddeld 3800 stokken/ha. betekend circa 1 kg. druiven per stok. 

De planten staan hoog aangeplant, zo ver mogelijk van de grond want omdat Friuli tot de natste 

regio’s van Italië behoort, is de vochtigheidsgraad in de wijngaard hoog. Op deze manier kan de 

wind makkelijk door de wijngaard waaien en worden de stokken tevens beschermd tegen de 

extreme koude tijdens vorst.  

Aangezien beide wijngaarden lange tijd geen chemische middelen tot zich hebben genomen is er 

veel micro organisme aanwezig. Wormen spelen o.a. een belangrijk rol in het grondtransport van 

boven naar beneden en vice versa. Zo kunnen wortels allerlei verschillende mineralen en andere 

stoffen tot zich nemen en deze uiteindelijk overdragen aan het sap in de druiven. Lorenzo weet 

exact in welke periode wel en welke juist niet in de wijngaard gewerkt (geploegd) moet worden om  

dit fragiele micro-organisme te behouden. De plant is een reflectie van wat de bodem in zich 

heeft, aldus Lorenzo. Hij vindt het dan ook belangrijker om juist de grond te bewerken en de plant 

zoveel mogelijk met rust te laten. De zogenaamde groene oogst 

waarbij circa ruim 1 maand voor de oogst druiven worden 

verwijderd om de rendementen te beperken, daar geloofd Lorenzo 

niet in en wordt alleen in extreem productieve jaren toegepast.  
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La Duline  
1.5 hectare wijngaard in Villanova del Judro, op vlak gelegen stuk en vallend onder de DOC Grave 

del Friuli. Deels wordt er nog steeds gebruik gemaakt van de inmiddels meer dan 70 jaar oude 

stokken die door opa Mario werden geplant. Dat verklaart mede waarom de Tocai Friulano,, 

Cabernet Franc en Verduzzo die hier staan zo’n kleine opbrengst hebben. De Malvasia, Refosco, 

Schioppettino en Merlot zijn in 1977 en 1996 aanplant. De ondergrond is voornamelijk kalksteen 

met een dunne laag klei en kiezels. Deze wijngaard en haar historie was aanleiding voor Lorenzo om 

in 2000 “Il casa di legno”, “het houten huis” voor zijn gezin te bouwen. Hij geeft ook toe dat in 2000 

zijn wijnen ietwat minder waren. “Ik was niet zo geconcentreerd in de wijngaard bezig omdat ik het 

huis af moest hebben voor de winter” aldus deze purist. Planning is om in de toekomst ook hier een 

nieuwe, uiteraard houten, cellar te realiseren.  

 

 

 

Ronco Pitotti 
Deze (gehuurde) wijngaard, gelegen in Manzano, omvat ruim 6 hectare vallend onder DOC Colli 

Orientalie en werd in meerdere periode aangeplant.  

De Sauvignon en Chardonnay in 1984, Pinot Grigio en Tocai in 1958 en 1984, Merlot in 1980 en de 

Refosco recentelijk. De terrassen die erosie voorkomen, zijn aangelegd in de 15e eeuw in de vorm 

van een prachtig amfitheater dat zuidzuidwest gericht is. Tussen de rijen met stokken stond tot 

begin 20e eeuw dikwijls graan aangeplant om de vochtige grond vast te houden. Vandaar dat men 

de stokken hoog liet opgroeien zodat ze boven het graan uitstaken. Ronco Pitotti ligt 160 meter 

boven de zeespiegel, is rondom beschut door bos en perfect om biologisch te verbouwen. De 

ondergrond heeft hier een complexe samenstelling van klei, kalk-zandsteen, mergel en leisteen. 
  

Opvallend in beide wijngaarden is dat de 

druiventrossen heel open zijn waardoor de wind 

er goed tussendoor kan blazen en schimmels 

veroorzaakt door het toch al vochtige klimaat in 

Friuli zo weinig mogelijk kans krijgen. 

De opbouw van de trossen heeft mede te 

maken met de secure werkwijze waarop 

Lorenzo zijn wijngaard beheerd. Iedere plant 

wordt dan ook individueel bekeken en 

“behandeld”. 


