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PROLOGO

A capacitación agraria no eido da viticultura e enoloxía foi sempre contemplada
como obxectivo desde a creación do Servicio de Extensión Agraria, en tódolos seus pla-
nos de actuación.

Reestructurados os programas de Capacitación Agraria pola Consellería de
Agricultura, Gandería e Montes, desde a transferencia de competencias á Comunidade
Autónoma Galega, prodúcese unha mellor e efectiva xunción dos distintos tipos de cur-
sos e actividades formativas, buscando a integración dos agricultures nun sistema de for-
mación permanente e actualizado, partindo dun tipo de curso, os de 200 horas de dura-
ción, no que poidan basear e fundamenta-la súa preparación.

A filosofía destes cursos, á que contribuen estes apuntes, é dobre: por unha banda
preténde capacitar a aqueles mozos que se van a incorporar á actividade agraria, para que
sexan capaces de analizar e comprender a explotación no seu conxunto; e, pola outra,
persíguese a formación básica dos agricultores en activo, para afrontar novas actividades
e técnicas, de acordo coas esixencias da evolución continua do sector.

En definitiva, podemos concluir que con estes cursos trátase de conseguir, máis que
unha acumulación de coñecementos, o desenvolvemento das actitudes e aptitudes pro-
pias dos cursillistas, para poder informarse, expresarse, tomar decisións técnico-econó-
micas, emprender novas accións, traballar en grupo, intercambiar experiencias, etc, é
dicir, quedar en disposición axeitada para o seu perfeccionamento profesional posterior.

Complétase agora o proceso formativo coa publicación destes apuntes, onde, en aras
da simplificación e da extensión, contémplanse só os temas expecíficamente técnicos, omi-
tíndose aqueloutros tamén tratados no curso tales como lexislación, axudas ó sector, etc.
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CAPITULO 1.- A P L A N T A

1.0.- INTRODUCCION
Nos distintos temas que se poden tratar en calqueira curso no que se fale de plantas,

incluida a vide, faise irremediable a referencia a determinados términos e conceptos que,
damos por sentado, son de dominio público, sobradamente coñecidos por todos. Por for-
tuna sucede así en moitos casos, pero tamén en moitas ocasións ós técnicos pecamos de
exceso de confianza no que para nós “ dase por sabido “, polo que os destinatarios da
información que lles tratamos de transmitir poden recibila de forma incompleta, ou sin-
xelamente, non entendela.

Por esa razón, consideramos a conveniencia de comenzar precisamente este curso
falando de cousas tan xenéricas como pode ser a célula, a raiz e outros conceptos
“obvios”, posiblemente de todos coñecidos pero a veces esquencidos, polo que recorda-
los pode axudarnos precisamente a entender moita da información que, en capítulos
sucesivos, vaia aparecendo.

1.1.- Conceptos de Botánica
* Células
* Tecidos
* Organos (raíz, tallo, folla, flor)

1.2.- Conceptos de Fisioloxía
* Función de Nutrición
* Función Clorofílica
* Función de Transpiración
* Función de Respiración
* Funcións de Relación

1.3.- Ciclo anual
* Choro
* Agromada e crecemento
* Repouso invernal
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1.1.- CONCEPTOS BOTANICOS

CELULAS

A parte máis pequena de calqueira organismo, con vida propia (é decir, que nace,
crece, reprodúcese e morre) denomínase célula. O conxunto de varias células que teñen
características similares e que realizan a mesma función, forman o que se chama tecido.
Un grupo de tecidos que teñen unha misión completa dentro dun ser vivo, forman o que
chamamos órgano.

A célula componse básicamente de varias partes fundamentais que son : Membrana,
Citoplasma e Núcleo

As células animais somentes teñen unha membrana exterior, que é flexible. Sen
embargo, as células vexetais posúen dúas membranas: unha flexible denominada mem-
brana citoplasmática, e arredor desta, outra membrana externa e ríxida que se coñece
por membrana celulósica.

Nos vexetais, o citoplasma é un liquido máis ou menos transparente que contén
unhas pequenas particulas ou inclusións que se chaman plastos, dentro dos cales existen
uns discos de clorofila que son capaces de captar a nerxía da luz, transformándoa en
enerxía utilizable polas plantas, sendo esta unha das principais diferencias entre as célu-
las vexetais e animais.

O núcleo, que se atopa asimesmo contido no citoplasma, é unha das partes funda-
mentais da célula, e no que se distinguen o xugo nuclear, os nucleolos e os cromoso-
mas, que se encargarán da transmisión xenética.

TECIDOS

Os tecidos, como xa se indicou, están formados por grupos de células similares que
realizan unha mesma función. Así, entre outros, temos:

Tecidos formadores, con células que se reproducen constantemente en tódalas par-
tes da planta.

Tecidos conductores, que transportan sustancias das raíces as follas, etc.
Tecidos aeríferos, que transportan osíxeno das partes aéreas ás soterradas.
Tecidos acuiferos, adaptados para a recolección e almacenamento de auga.
Tecidos de reserva, para almacenamento de sustancias útiless á planta.
Tecidos clorofílicos, en tódalas partes verdes da planta, indispensables para a foto-

síntese.
Tecidos de sostén, nos que a membrana celulósica, grosa e dura, sirve para sosteñer

a planta.
Tecidos protectores, que rodean as plantas para protexelas dos axentes externos.
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ORGANOS

Como xa dixemos, os órganos son un conxunto de tecidos que realizan unha misión
determinada.

Nós vexetais clasifícanse polo xeral en dous tipos : órganos de nutrición e órganos
de reproducción.

Os órganos de nutrición, como xa indica o seu nome, son os encargados da alimen-
tación do vexetal, e denomínanse raíz, tallo e folla.

Os órganos de reproducción ou reproductores teñen como misión mante-la supervi-
vencia da especie, estando constituidos polas flores (nas plantas fanerógamas, pois as
criptógamas carecen de flores).

Raiz

A raíz é o órgano encargado da absorción da auga e as sales minerais para a nutri-
ción, e serve para suxetar a planta e almacenar productos de reserva.

Desenrolase hacia o centro da terra (xeotropismo positivo), e polo xeral, o seu desen-
rolo é proporcional ó do sistema aéreo.

Existen varios tipos de raiz, dos que destacaremos:

Raíz pivotante, na que a raíz principal ou primaria está moi desenrolada e posue
ramificacións laterais moi debilitadas. Profundizan bastante (por exemplo, ó cipreste)

Raíz ramificada, na que caseque tódalas raíces teñen un desenrolo similar, longo e,
polo xeral, todo o conxunto está pouco ramificado. Este tipo de raíz é típico das árbores
de copa ancha e das plantas herbáceas de longa vida (por exemplo, o carballo, a xesta,
etc.)

Raíz fasciculada, cando existen moitas raiciñas formando un feixe tupido, con
aspecto de melena (por exemplo, o trigo)

O tipo de raíz das plantas herbáceas depende moitas veces da clase de terreo onde
viven, e asimesmo condiciona a adaptación da planta ó novo medio. Por elo, determina-
das plantas non poden ser transplantadas, e nestas operacións, as raíces fasciculadas
sofren menos cas ramificadas.

Para o transplante de árbores con raíz profunda (pivotante) é necesario cortar a raíz
principal, e provocar antes do transplante a formación de abundantes raiciñas agrupadas
nun cepellón. As árbores transplantadas xa non recuperan a raíz principal polo que están
expostos a ser desarraigados por un forte vendaval.
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Moitas plantas emiten raíces sobre as partes aéreas (tallos e follas). A este tipo de raíz
chamanselle adventícias.

A absorción de sustancias polas raíces realízase a traves dos denominados pelos
absorbentes, por un proceso de ósmose, é dicir, o paso de líquidos con sustancias en
disolución ó traverso de membranas

Polo xeral, tóda-las plantas teñen a facultade de emitir constantemente novas raíces,
favorecidas estas polo contacto coa humidade e coas materias nutritivas. Gracias a esta
facultade, pódese proceder ó transplante de plantas, arbustos ou árbores, incluso podan-
do as raíces.

No caso específico do viñedo, debemos ter en conta que a vide se multiplica nor-
malmente de forma vexetativa por bravo ou enxerto -planta enxertada-, as súas raíces
nacen dun anaco de sarmento, principalmente ó nivel do nó (ou “nudo”) inferior, aínda
que aparezan tamén, en menor cantidade, nos outros nós e, ás veces, especialmente preto
da superficie do solo, nos entrenós.

As raíces vanse ramificando segundo se estenden polo terreo para aproveitalo e, as
máis finas, forman a “cabeleira ou cabelame”. Cando se planta unha vide xa enxertada,
ou se inxerta un “bravo” (ou porta - enxerto), o enxerto propiamente dito ten tendencia
a botar raíces cando está en contacto coa terra (fenómeno chamado franqueado); estas
raíces “europeas” deben ser eliminadas.

Dado que, por mor da filoxera, a viticultura actual emprega sempre os portaenxertos,
e estes son de razas diferentes de videiras americanas, cada “patrón” ou “bravo” desen-
volve o seu sistema radicular dun xeito propio: hainos que teñen raíces grosas e pouco
abundantes; outros téñenas delgadas e máis numerosas. As características propias de
cada raza de bravo é un factor importante na escolla do porta - enxerto para os diferen-
tes tipos de terra.

As misións das raíces son as seguintes:

a) Fixar a planta á terra.
b) Tirar do terreo os alimentos e a agua e producir hormonas de crecemento.
c) Facer o transporte de alimentos, agua e hormonas desde os pelos radiculares, onde

se realiza a absorción, ata o tronco ou cepa.
d) Servir de almacén de reservas (almacenar almidón).

O alongamento das raíces, por multiplicación de células, faise exclusivamente na
extremidade das raíces novas. A continuación atópase a zona pilífera, onde están os pelos
radiculares polos que entran os alimentos na vide. Todo o resto da raíz é a zona suberi-
ficada, que ten un simple papel conductor.
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Os pelos radiculares teñen unha vida curta, sendo substituídos por outros que van
nacendo; así, hai sempre pelos radiculares novos que permiten á vide explorar o solo en
tódalas direccións.

Como calquera órgano vivo, a raíz é sensible a diferentes estímulos:

a) O osíxeno: canto máis compacto (e húmido) é o solo, máis superficial e subdivi-
dido é o aparato radicular.

b) A agua: nos terreos soltos, areosos, que perden facilmente a agua, as raíces ten-
den a afondar.

c) A presencia de elementos fertilizantes: as raíces frecuentan máis a zona do terreo
máis fértil e fresca.

d) Concurrencia doutras especies ou enherbamento interlinear (menos raíces).

A actividade das raíces varía ó longo do ano: a multiplicación activa que acompaña
ó fenómeno de absorción precisa unha temperatura do solo duns 10 º (a V Berlandieri 14
º); a sequía reduce a actividade; ó principio a súa actividade é forte -se hai bastantes
substancias de reserva-, despois ralentízase durante a fase vexetativa e, especialmente,
no crecemento e maduración do acio.

Tallo
O tallo é o órgano do vexetal que ten a misión de conducir as sustancias dende a raíz

deica as follas, asi como sustentar as follas, flores e froitos.

Ten xeotropismo negativo, e pode ser de consistencia herbácea ou leñosa. A forma
de crecemento dos tallos e a ramificación ten por obxecto expoñer as follas á luz.

Ademáis dós clásicos tallos en tronco (castiñeiro), estipe (palmeira) ou caña (millo),
existen outros tipos de tallos como son os trepadores das enredadeiras, e outros tallos
que pola súa flexibilidade faise necesario “entitoralos”. Existen outros tallos que se
desenrolan ó longo do terreo (tallos rastreros) e outos que se desenrolan baixo terra
(bulbos, tubérculos).

Nos tallos existen uns pequenos órganos que se denominan xemas de madeira, polo
xeral pequenas e puntiagudas e pegadas ó tronco, e xemas de flor, máis abultadas,
redondeadas e despegadas do tronco.

Na vide, o tallo divídese en tronco ou cepa (e brazos) e varas e sarmentos.

TRONCO OU CEPA E BRAZOS
O tronco é a parte que vai desde a raíz ata as primeiras ramificacións, os brazos; e é

dos brazos de onde saen as varas que se aproveitan para daren froito. O tronco é pouco
robusto, xa que a vide é unha trepadeira, e precisa ser soportado por titores.
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O tronco e brazos teñen como funcións:
a) Soportar o resto da parte aérea da vide (varas, uvas, etc)
b) Servir de depósito de reservas.
c) Facer o transporte da savia desde as raíces ós brazos, varas, etc.

VARAS OU SARMENTOS

Son as partes aéreas da vide que se poden agostar e nacen normalmente dun ollo do
ano anterior. Os ollos dan nacemento a unha póla verde. As pólas que nacen dun ollo nor-
mal do ano anterior chámanse gromos; as que nacen de ollos adventicios (situados fóra
da axila das follas) ou durmintes (que levan máis de un ano sen reventar) chámanse
“ladróns”.

A fin do verán, os gromos madurecen e vólvense de cor marrón (dise que “atempan”
ou “agostan”), e entón chámanse “sarmentos”.

Gromo e ladróns están formados por unha sucesión de nós (pequenos bultos) sepa-
rados por un espacio intermedio chamado entre-nó. Cada un forma follas, ollos, acios e
gaviñas (ou “zarcillas”), todos eles fixados a un nó. Tódolos nós levan follas e ollos;
acios e gaviñas enxértanse no lado oposto de follas e ollos. Un nó de cada tres non ten
nin acio nin gaviña. Tódolos acios, as follas inferiores e algunhas gaviñas fórmanse xa o
ano anterior e pasan o inverno dentro do ollo.

Os ollos da vide poden reventar a idades diferentes: hainos que reventan no ano e dan
nacemento a un neto que, ás veces, e segundo as castes e o vigor, medra só uns poucos
milímetros. Os que reventan na primavera seguinte chámanse “hibernantes”, pois reven-
tan despois de pasar un periodo de repouso no inverno. Finalmente, os que pasan máis
de un ano sen reventar chámanse “durmintes”. Os ollos durmintes teñen unha envoltura
exterior dura e escamosa e debaixo unha borra algodonosa. Están compostos de tres uni-
dades:

a) A central que, vista ó microscopio, vese que ten xa acios, gaviñas e follas, o que
quere dicir que a colleita potencial do ano seguinte xa está determinada previa-
mente cun ano de antelación.

b) As dúas unidades secundarias, máis rudimentarias, pois teñen soamente algunhas
follas e, no caso de castes moi fértiles, algún acio. Soamente agroman se a unida-
de principal morre por calquera causa (xeadas, pedrazo, algunhas enfermidades)
ou se se aplicou unha poda forte en exceso, aínda que haxa castes con tendencia a
que agrome máis dunha unidade.

Os netos, nalgunhas castes, levan acios, aínda que estes non cheguen normalmente a
madurar, e os netos son improductivos. Cando nunha vide aparecen ladróns, netos e
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reventan as unidades secundarias do ollo durminte, indica que sofren un desequilibrio
vexetativo provocado por unha poda moi intensa ou ben por abonados fortes demais.

AS GAVIÑAS (OU ZARCILLOS)

Son filamentos, simples ou ramificados, que permiten á vide agarrarse ós titores. Son
parentes das inflorescencias, atopándose tódalas formas intermedias entre os dous órga-
nos. Nacen nos gromos, opostas ás follas, na mesma posición que os cachos ou acios e,
animadas por un movemento rotativo regular, entran en contacto cos titores ou aramios,
enrolándose neles.

CONSTITUCION INTERNA

Tronco ou cepa, brazos e sarmentos están constituídos do xeito seguinte:

A parte máis exterior é a casca, que envolve e protexe todo o interior. Séguelle, de
fóra a dentro, o liber, onde están os vasos que levan savia elaborada. Despois está o cam-
bio ou entrecasco, capa que medra e produce para fóra novas capas de liber e para den-
tro, novas capas de borne.É o cambio ou entrecasco o que se debe poñer en contacto
cando se enxerta.

A continuación está o borne, onde están os vasos polos que sobe a savia bruta. Máis
adentro, atópase o cerne, composto por tecidos xa mortos, que fai a función de soporte
e vai aumentando de gordura segundo a idade da planta. Por último, a médula, parte mol
que ocupa o centro.

Folla

A súa principal misión é sintetizar as substancias necesarias para a alimentación da
planta. Están formadas polo peciolo e o limbo, este con dúas caras (a superior e a infe-
rior), e atravesadas por nervuras polas que se transporta a agua e as substancias nutriti-
vas. A forma da folla, os seus cortes (seos) e os seus pelos, máis abondosos na cara infe-
rior, son características en cada caste e permiten identificalas.

A vide é unha especie de folla “caduca”, xa que no outono as follas mudan de cor -
amarelecen ou avermellan- e caen.

Flores e Froitos

As flores da vide están reunidas en inflorescencias chamadas “cachos” ou “acios”,
situados nunha posición oposta á das follas. Nacen xeralmente dos gromos dos ollos da
parte media do sarmento, habendo variacións nas diferentes castes: nalgunhas os acios
nacen tamén dos ollos da parte baixa do sarmento (ollos da base), noutras os 2 - 3 pri-
meiros ollos non levan acios ou levan moi pequena cantidade. Saber as características de
cada caste é importantísimo para facer unha poda axeitada.
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As flores son hermafroditas (é dicir, á vez machos e femias), pequenas, envoltos os
órganos reproductores pola corola (o caliz é rudimentario) constituída de pétalos solda-
dos que forman como unha carapucha verde que se solta pola base e cae ó comenzo da
purga ou esfarna.

Os bagos teñen tres partes: a película (ou pel, que envolve o bago e é a parte máis
exterior), a polpa e as graíñas ou sementes. É na película onde se atopan as substancias
colorantes e o perfume. A polpa da o zume ou mosto.

1.2.- CONCEPTOS DE FISIOLOXIA

FUNCION DE NUTRICION

A planta, como ser vivo, aliméntase e crece. A nutrición consiste na asimilación de
certas sustancias, dixestión das mesmas, e a conseguinte transformación en sustancias
vexetais, así como a eliminación de residuos ocasionados por esta función.

Según a alimentación, as plantas poden ser básicamente de dous tipos:

Plantas AUTOTROFAS : Son capaces de transformar sustancias básicas (auga,
sales minerais, osixeno, etc.) e sustancias complexas (aminoácidos, proteinas, hidratos
de carbono, etc.). A este tipo de plantas nos referiremos fundamentalmente neste tema.

Plantas HETEROTROFAS : Non son capaces de realizar estes procesos, e polo
tanto necesitan asimilar estas sustancias complexas de outros seres vivos (animais ou
vexetais), tanto estén vivos ( parasitismo, simbiose) como mortos (saprofitismo).

A asimilación destas sustancias faise fundamentalmente o través das follas e das raíces.

Para que sexa posible a absorción de sustancias minerais polas raíces é preciso que
estean disoltas en auga en concentracións moi pequenas, polo que se necesitan grandes
cantidades de auga (da orde de 300 Kgs. de auga por cada Kg. de materia seca produci-
da).

A meirande parte da auga absorbida polas raíces retorna a atmósfera a través das
follas, pola transpiración. Tamén se producen absorcións polas follas, fundamentalmen-
te osixeno, carbono, e incluso nitróxeno.

A circulación constante de auga con sustancias minerais en disolución (nitróxeno,
fósforo, potasio, magnesio, xofre, calcio, ferro, cobre, manganeso, boro, cinc, molibde-
no, etc.) dende as raíces deica as follas (polos vasos leñosos), constitúen a savia bruta,
que logo dunha serie de procesos químicos nos que interveñen as materias absorbidas
polas follas, constitúese a savia elaborada que se distribúe ( polos vasos liberianos) por
toda a planta e nutre tódo-los órganos.
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FUNCION CLOROFILICA

O principal elemento constituínte da materia vexetal é o carbono que se atopa nas
plantas combinado con outros elementos, formando o que se coñece por hidratos de
carbono, graxas, almidón, azucres, etc.

A elaboración destas sustancias realízase mediante a función clorofílica ou fotosín-
tese, que é o fenómeno polo que as plantas realizan as seguintes funcións:

* Descomposición da auga do solo en Hidróxeno e Osíxeno.
* Asimilación do anhídrido carbónico do aire.

Como resultado destas funcións, obtense o seguinte:

* Desprendemento de osixeno producido ó romper a molécula de auga.
* Combinación do Carbono que toma da atmósfera co Hidroxeno que toma da auga

e co Osíxeno atmosférico.

Estes tres elementos combínanse entre sí, dando como resultado os hidratos de car-
bono, graxas, etc. Ademáis, tamén se combinan co Nitróxeno e cos elementos absorbi-
dos polas raíces (Sodio, Potasio, etc.) e forman as proteinas e outras sustancias com-
plexas.

O elemento clave está na enerxía necesaria para para todos estes procesos, que se
obtén da luz.

Por esta razón, as plantas que crecen na oscuridade non precisan da clorofila (pig-
mentos verdes encargados de captar a luz), polo que teñen as follas amarelas ou blan-
quecinas. Por non haber formación de celulosa, crecen débiles , e polo xeral, alongadas
e blandas.

A reacción da fotosíntese pódese resumir en:

6 CO2 + 12 H2O ———— LUZ ————> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

(Anhidrido Carbónico + Auga = Glucosa + Osixeno + Auga)

Unha das conclusións fundamentais é que durante o proceso da fotosíntese existe un
desprendemento de osixeno e un gran consumo de anhidrido carbónico (purificación
do aire). En ambentes pechados (invernadeiros) pode chegar a existir escasez de anhi-
drido carbónico (CO2), polo que hai que recurrir a aportes (ventilación ou abonado car-
bónico).
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FUNCION DE TRANSPIRACION

A transpiración é o fenómeno polo que as plantas evaporan a atmósfera a auga que
absorberon polas raíces. Esto realízase por uns orificios do envés das follas denomina-
dos estomas. Da auga absorbida, parte é asimilada polas plantas e o resto é evaporado
(transpirado).

O equilibrio ABSORCION = ASIMILACION + TRANSPIRACION é de vital
importancia para as plantas. Cando as plantas necesitan evaporar máis auga da que dis-
poñen na terra, marchítanse, sendo esto un fenómeno irreversible. (se por algunha
razón, a planta transpira máis do que absorbe, ten que recurrir a evaporar auga das súas
propias células, o que provoca a necrose destas células <marchitez>)

A evaporación da auga das follas non depende somentes do excedente de auga que
se produce na planta, senón das condicións exteriores. Así, a transpiración aumenta coa
calor e coa sequedade da atmósfera.

Este é un concepto moi importante; así, debemos regar para disolver as sustancias
nutritivas e para subministrar ás plantas a auga que evaporan.

A práctica totalidade das plantas estan organizadas para a transpiración (por exem-
plo, follas finas ou aciculares para disminuir a superficie de evaporación, follas anchas
en sitios moi húmidos, etc.) e debemos ter esto en conta á hora de aportalle-la auga.

FUNCION DE RESPIRACION

A respiración é a función que utiliza a planta para producir enerxía,” queimando “
glucosa. Esta enerxía vai ser utilizada para a realización de todos os procesos vitales
(desenrolo, formación de reservas, etc.)

Esta combustión de azúcares pode realizarse fundamentalmente de dúas formas dife-
rentes : en presencia de osixeno (respiración aeróbica) ou en ausencia de osixeno (res-
piración anaeróbica).

Os procesos sintetizados de estos tipos de respiración son:

AEROBIA : Glucosa + Osixeno —-> Anhidrido Carbónico + Auga + Enerxía

ANAEROBIA : Glucosa —-> Alcohol + Anhidrido Carbónico + Enerxía

As plantas respiran fundamentalmente polas flores e polas follas, tanto en presencia
da luz como en ausencia desta (día e noite), polo que o consumo de osixeno e constan-
te. Sen embargo, este consumo de osixeno durante o día vese sobradamente compensa-
do polo aporte a atmósfera deste elemento que fai a planta pola función clorofílica.
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O feito de que as partes do vexetal que respiran con máis intensidade sexan as flores fai
que, nun local pechado e con ambiente viciado, se marchiten antes as flores que as follas.

FUNCIONS DE RELACION

Entendemos as funcións de relación como o comportamento que teñen as plantas
con respeto ó medio en que viven, en especial, aquelas relacións que se manifestan exte-
riormente por unha serie de movimentos denominados tropismos.

Se os movimentos se realizan deica o estímulo, os tropismos consideranse positivos.
Cando se realizan no senso contrario, califícanse como negativos.

Algúns tipos máis característicos de tropismos son:

* Xeotropismo: E o movimento que realizan as plantas tendo como estímulo o cen-
tro da terra. (A raíz ten xeotropismo positivo, mentres que o tallo ten xeotropismo
negativo)

* Fototropismo: Son aqueles movimentos que teñen como estímulo a luz.

* Heliotropismo: Considéranse así os movimentos que teñen como estímulo o sol.

* Hidrotropismo: O axente que actúa como estímulo neste caso é a auga.

1.3.- CICLO ANUAL

Cada ano a videira repite un ciclo constante: comenza co fenómeno chamado
“choro” e remata coa caída da folla, á que segue un periodo de repouso chamado o
“repouso invernal”.

O CHORO

Cando a temperatura do solo chega arredor dos 10 º (aínda que a temperatura umbral
varía de 9º a 14 º, segundo o porta-enxerto) as raíces empezan unha forte actividade,
recuperando o conxunto da planta a agua perdida no inverno. Polos cortes feitos na poda
a agua pode saír ó exterior, arrastrando savia, que non produce debilitamento da cepa.

Este fenómeno vense producindo habitualmente á fin do inverno; en terreos quentes
(terras soltas ou pedregosas de boa exposición) incluso a finais de febreiro.

Sen embargo, a agromada depende da temperatura do aire, e prodúcese aínda que o
solo estea frío, pero se a temperatura do solo é baixa, o crecemento da parte aérea (o
gromo) é baixa e lenta.
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AGROMADA E CRECEMENTO

Así como a aparición dos choros depende da temperatura do solo, a aparición do cre-
cemento depende da temperatura do aire. Cando esta chega ós 10 º a vide “desborra”, é
dicir, caen as escamas que a recubren e a borra que envolve o xérmolo queda ó descu-
berto.

Uns días despois xa a punta verde do gromo está á vista. En realidade, xa antes de
chegar a esta temperatura de 10 º os órganos de dentro do ollo están a sufrir transforma-
cións (incluso a temperaturas do aire próximas ós 0 º), o que demostra que o desborre é
a manifestación final dun conxunto de procesos internos e que, aínda que o umbral estea
fixado arredor dos 10 º, este umbral non se refire máis que ó momento en que pode
observarse claramente o fenómeno.

A temperatura do aire ten influencia na velocidade do desborre e agromada, que é
máxima entre os 20º e os 25 º. De tódolos xeitos hai unha diferencia de sensibilidade ás
temperaturas baixas entre as diferentes castes da vide (o que se aprecia claramente cando
ven unha primavera fría).

O crecemento dos gromos ven influenciado polos factores do medio e por un dispo-
sitivo complexo de regulación hormonal: a temperatura do solo, do aire, o fotoperiodo
(días longos), o estado hídrico, a disponibilidade de nitratos, as reservas en almidón
almacenadas na vexetación anterior, a capacidade da vide para producir glúcidos (espe-
cialmente sacarosa) e almidón (se a cepa ten follas bastantes e os días son soleados, o
crecemento é máximo; se o ceo está cuberto e hai poucas follas, a vide non da produci-
do para medrar ben), a calidade do sistema conductor (feridas de poda ou ataques de
parásitos), o vigor, as aptitudes xenéticas de cada caste son factores a considerar.

Unha vide debe posuir unha expresión vexetativa mínima para que se produza unha
producción fotosintética suficiente: recorrer a un vigor elevado é a maneira máis doada
de ter unha boa expresión vexetativa, pero sábese que nestas condicións as vendimas
producidas van ser de mediana calidade.

O vigor produce unha prolongación do estado xuvenil favorable ó crecemento e a
vide desenvolve o seu ciclo anual a partir dun pequeno número de gromos en crece-
mento, xa que a poda, a inhibición da ramificación ó quedar latentes moitos ollos, a
“acrotonía” (hai unha prioridade na agromada dos ollos das partes finais do sarmento,
seguida dun crecemento máis activo) limitan o número de ollos que desborran e agro-
man, o que fai que a vide estea clasificada entre as plantas vigorosas (un gromo nacido
no ano pode chegar incluso ós 6 metros).

O gran problema do seu cultivo consiste en obter unha expresión vexetativa bastan-
te cun vigor moderado, que sexan garantes dun axeitado nivel de rendemento en canti-
dade que non tolla a calidade.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

24



A velocidade do crecemento do gromo acentúase (nunha planta dada) conforme a
temperatura se achega ó óptimo (20-25 º, como xa dixemos) e as follas das partes en cre-
cemento do gromo (a punta) son incapaces de elaborar nutrintes en cantidade suficiente
para garantir o seu propio medre ata que alcancen, alomenos, a metade do seu tamaño
final: son, pois, parásitos.

Dado que a savia é “chamada” prioritariamente polas puntas en crecemento, en detri-
mento dos outros órganos, un medre rápido e a presencia de moitos gromos e netos pode
provocar, en casos determinados, unha absorción practicamente total por eles da savia
elaborada e, ó chegar o intre da purga ou esfarma, cando os cachos precisan alimenta-
ción para facer a súa fecundación, poida que non lles chegue o alimento ou lles chegue
en pouca cantidade (nun caso así convén eliminar unha parte -ou todas- das tales puntas
en crecemento, para garantir a afluencia de savia dabondo para a boa fecundación das
flores).

REPOUSO INVERNAL

Cando as follas vellas son numerosas en relación coas follas novas, o crecemento
ralentízase e, despois, detense: a punta dos gromos (apex) desécase e cae. Este fenóme-
no débese a un cambio no equilibrio hormonal (as follas vellas producen ácido abscísi-
co especialmente, o que determina a parada do crecemento dos gromos, entre outros
efectos), unido á influencia dun fotoperiodo que evoluciona cara a días curtos (o que
tamén favorece a producción do citado ácido), un medio subterráneo desfavorable (dese-
camento do solo, carencia de nitróxeno ou outro elemento) e unha temperatura insufi-
ciente ou excesiva.

Cando a vide está plantada nun terreo aluvial fértil , no que a terra non está seca, ó
contrario dos terreos lixeiros (areosos), onde pode tamén faltar nitróxeno, pode darse o
caso de que, ó chegar o outono, en certos anos, despois das primeiras chuvias, a vide
volva a medrar, especialmente os netos, o que parece demostrar que as temperaturas ele-
vadas e o solo seco poden modificar o equilibrio hormonal. Por outra parte, nas cepas
vigorosas en exceso incluso pode non se chegar a producir a parada.

Máis ou menos, ó tempo que se produce a parada do crecemento, prodúcese o “agos-
tado” dos gromos: a base vólvese marrón e, pouco a pouco, o agostado vai avanzando
cara á punta do gromo, volvéndose esta “sarmento”.

O agostado prodúcese soamente nos tramos do gromo nos que se forma un depósito
de almidón. Neste periodo hai unha chamada á savia por parte dos acios, que precisan,
especialmente na súa maduración, unha acumulación de azucres que ten que estar garan-
tida para que o mosto alcance un bó grao de madurecemento (se hai puntos de crece-
mento activo, parte da savia necesaria para a alimentación do bago vai marchar ós pun-
tos de crecemento, e o bago non vai madurecer en condicións: as cepas vigorosas en
exceso non poderán dar unha boa maduración e incluso os sarmentos poden non alcan-
zar un bo agostado).
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Na derradeira fase do ciclo anual, a elaboración da savia destínase prioritariamente
á creación de reservas (almidón, que é insoluble) en tódalas partes da planta, ata que se
chega ó punto en que os días curtos e o descenso das temperaturas e a acumulación de
ácido abscísico provoca o cambio de cor das follas, o seu desecamento e a caída das mes-
mas: a vide entrou no seu repouso invernal e acabou o seu ciclo anual.
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CAPITULO 2.- PLANTACION

2.1.- OPERACIONS PREVIAS

As primeiras operacións a realizar no terreo que vai ser destinado a viñedo, son
variables en función do destino agrícola que tivese a parcela anteriormente:

CULTIVOS HERBACEOS

Os terreos que previamente estiveron adicados a cultivos herbáceos, especialmente a
cereais, son os que menos dificultades presentan para a nova plantación da viña.
Normalmente non é necesario máis que a eliminación da vexetación e pase de cultiva-
dor.

PRADOS

A implantación de viñedo en parcelas que previamente estiveron adicadas a prados
ou terreos húmidos en xeral pode acarrear determinados problemas, tendo en conta que
a vide prefire zonas saneadas, escapando dos encharcamentos e excesos de humidade.
En todo caso, sería preciso dar pases cruzados con grada de discos ou cultivador, e con-
siderar a posibilidade de establecer drenaxes que saneen o chan do exceso de auga. Non
esquencerse de analizar os custes que estas operacións representan, pois poden facil-
mente ser un factor excluinte.

CULTIVOS ARBóREOS

Evidentemente, ante a presencia de árbores (forestais ou froiteiras) e incluso ante a
presencia de arbustos, debemos proceder a eliminar a vexetación, incluso as raíces, e
queimar os restos vexetais. Convén dar labores de desfonde ou subsolado, preferible-
mente con riper.

Sería ideal a continuación deixar o terreo en repouso durante dous ou tres anos como
mínimo, pois os cultivos arbóreos deixan restos de raices que poden ser focos de conta-
minación de virus, fungos e incluso nematodos. Asimesmo, debemos ter en conta que os
sistemas radiculares da viña e das árbores alcanzan crecementos semellantes, é decir, as
raíces buscan alimentos nas mesmas zonas, polo que nelas, o solo pode estar “agotado”.

De non poder esperar un prudencial período de repouso, deberíamos estudiar a posi-
bilidade de efectuar unha desinfección do solo, que mitigaría os efectos de posibles con-
taminacións patolóxicas, pero a análise de custos neste caso é fundamental.

VIÑEDOS

A plantación de viña en terreos que están adicados xa a viñedo (replantación) presenta
as mesmas características e os mesmos problemas que no caso anterior, pero agravados.
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O descanso do terreo, neste caso, debería ser preceptivo, e o período óptimo estaría
arredor de 6-7 anos, pois neste tempo desaparecerían practicamente os fungos, virus e
nematodos (patóxenos de por sí, ademais de transmisores de viroses).

No caso de non poder esperar estes anos de repouso, deberíamos plantexarnos unha
vez máis a posibilidade da desinfección, sempre que a análise económica considerase
posible esta opción.

2.2.- DESINFECCION DO SOLO

A desinfección de solos é unha práctica que pretende o control de determinados pató-
xenos como os nematodos, fungos ou insectos, e incluso para o control de malas herbas.

Normalmente, os desinfectantes teñen accións combinadas como nematicidas-funxi-
cidas, nematicidas-funxicidas-insecticidas ou acción total como nematicidas-funxicidas-
insecticidas-herbicidas, aínda que os distintos sistemas e productos comerciais manifes-
tan normalmente problemas de efectividade en algún dos espectros indicados.

Non debemos esquencer que a utilización de desinfectantes, en especial a desinfec-
ción química, sempre é agresiva co medio, e provoca a desaparición de determinados
organismos favorables.

Os sistemas de desinfección son basicamente de dous tipos: física, mediante o
emprego de vapor de auga, ou química, en que o efecto fitosanitario prodúcese pola eva-
poración ou gasificación do tóxico, que comercialmente se presenta en forma de líqui-
dos inxectables, sólidos granulados ou gases licuados (bombonas).

A época óptima de desinfección química é nas primeiras semanas de primavera ou
do outono, en que as temperaturas do chan non son (normalmente) inferiores ós 10ºC nin
superan ós 18ºC, xa que a maior efectividade dos productos químicos sítuase arredor dos
12-15ºC.

O solo debe estar debidamente preparado, limpio de restos vexetais, desmenuzado e
con certa humidade. A desinfección con vapor de auga ou mediante emprego de gases
licuados, esixe a utilización de lonas ou plásticos debaixo dos cales se expanden os
gases. No caso de utilizar líquidos ou granulados recúrrese a facer un sellado mediante
rega con auga trala aplicación.

Por outra banda, debemos ter en conta que as dosis a utilizar están en función das
recomendacións da casa comercial, debendo utilizar as máximas cando a temperatura do
chan sexa alta e cando os terreos sexan pesados ou ricos en materia orgánica.
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2.3.- NIVELACION E SANEAMENTO

O terreo que pretendemos plantar convén que teña unha lixeira pendente que facili-
te as escorrentías e que evite encharcamentos, pero se a inclinación é acusada, pódense
ocasionar arrastres de terra e de elementos fertilizantes, ademáis de facer máis penosas
as prácticas de cultivo.

Así, sempre que sexa posible, debemos proceder a explanacións que consigan pen-
dentes inferiores ó 10% Se as pendentes son máis elevadas, entre o 10% e o 20% os
movementos de terras serían importantes, polo que debemos pensar na posibilidade de
facer a plantación seguindo as curvas de nivel do propio terreo. Con pendentes superio-
res ó 20% temos que plantexarnos xa a necesidade de abancalamentos (terrazas, sucal-
cos).

Asimesmo, de existir zonas habitualmente encharcadas ou con posibilidad de asula-
garse con frecuencia, haberá que estudiar a posibilidade de facer drenaxes que faciliten
o saneamento desas zonas.

2.4.- PREPARACION DO SOLO

Co obxecto de permitir un desenvolvemento óptimo das raíces, debemos acondicio-
nar o solo de forma que se facilite ó máximo a expansión do sistema radicular.

Convén, pois, dar labores fondos, preferiblemente que cheguen a 60-70 cm., median-
te pases cruzados de subsolador e posteriormente volteo da terra con arado de vertedei-
ra. Aproveitaremos estes labores para a eliminación de grandes pedras e restos de raíces
se os cultivos anteriores eran arbóreos.

No caso de proceder á desinfección, estes labores permitirán que a eficacia do pro-
ceso chegue a maior fondura.

2.5.- EMENDAS E ABONADOS

Previamente á plantación, debemos facer as correccións do solo, mediante as corres-
pondentes emendas (calizas e orgánicas), así como a incorporación de fertilizantes para
un correcto abonado de fondo.

Por ser este un capítulo especial que deberá ser tratado aparte coa necesaria ampli-
tude, debemos lembrar simplemente a importancia das emendas calizas que permiten
correccións da acidez do solo (cando o Ph é baixo) e das emendas orgánicas, que pre-
tenden fundamentalmente mellorar a estructura deste solo (permeabilidade, retención...),
ademais do aporte de nutrintes.

Pola súa banda, o abonado (fertilización mineral) ten como obxectivo básico o apor-
te de macronutrintes (nitróxeno, fósforo, potasio...) e micronutrintes (magnesio, boro,
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ferro...) necesarios para a correcta “alimentación” da planta (o que condiciona evidente-
mente o seu crecemento, resistencia ás adversidades, fructificación, etc.).

En tódolos casos, as doses tanto de caliza e materia orgánica como de fertilizante
mineral a empregar, deben ser determinadas conforme ás necesidades do terreo en rela-
ción co cultivo que pretendemos implantar, pois, de non ser así, podemos cometer erros
“económicos” (tanto por exceso como por defecto).

De aí a conveniencia de realizar análises dos solos, especialmente cando as planta-
cións sexan de dimensións máis ou menos significativas.

A toma de mostras do solo realizarase en distintas partes da finca, cun mínimo de 10
tomas por Ha.

Débense tomar separadamente mostras a distintas fonduras (de 0 a 30 cm -solo- e de
30 a 60 cm -subsolo-).

2.6.- ELECCION DO PATRON

A elección do patrón (bravo ou portaenxerto) é unha das claves do éxito da planta-
ción (e de duración do cultivo no terreo de asentamento).

Os erros que cometamos nesta determinación teñen difícil solución, polo que non
está demais que busquemos apoio técnico, que podemos atopar na propia Administración
(Servicio de Extensión Agraria, Estación de Viticultura e Enoloxía,...).

Na elección do patrón debemos pretender, por un lado, buscar a adaptación do pro-
pio bravo ás características físico - químicas do solo e, por outro, axudar á variedade a
adaptarse ó medio climático.

Debemos, por outra banda, determinar que características do solo poden producir
problemas na viña. Destacamos, entre elas:

- Compacidade: A excesiva compacidade é propia dos solos con elevada proporción
de arxila. Será polo tanto interesante, se non se coñece ben, facer unha análise da
súa textura.

- Salinidade: A excesiva salinidade é debida ó alto contido de ions cloro, sodio ou
outras sales. É prexudicial para as plantas se están nun contido alto. Pode avaliar-
se o devandito perigo mediante unha análise da conductividade da mostra de solo.

- Ph: A reacción aceda da terra é determinable facilmente polo Ph.
- Seca: Valorar ata que punto a seca pode ser un problema. Por conseguinte cómpre

poñer un portaenxerto que resista a sequedade do terreo ou, pola contra, que resis-
ta a humidade.
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- Fondura / fertilidade: Determinar se o portaenxerto vai actuar nun solo con fondu-
ra suficiente e fértil ou, pola contra, se vai plantar nun chan pobre e pouco fondo.

- Nemátodos: Hai que avaliar o risco que pode provir dunha alta concentración de
nemátodos, particularmente no caso de que se replante a viña sen que se lle pro-
porcionara un tempo prudencial de descanso ó terreo. De calquera xeito, sempre
pode ser interesante unha análise de nemátodos da parcela.

- Epoca de maduración: Saber se o portaenxerto vai actuar tamén como modificador
do ciclo vexetativo da variedade, para que esta adiante ou retrase a súa época de
maduración. Un portaenxerto vigoroso produciraá xeralmente un determinado
retraso na maduración, mentres que un portaenxerto feble adiantaraa.

2.7.- CONDICIONS DO MATERIAL A PLANTAR

O material a utilizar é un dos factores condicionantes da productividade da viña. Na
actualidade pódense atopar no mercado regular dou tipos de material vexetal:

- A planta autorizada, ou standard
- A planta certificada ou libre de virus

As diferencias entre ambas son as seguintes:

MATERIAL STANDARD
* Sen garantías sanitarias respecto a virus.
* Sen selección productiva
* Garantida só polo viveirista.
* Etiquetas impresas polo viveiro, sen nengunha norma
* Deben ir obrigatoriamente acompañadas da Guía Sanitaria-Albarán
* Pureza varietal : 99 %

MATERIAL CERTIFICADO
* Libre de virus (Entrenó curto, Enrolado e Xaspeado)
* Xurdíu dunha selección clonal
* Garantida polos Orgaismos Oficiais (Instituto Nacional de * Semillas y Plantas

de Vivero - I.N.S.P.V.)
* Etiquetas oficiais do I.N.S.P.V. de cor azul, especificando a variedade, o clón e o

número de plantas.
* Deben ir obrigatoriamente acompañadas das Guía Sanitaria-Albarán
* Pureza varietal : 100 %

Toda planta que se venda en territorio español, producida e enraizada dentro del, se se
vende como certificada, debe ir inexcusablemente acompañada das etiquetas azuis
(agás as plantas subministradas en pot) e da guía sanitaria-albarán. Non reunir os
devanditos requisitos é motivo de toda sospeita. Por isto o viticultor, co fin de librarse
de certos riscos, debe esixir ámbolos dous documentos.
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Calquera planta procedente do extranxeiro debe levar etiquetas similares. As etique-
tas deben ir enganchadas con arame ós fardos do material. Ese arame debe ser dunha
peza, envolver o material e ter lacrados os seus extremos con chumbo.

Este material non vai acompañado de ningunha guía sanitaria-albarán adicional, soa-
mente da factura, co cal as garantías contra a fraude son menores que as que en España
se intenta implantar, posto que non impide o chamado baile de etiquetas, é dicir, a súa
reutilización para un material non acreditado sanitariamente.

2.8.- DENSIDADE DE PLANTACION

No intre de escoller a densidade de plantación, é dicir, o número de cepas por Ha.,
cómpre ter en conta unha serie de factores que condicionan aquela. Estes factores veñen
a incidir sobre o aspecto vexetativo e productivo da viña, resultando que, se non se
procura un equilibrio entre ambos, hipotécanse a supervivencia da cepa, a calidade do
seu producto ou a rendabilidade da explotación.

Os factores máis salientables e a forma en que inciden son os seguintes:

1. De tipo natural:

a) Pluviometría.- É unha realidade que a maior pluviometría da viña pódese esta-
blecer unha maior densidade de poboación. Normalmente unha pluviometría alta
permite que a cepa poida desenvolver unha vexetación suficiente e, en ocasións,
exhuberante, que pode chegar a supoñer problemas de calidade en variedades
serodias. Poñer maior número de cepas produce unha diminución dese vigor en
beneficio da producción e da maduración.

b) Calidade do solo.- Por unha boa calidade do solo enténdese unha boa fondura
do mesmo e unha textura equilibrada. Se a calidade do solo é alta e, por conse-
guinte, a expansión radicular está asegurada, non existirán problemas vexetativos
para a viña ó aumentar o número de cepas por Ha., e a súa productividade aumen-
tará.

Pola contra, cando a fondura do solo é reducida e a expansión radicular, para nutrir-
se de agua e minerais, se debe realizar horizontalmente, deberase reducir o número de
cepas por Ha., coa finalidade de non hipotecar a supervivencia das cepas.

Este último feito ocorre en gran número de comarcas vitivinícolas nas que a exis-
tencia dunha capa de tap (horizonte petro - calcico) impide a penetración das raíces en
profundidade. Nesas circunstancias, unha densidade baixa conduce a un certo vigor
vexetativo da cepa para facela mínimamente productiva.
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2. De tipo agronómico:

a) Vigor vexetativo da cepa.- Un excesivo vigor vexetativo, moitas veces provo-
cado pola mesma variedade, comporta un maior volume de follas e sarmentos e,
por conseguinte, o espacio destinado a cada cepa debe ser maior. Sen embargo,
permitir ese exceso de vigor, mediante un número menor de cepas por Ha., difi-
culta que a uva poida chegar a ter unha axeitada madureza, sobre todo se é unha
variedade de maduración tardía.

Por conseguinte, a maior número de cepas por Ha., disminúe o vigor destas, producin-
do que haxa menor cantidade de tecidos vexetais por cepa pero, en conxunto, maior pro-
ducción, sempre no suposto de que non esteamos hipotecando a supervivencia da planta.

b) Monocultivo.- O monocultivo conduce á utilización de maquinaria específica.
En zonas onde a viña alterna con cereais, froitais, etc., como é a maioría das zonas
vitícolas de Catalunya, a maquinaria debe ser polivalente, utilizando tractores,
máquinas de tratamentos, etc. que sirvan para tódolos cultivos. Así, non é raro que
de forma paulatina se normalizasen os anchos de calle nos 2,80 ou 3 metros na
maioría das parcelas de viña.

c) Conducción da viña.- A conducción da viña, se é en espaldeira, pemite un maior
número de cepas por Ha., debido a que a vexetación da viña se conduce nun plano
e o paso ó longo das calles, ó realizar os labores, non se ve excesivamaente impe-
dido cando o ancho das calles é menor. Sen embargo, tamén se debe deixar cons-
tancia de que elevar o número de cepas por Ha. por estreitar calles, conleva a
necesidade da conducción en espaldeira, o cal supón aumentar o investimento da
implantación da viña.

3. De tipo económico:

a) Producción.- A producción contemplada en Kg. por Ha. increméntase cando
aumenta o número de cepas. A proporción de incrementos, sen embargo, non vai
en paralelo co número de cepas, posto que na maioría das experiencias realizadas
así se comprobou.

b) Rendabilidade da explotación.- En bastantes experiencias comprobouse que,
malia ó aumento de producción que se obtivo ó incrementar o número de cepas
por Ha., o beneficio económico resultante non foi proporcional ó aumento dos
Kgs. por Ha. obtidos. Os custos derivados deste maior número de cepas (maiores
investimentos na adquisición de material vexetal, necesidade de maior man de
obra, necesidade de condicións especiais, maior número de tratamentos -incre-
méntase o ambiente húmido no interior da cepa-, menor efectividade dos mes-
mos, maiores custos da vendima...), fan que a densidade de cepas óptimas por Ha.
non se alonxe en moitos casos da práctica habitual. Así se demostrou en numero-
sos estudios.
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2.9.– MARCO DE PLANTACION.– ORIENTACION

2.9.1.– Marco de plantación

Para determinar a distancia entre plantas no cultivo de viñedo, non debemos esquen-
cer dous factores importantes: solo e clima.

Se temos un solo pobre, debemos facer un marco máis amplo, para que a planta dis-
poña de máis cantidade de terra da que poida nutrirse. Se o clima é cálido e seco, tamén
as plantas deberán dispoñer de máis cantidade de terra para o seu desenvolvemento, e
suplir a deficiencia de auga. Se o clima é húmido, pode diminuir o marco de plantación.

Débense colocar as plantas entre si a distancias regulares e seguindo liñas rectas, que
facilitarán as labores e tratamentos. Según a colocación das plantas, distinguimos bási-
camente tres tipos de marcos de plantación: marco real, tresbolillo e liñas.

MARCO REAL

Hai dúas direccións, perpendiculares entre si, tendo as plantas a mesma distancia
entre elas nesas dúas direccións (marco cadrado). Permite unha maior facilidade para
que o terreo se poida labrar perfectamente en dúas direccións, co cal se remove moi ben.

TRESBOLILLO

As plantas póñense nas esquinas ou vértices de rombos de lados iguais. Así existen
tres direccións de labranza e a terra aproveitase mellor, pero dificúltase a mecanización
do cultivo, polo que é o sistema menos extendido.

LIÑAS

Hai dúas direccións perpendiculares entre si, pero a distancia entre plantas é menor que
a distancia entre liñas (calles). Hai, pois, unhas calles máis ou menos anchas entre al liñas
de plantación que facilitan a mecanización. Este sistema é o máis utilizado na actualidade.
Número de plantas por Hectárea (Nº)
MARCO REAL TRESBOLILLO LIÑAS

10.000 10.000 10.000Nº = –––––––––––– Nº = ––––––––––––– Nº = ––––––––––––D x D D x D x 0,866 A x D

D : Distancia entre plantas A : Ancho das calles
2.9.2.– ORIENTACION

De todos é sabido que o movemento rotacional da terra (xiro que fai o planeta sobre
si mesmo, dando unha volta completa cada 24 horas) fai que, ó longo do día, o sol vaia
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estando en sitios distintos. En realidade, o sol non se move, senón que é o planeta Terra
o que está a xirar. Esto é o que chamamos “movemento aparente do Sol”.

Según esto, decimos que o Sol nace polo LESTE (nacente ou oriente), pasa polo
SUR (mediodía ou meridión) e ocultase polo OESTE (poñente ou occidente). Por isto,
segundo estean orientadas as liñas de plantación, a cantidade de Sol, e polo tanto de tem-
peratura e luminosidade, serán distintas.

Liñas orientadas NORTE-SUR

Boa recepción pola mañá e pola tarde. A mediodía, mala (somentes recibe Sol a parte
alta da empalizada e as calles). En zonas excesivamente secas e climas máis cálidos pode
ser positivo ó recoller o chan parte da enerxía, en vez da vexetación, polo que a escase-
za hídrica será menor.

Liñas orientadas LESTE-OESTE

Mala recepción pola mañá, aínda que esto non é moito problema pois a estas pri-
meiras horas non hai actividade fotosintética. Mala recepción pola tarde (problema). Boa
recepción ó mediodía, nas principais horas de Sol.

Liñas orientadas NOROESTE-SUDESTE (E-O + 20º)

Mala recepción pola mañá (pouco problema, pois aínda non hai fotosíntese). Boa
recepción pola tarde (incluso excesiva). Boa recepción ó mediodía.

Liñas orientadas NORDESTE-SUROESTE (E-O - 20º)

Boa recepción pola mañá. Mala recepción pola tarde, pero se xa estivo quentando
todo o día, podería incluso ser excesivo. Boa recepción ó mediodía. Na práctica, pare-
ce a orientación optima.
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2.10.- CONSIDERACIONS LEGAIS

PLANTACIONS

Dado que as plantacións de viñedo están regulamentadas, consideramos a convenien-
cia de incluir unha referencia as consideracións legais que afectan a este cultivo.

Principios

As plantacións de viña están regulamentadas a fin de permitir a adaptación do poten-
cial productivo ás necesidades do mercado.

Así, a norma fundamental consiste en autorizar somentes as replantacións. As
novas plantacións constitúen excepcións.

Dereito de replantación tralo arranque

Todo arranque, con vistas ó reemplazamento dunha viña, confire un dereito de
replantación que debe ser utilizado no plazo de oito anos dentro da mesma explotación.
Este dereito aplícase a todos os tipos de producción: viño de mesa, VCPRD, uva de mesa
e viñas nais.

Os dereitos de plantación deben ser válidos, é dicir:

- Ter unha existencia legal (proceder de arranques previos de viñas lícitas, regular-
mente declaradas)

- Non estar caducados: a duración da validez é de 8 campañas

Os dereitos de replantación son intransferibles e deben ser empregados dentro da
mesma explotación vitícola:

- Están adscritos a unidade de explotación sobre a que estaban cultivadas as viñas
arrancadas

- Non poden ser cedidos por unha explotación a outra.

Sen embargo, co obxecto de adaptar cualitativamente o potencial vitícola ás nece-
sidades do mercado, poden ser autorizadas transferencias de dereitos de replanta-
ción dunha explotación a outra, coa reserva do mantemento ou da mellora da calidade
dos viños.

As autorizacións de transferencias están subordinadas as seguintes condicións:

- E necesaria sempre unha solicitude de autorización incluso se a transferencia se fai
entre explotacións que pertenzan a mesma persoa.



- O traspaso non pode ser autorizado máis que sobre un terreno susceptible de pro-
ducir viño de calidade.

- As transferencias deben permitir plantacións dunha superficie mínima de 50 áreas,
pero poden resultar de varias cesións de dereitos de superficies inferiores a este mínimo.

- Para os viñedos situados dentro dunha zona con D.O. as transferencias non poden
facerse máis que na mesma área de denominación.

- As replantacións deben facerse con variedades recomendadas.

Réxime de novas plantacións

Excepcionalmente, poden facerse novas plantacións sen arranque previo. Os dereitos
para estas novas plantacións somentes se poden autorizar en zonas que producen
VCPRD. Aínda que a norma xeral é a prohibición de todo tipo de novas plantacións, a
Comisión da CEE decide cada ano o continxente de dereitos a adxudicar.

Primas de arranque

Para limitar o potencial de producción vitícola da CEE, a partir da campaña 85/86
decidironse certas medidas incitando ó arranque de viñas productoras de viño de
mesa. Afectan aproximadamente a 200.000 Has. O importe da prima é modulado en
función do rendemento medio da explotación.

Clasificación das variedades

Somentes se poden plantar, replantar ou enxertar variedades recomendadas e varieda-
des autorizadas (art. 31 do Reglamento CEE 377/79)

Para cada provincia estableceronse unha lista de variedades recomendadas e de varie-
dades autorizadas (Reglamento CEE 2005/70), coa finalidade de orientar ós viticultores
no senso da calidade.

2.11.- VARIEDADES RECOMENDADAS E AUTORIZADAS EN GALICIA
(D.O. CEE 48/18 - 26/02/86)

Variedades recomendadas :

Brancas: Albariño, Dona Branca (Moza fresca), Godello, Loureira (Marqués) Torrontés
e Treixadura.

Tintas: Brancellao, Caiño bravo (Cachón), Espadeiro (Torneiro), Ferrón, Loureiro ,
Mencía, Merenzao (María Ardoña, Bastardo), Mouratón (Negreda), Sousón (Tintilla)
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Variedades autorizadas

Brancas: Albillo e Palomino

Tintas: Garnacha tintorera (Alicante) e Gran negro

A plantación de variedades que non figuran na clasificación está prohibida para os
casos de nova plantación, replantación, enxerta, sobreenxerta e reposición de marras.
Sen embargo, existe a posibilidade de derogar esta prohibición en casos de necesidade
na selección de variedades ou en traballos de investigación.

Todas as parcelas plantadas con variedades que non figuren na clasificación, deben
ser arrancadas.

Declaracións obrigatorias

Tóda-las modificacións do viñedo, arranque ou plantacións deben ser declaradas
como mínimo un mes antes na Delegación da que dependa a parcela afectada. A decla-
ración debe permitir a identificación da parcela no plano catastral. Debe acompañarse,
no caso de plantación, dun impreso que indique a natureza da variedade ou variedades
elexidas (certificación ou factura do viverista que subministra as plantas).

2.12.- OS PORTAENXERTOS EN GALICIA

Características dos principais portaenxertos recomendados en Galicia

Portaenxertos : 3309 Couderc
Hibridación : Riparia x Rupestris
Resistencia a ...
- Caliza (% : ** media (14 %)
- Seca : * baixa
- Humidade : * baixa
- Compacidade : * baixa
- Nematodos : * baixa
Prendemento enxertos *** alta
Vigor : Medio
Efecto maduración : Adianta
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Portaenxertos : 161 - 49 Couderc
Hibridación : Berlandieri x Riparia
Resistencia a ...
- Caliza (%) : *** Alta (25%)
- Seca : ** Media
- Humidade : ** Media
- Compacidade : ** Media
- Nematodos : * Baixa
Prendemento enxertos *** Alto
Vigor : Medio
Efecto maduración : Adianta

Portaenxertos : 420-A Millardet
Hibridación : Berlandieri x Riparia
Resistencia a ...
- Caliza (%) : ** Media (20%)
- Seca : * Baixa
- Humidade : ** Media
- Compacidade : ** Media
- Nematodos : * Baixa
Prendemento enxertos *** Alto
Vigor : Débil
Efecto maduración : Adianta

Portaenxertos : SO4 Oppenheim
Hibridación : Berlandieri x Riparia
Resistencia a ...
- Caliza (%) : ** Media (20%)
- Seca : * Baixa
- Humidade : *** Alta
- Compacidade : ** Media
- Nematodos : *** Alta
Prendemento enxertos *** Alto
Vigor : Medio
Efecto maduración : Adianta

Portaenxertos : 110 Richter
Hibridación : Berlandieri x Rupestris
Resistencia a ...
- Caliza (%) : ** Media (17%)
- Seca : *** Alta
- Humidade : * Baixa
- Compacidade : *** Alta
- Nematodos : * Baixa
Prendemento enxertos *** Alto
Vigor : Alto
Efecto maduración : Retrasa

VITICULTURA E ENOLOXÍA

41



Portaenxertos : 41-B Millardet
Hibridación : Berlandieri x Vinífera
Resistencia a ...
- Caliza (%) : **** Moi alta (40%)
- Seca : ** Media
- Humidade : * Baixa
- Compacidade : *** Alta
- Nematodos : * Baixa
Prendemento enxertos *** Alto
Vigor : Medio
Efecto maduración : Adianta

Portaenxertos : 196-17 Castel
Hibridación : Riparia x Rupestris x Vinífera
Resistencia a ...
- Caliza (%) : * Baixa (6%)
- Seca : *** Alta
- Humidade : ** Media
- Compacidade : ** Media
- Nematodos : * Baixa
Prendemento enxertos *** Alto
Vigor : Alto
Efecto maduración : Retrasa
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CAPITULO 3CAPITULO 3

MULMULTIPLICACIÓNTIPLICACIÓN





CAPITULO 3 - MULTIPLICACION VEXETATIVA

3.0.- SELECCION CLONAL. INTRODUCCION

Na parte final deste capítulo falarase da multiplicación da vide, mediante a enxerta
con variedades viníferas. Quedaría incompleto este capítulo se non fixesemos referencia
á investigación que, sobre selección clonal e sanitaria da vide, se realizou nestes últimos
anos. Reproducimos a continuación a publicación da Fundación CAIXA GALICIA que
pode sintetizar o contido desta charla.

Reproducción da publicación de FUNDACION CAIXA GALICIA “Plan de
Selección Clonal e Sanitaria da Vide en Galicia”.

3.1.- ANTECEDENTES

A “calidade” convertiuse nun requisito indispensable para todo producto que preten-
da alcanzar certas cotas de mercado e, neste senso, o viño non podía ser unha excepción.
Sen embargo, a proxección futura do viño esixe sobrepasar dabondo este condicionante.
Enclavado nos mesmos cimentos da cultura e da civilización europeas, necesita proxec-
tarse como parte inseparable da expresión cultural das rexións vitivinícolas tradicionais,
como reafirmación da súa personalidade histórica.

Aínda mantendo a esixencia irrenunciable dun alto nivel de calidade, os viños do
futuro deberán manifestar sen ocultamentos unha orixinal e intransferible personalidade,
dimanante do delicado axuste entre un complexo varietal propio e definido e unhas con-
dicións ecoclimáticas favorables. Por iso, o sector vitivinícola galego, malia asumir sen
vacilacións o reto da moderna tecnoloxía, recoñece como esencial o reasentamento dos
encepamentos tradicionais nos nosos viñedos. E o repertorio lexislativo, tanto estatal
como autonómico, apoia decididamente esta determinación.

Diversas circunstancias históricas, que non é o caso citar aquí, determinaron a
implantación dun conxunto de variedades -Palomino (Xerez), Garnacha Tintorera
(Alicante Bouschet), Gran Negro- que, ó non se axustar ós condicionantes impostos pola
ecoloxía das nosas zonas vitivinícolas, tan só se amosan capaces de producir viños anó-
dinos e desequilibrados, moi lonxe das esixencias de calidade e personalidade demanda-
das polos modernos consumidores. Por iso, era e segue sendo necesario proseguir unha
tenaz reimplantación das variedades tradicionais nos nosos viñedos.

Esta reimplantación requería, ante todo, poder dispoñer dun material vexetal “autóc-
tono” de calidade e sanidade contrastadas, o que, dada a situación recesiva na que se ato-
paban as nosas variedades tradicionais -relictos dispersos reducidos a un cultivo tradi-
cional e moitas veces en deficiente estado sanitario-, requería un longo e arduo traballo
de investigación e contrastación. Conseguir seleccionar o mellor material existente e
chegar a entregalo un día ós viticultores para a replantación dos viñedos coas máximas
garantías de calidade e sanidade era un reto que, para asumilo, requería afrontar consi-
derables custos materiais e humanos durante un periodo prolongado.
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No ano 1983, a CAIXA RURAL PROVINCIAL DE OURENSE, hoxe integrada en
CAIXA GALICIA, decide asumir ilusionadamente este reto, coa convicción de prestar
un sinalado servicio ó sector vitivinícola ourensán, servicio que CAIXA GALICIA reco-
lleu despois como propio e, en colaboración coa CONSELLERIA DE DE AGRICUL-
TURA da XUNTA DE GALICIA, levou ata a súa finalización. O resultado deste esfor-
zo é o PLANO DE SELECCION CLONAL E SANITARIA DA VIDE que agora se cul-
mina.

3.2.- ¿QUE É A SELECCION CLONAL?

Anque a selección clonal é un proceso complexo e prolongado, que require o respal-
do dunha considerable bagaxe de coñecementos técnicos e científicos especializados, os
seus obxectivos e liñas xerais de desenvolvemento resultan relativamente sinxelos de
expoñer.

En primeiro lugar, é necesario comprender que as nosas variedades tradicionais non
son entidades precisas e definidas, senón poboacións dispersas de enorme variabilidade.
Consideremos, por exemplo, o complexo “autóctono” denominado GODELLO. A varie-
dade é, indubidablemente, de cultivo moi antigo e, ó longo da súa historia multisecular,
sufríu infinidade de reproduccións por parte dos viticultores ancestrais. Estas reproduc-
cións realizáronse seguindo criterios moi variables, sexa por razóns de adaptación ós
requerimentos duns mercados variables no tempo e no espacio, sexa por apreciacións
cualitativas de tipo puramente persoal.

A vide é, ademais, unha planta propensa a experimentar mutacións ou cambios nas
xemas, de xeito que, anque se utilicen métodos de reproducción asexual (estaquillado,
acodo, enxerta), ningunha cepa será reproducción exacta da planta nai orixinaria.

En ocasións prodúcense fenómenos dexenerativos, ben pola aparación de mutacións
indesexables, ben pola reproducción inconsciente de material virosado. E aínda cabe
considerar outro factor: a posibilidade -case certeza- de que os viticultores do pasado
teñan utilizado para a reproducción material de sementes xerminadas nos propios viñe-
dos, producto do cruce de cepas distintas.

A consecuencia natural destes procesos é que, co correr do tempo, o material vexe-
tal se foi diversificando en multitude de formas, constituíndo un complexo moi variable,
anque mantendo unha similitude que permite identificalo como GODELLO. É o que os
técnicos denominan unha “cepa-poboación”. É precisamente a grande variabilidade ato-
pada no proceso de selección clonal do GODELLO a que nos permite afirmar que se
trata dunha variedade de cultivo moi antigo na zona de producción, variedade que no
sucesivo, e co obxecto de entendernos, imos denominar “autóctona”.

O cadro I amosa os valores medios, desviacións standard e as porcentaxes que estas
desviacións supoñen sobre o valor medio. Estes datos corresponden ós valores obtidos
para os clons seleccionados de catro variedades brancas en estudio e que figuran no
cadro IV.
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Un exame atento dos valores subministrados permite xulgar a enorme variabilidade
das poboacións existentes en cultivo, máxime se se ten en conta que, como logo vere-
mos, se trata de clons (*) procedentes dunha selección previa e cultivados en idénticas
condicións. Non cabe, pois, ningunha dúbida razonable sobre a antigüidade en cultivo
das variedades reseñadas.

Os procesos de selección clonal buscan a elección do mellor material dispoñible
nesta tan variable “cepa - poboación”, contrastándoo empíricamente ó abeiro dunha sóli-
da base técnica e experimental e dacordo coas duras esixencias impostas polo método
científico. Non abonda con seleccionar cepas baseándose en criterios máis ou menos
subxectivos: cómpre unha seria contrastación experimental que permita obter datos con
fiabilidade estadística.

Pero o termo “mellor material” débese entender en función duns obxectivos deter-
minados. Así, non é o mesmo fixarse como obxectivo obter o material máis productivo
que buscar aquel que produce os viños de maior calidade, pois nin o material seleccio-
nado será ó final o mesmo nin a metodoloxía a desenvolver poderá ser idéntica en ámbo-
los dous casos.

O criterio básico seguido no proceso levado a cabo en Galicia foi: mantendo uns
niveis mínimos razoables de producción de uva, elixir aqueles clons que produzan
viños da máxima calidade e tipicidade alcanzables.

A asunción consciente deste obxectivo implica de entrada unha fonda complexidade
na metodoloxía a desenvolver, xa que, moito máis alá dunha simple selección agronó-
mica, requerirá:

- A elaboración separada dos viños procedentes de cda un dos clons en estudio.

- Dado o escaso material dispoñible, a fixación dunha tecnoloxía para desenvolver
microvinificacións comparables.

- A determinación analítica dos parámetros químicos correspondentes ós viños elabo-
rados e que se estimasen como significativos a efectos de contrastación.

- O establecemento dun criterio selectivo para os clons en función dos parámetros quí-
micos determinados. O sistema seguido parte da concepción do viño como equilibrio
harmónico entre os seus diversos compoñentes. Consecuentemente, non se utilizaron
como “vara de medir” os propios parámetros químicos, senón as relacións existentes
entre eles, supoñendo sempre un mínimo nivel de suficiencia dos mesmos.

______________________
(*) Aunque de forma un tanto simplificada, denominaremos “clon” a unha cepa nai e a toda a descendencia que dela
se obteña por métodos de reproducción asexual (sen cruces).



- A cata minuciosa de cada un dos viños elaborados, co obxecto de poder outorgar
valores numéricos (constrastables) en función das súas características organolépticas
(aroma e sabor) e tipicidade.

- Conxugar tódolos valores agronómicos, sanitarios, analíticos e organolépticos nun
sistema ponderado de selección.

Como exemplo, no cadro II ofrecemos os valores medios e desviacións atopadas para
os viños dos clons seleccionados que figuran no cadro IV. Subminístranse tan só seis das
numerosas relacións paramétricas utilizadas (21). Un exame polo miudo do cadro, no
que non podemos deternos, amosa diferencias máis que significativas entre as cinco
variedades consideradas, á vez que permite fixar criterios obxectivos de calidade para os
seus viños.

3.3.- AVANTAXES DA SELEC. CLONAL

Segundo se explicou con anterioridade, as viñas están constituídas por cepas de carac-
terísticas moi variables tocante a productividade, fertilidade e calidade dos viños produ-
cidos.

A selección clonal non crea un novo material: limítase a elixir o de mellor calidade
entre os existentes. Sen embargo, é evidente que, ó reconstituir os viñedos con material
de selección clonal, redúcese enormemente esta variabilidade, dispoñendo así de planta-
cións máis homoxéneas. Isto permite uniformizar as operacións culturais (conducción,
poda, etc...), sendo as produccións máis regulares e de características máis controlables,
á vez que os viños obtidos manifestan unhas características regularmente superiores.

Para as Denominacións de Orixe, a utilización de material clonal é tamén importante,
xa que a súa implantación progresiva facilita moito a uniformización e tipificación dos
viños amparados.

As avantaxes en canto ó asesoramento técnico son tamén importantes, porque se
poden uniformizar as recomendacións.

Pénsese, por exemplo, que no intre actual resulta practicamente imposible dar unha
recomendación uniforme sobre o número de xemas por hectárea a deixar na poda de
inverno, dada a diferente fertilidade (número de acios por xema) do material existente.
A utilización dun material de fertilidade coñecida permite un mellor acceso e aproveita-
mento dos resultados da experimentación vitivinícola.

Non podemos ignorar, sen embargo, que a utilización masiva de material clonal supón
un empobrecemento xenético, posto que implica desbotar numeroso material actual-
mente existente nos viñedos. Isto resulta indesexable, porque ignoramos os desexos e as
demandas da futura vitivinicultura. Por esta razón, conservaranse na finca de A QUIN-
ZA (Ribadavia) tódolos clons estudiados, seleccionados ou non, como unha reserva
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xenética para futuras xeracións de viticultores. O ter realizado a recolleita e implantación
deste esparexido material é, quizais, un aspecto marxinal, pero sumamente significativo
e gratificante para o equipo técnico que levou a cabo a selección.

3.4.- ¿COMO SE REALIZOU A SELECCION CLONAL?

A continuación describiremos o proceso de selección seguido, combinando o seu
desenvolvemento histórico cos aspectos de maior relevancia.

SELECCION POLICLONAL

Este proceso, levado a cabo polo equipo técnico da Caixa Rural de Ourense durante o
periodo 1984-85-86, implicou percorrer polo miudo as zonas de cultivo de cada varie-
dade, co obxecto de proceder á marcaxe e seguimento detallado daqueles clons que polas
súas características agronómicas, enolóxicas e sanitarias puidesen presentar interese.
Entre outras, realizáronse as seguintes observacións:

- Determinacións visuais en follas, sarmentos e acios, en primavera e outono, co fin
de detectar síntomas de virose.

- Medición exacta da producción de uva, graduación alcohólica, acidez total e outros
parámetros de orde enolóxica.

- Pesado dos quilogramos de madeira de poda obtidos (inverno).

- Determinación do peso medio, cor, compactidade e posición dos acios, así como do
número de xemas deixadas na poda do ano anterior.

- Número de xemas fértiles e posición que ocupan nos polgares e varas.

- Relación entre acios grandes e pequenos.

- Apreciacións complementarias sobre maduración acelerada ou retardada.

- Influencia de pragas, enfermidades e accidentes de tipo fisiolóxico.

A recompilación de datos, o seu tratamento axeitado e elaboración, conduciron a con-
seguir o historial de cada cepa, o cal sufríu comparacións consigo mesmo ó longo dos
tres anos de duración do proceso. Dispúxose así dunha valiosa información sobre o com-
portamento do clon no seu lugar de orixe.

Efectuouse tamén comparación con outros clons da mesma variedade, pero de distin-
ta procedencia. Esta comparanza tívose que realizar con exquisito coidado, xa que se tra-
taba de cepas ubicadas en distintas parcelas, de diferente idade, sobre diversos portaen-

VITICULTURA E ENOLOXÍA

49



xertos e con variables coidados culturais. Con isto puidéronse fixar os clons máis regu-
lares en producción e de mellor aspecto sanitario e que, en definitiva, haberían de pasar
á seguinte fase da selección.

En tódolos casos operouse sobre cepas de certa idade, posto que, de non se manifes-
tar síntomas de virose, isto podería implicar certa resistencia á mesma.

En definitiva, o número de clons elixidos para pasar á fase seguinte (seleción princi-
pal) indícase no cadro II. Elixíronse, pois, en total, 213 clons, pertencentes a seis varie-
dades, cinco brancas e unha tinta (MENCIA).

Durante esta fase leváronse a cabo tamén outras accións complementarias, entre as
que salientamos:

- Vinificación das uvas das variedades-selección nas adegas experimentais dos
Consellos Reguladores e nalgunhas Coopertivas. Dos viños obtidos remitíronse
mostras ó doutor G. REVUELTA (Facultade de Químicas - Escola de Enxeñería
Técnica - ZARAGOZA), que procedeu á súa análise cromatográfica con resul-
tados claramente alentadores sobre o potencial cualitativo das variedades, con-
formando así as opinións dos viticultores máis antigos sobre elas.

- Realización de análises e catas de viños elaborados coas variedades - selección.
É importante nesta fase ir atopando correlacións entre a calidade dos viños e
relacións entre parámetros analíticos, xa que, como sinalamos antes, estas rela-
cións van ser precisamente a “vara de medir” a utilizar na fase seguinte: a selec-
ción principal.

SELECCION PRINCIPAL

Os clons seleccionados (cadro III) na selección policlonal deben agora contrastarse
estadísticamente en igualdade de condicións de cultivo (solo, fertilización, portaenxer-
tos, conducción, poda, etc...), co obxecto de que os resultados sexan fiables. Pode argu-
mentarse que os clons ubicados fóra do seu lugar de procedencia non manifestarán as
mesmas características. Sen embargo:

a) Disponse, segundo expuxemos, de información suficiente sobre o comportamen-
to destes clons no seu lugar de procedencia, información que tamén é valorada
nesta fase.

b) No referente ós viños producidos polos clons, a contrastación non se realiza entre
parámetros analíticos puros, senón entre relacionados de equilibrio, como as
expostas no cadro II. Disponse tamén do criterio afinado durante a selección poli-
clonal.
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Co obxecto de levar a cabo esta fase, adquiríuse unha parcela na QUINZA -
Ribadavia, procedéndose á súa desinfección e posterior plantación con portaexertos
libres de virus (110 - Richter) en febreiro de 1985. En 1986 enxertáronse os clons esco-
llidos na selección policlonal (cadro III) a razón de 10 cepas por clon, compoñendo, polo
tanto, o campo de selección principal un total de 1230 cepas. Paralelamente:

- Enxertouse, tamén sobre dez cepas, material procedente doutras variedades “autóc-
tonas” (Albariño, Verdello, Lado, Merenzo -María Ordoña ou Bastardo-, Brancellao -
Albarello-, Tinta Gorda, Gran Prieto, Collón de Galo, Torrontés Cor, Caíño Gordo,
Caíño Longo, Pazao, Ferros e Sousón), co obxecto de ir estudiando as súas potencia-
lidades agronómicas e enolóxicas. Aprovéitase así un momento histórico para recom-
pilar material de traballo nun lugar onde obrigatoriamente será estudiado con cariño e
interese.

- Enxertáronse tamén variedades foráneas, nacionais (Verdejo, Malvasía,
Tempranillo, Cariñena, Parellada, Macabeo, etc...) ou extranxeiras (Chardonnay,
Riesling, Sauvignon, Corinto, Pinot Noir, Cabernet-Sauvignon, etc...), para estudiar
as súas posibilidades de adaptación. Tamén se enxertaron algunhas variedades de uva
de mesa (Cardinal, Ohannes, Almería, Alphonse Lavallée, etc...), co fin de tantear as
súas posibilidades de aclimatación.

- Finalmente, rodeando a parcela de selección principal, enxertouse material prove-
niente de clons en selección que emiten sarmentos xuvenís de características singula-
res (entrenós regulares, follas perfectamente simétricas, etc...), dada a posibilidade de
que estas vexetacións xuvenís estean libres de virose.

Nos anos 86 e 87 seguíuse coas determinacións enolóxicas cuantitativas necesarias
para fixar os criterios de selección analítica, verificándose xa no último dos anos citados
microvinificacións testemuñais a partir dos primeiros acios obtidos.

En 1988 inícianse as microvinificacións e análises dos clons en estudio. Co obxecto
de aproveitar o potencial técnico e humano de recentemente creada ESTACION DE
VITICULTURA E ENOLOXIA DE GALICIA (EVEGA) en LEIRO, o 22 de marzo de
1988 asínase un convenio coa CONSELLERIA DE AGRICULTURA DA XUNTA DE
GALICIA, iniciándose, así, unha colaboración sumamente fructífera, estendida, ade-
mais, a outros eidos (investigación aplicada, formación de viticultores, Estación de
Avisos Fitopatolóxicos).

Aínda que a duración inicialmente prevista para o proceso de Selección Principal era
de tres anos, a necesidade de obter datos estadisticamente fiables e as atípicas condi-
cións que se presentaron no ano 1988 (xuventude das cepas, forte presión de ataque de
mildio) aconsellaron prolongar os traballos ata a vendima de 1991. A aceptación decidi-
da por parte de CAIXA GALICIA dos obxectivos pretendidos e o excelente nivel de
colaboración mantido coa ESTACION DE VITICULTURA E ENOLOXIA fixeron posi-
ble a culminación satisfactoria dos traballos programados.
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Como consecuencia do Plano de Selección Clonal e Sanitaria, seleccionáronse os
clons que figuran no cadro IV, por orde de categoría. Cada clon seleccionado vai acom-
pañado duhna ficha técnica que constitúe, por así dicilo, a súa “carta de identidade”.

As accións levadas a cabo e a investigación paralela desenvolvida permitiron tamén
reunir unha chea de datos inéditos respecto das nosas variedades autóctonas, que permi-
ten formular recomendacións precisas para o seu cultivo, así como para a elaboración
dos seus viños. Todo este material será publicado en datas próximas para coñecemento
de técnicos, viveiristas e viticultores.

3.5.- ¿QUE É A SELECCION SANITARIA?

É un proceso que se desenvolve paralelamente ó da selección clonal e que consite
basicamente en elixir material exento de viroses, ou ben liberalo delas a través de tec-
noloxías axeitadas (termoterapia, cultivo de meristemos, etc...).

Os virus son axentes infecciosos que penetran nas células das cepas contaminadas e
provocan alteracións fisiolóxicas que se traducen en consecuencias importantes: reduc-
ción da cantidade e caseque sempre da calidade dos viños obtidos, debilitamento e enve-
llecemnto prematuros das cepas e dificultades na propagación asexual (estaquillado,
enxertado). Transmítense ó utilizar para a propagación material infectado ou a través de
nemátodos (Xiphinema spp.), que viven no solo picando as raíces e transmitindo a infec-
ción dunhas cepas a outras.

Os virus máis coñecidos, anque non, desgraciadamente, polos viticultores son:

- O “entrenó curto” (court-novee ou fanleaf).
- O enrolado (leafroll), que aparace no outono.
- O xaspeado.

No proceso de selección clonal procúrase sempre partir de cepas vellas que non pre-
senten os síntomas característicos destas viroses. Non obstante, existen actualmente téc-
nicas que permiten sanear o material e na descripción das cales non podemos deternos
aquí.

A Administración ampara o material libre de viroses como “certificado”, circunstan-
cia que debe figurar nas etiquetas que o acompañan. Sen embargo, os viveiristas que
solicitan a certificación para o seu material débense someter a duros requisitos, detalla-
dos no vixente “Regulamento de certificación de plantas de vide”, de 1986. O material
a certificar debe ser remitido polo viveirista a un centro especializado (INIA - Murcia),
onde é enxertado en portaenxertos moi sensibles ás viroses (V. rupestris cv. Saint
George). Tan só no caso de que durante tres campañas consecutivas o portaenxertos non
manifeste síntomas de contaminación se procede á certificación do material remitido.
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A sanidade do material seleccionado foi unha preocupación constante durante o
desenvolvemento dos traballos. Xa no ano 1986 se procedeu ó saneamento de 12 clons
que destacaban polas súas propiedades, co obxecto de gañar tempo no proceso e aínda
co risco de que non fosen definitivamente seleccionados.

O material a certificar debe ser remitido obrigatoriamente por viveiristas oficialmen-
te recoñecidos como “seleccionadores”. Por esta razón, a CONSELLERIA DE AGRI-
CULTURA solicitou e obtivo no ano 1990 tal consideración. No mesmo ano marcáron-
se e remitíronse a Murcia para certificación tódolos clons que ata ese intre figuraban na
cabeza da selección.

Durante o ano 1992 procedeuse na EVEGA á testaxe, polo método E.L.I.S.A. de
tódolos clons de posible selección, co obxecto de obter indicacións fiables sobre o seu
real estado sanitario e proceder ó seu saneamento no caso de que fose necesario. A plan-
ta da que se tomou o material remitido, no caso de que este fose certificado, será con-
servada como “cabeza de clon”. Destas “cabezas de clon” sairá todo o material que no
futuro chegue ás mans dos viticultores.

A partir deste intre, o proxecto inicia unha nova fase de producción de xemas e a súa
distribución a viveiristas, co obxecto de que estes multipliquen o material e o fagan che-
gar ós viticultores. Con esta finalidade e para ir avanzando no proceso, establecéronse
dúas fincas para producción de xemas: unha delas en FONTEFIZ (Coles - Ourense), pro-
piedade da CONSELLERIA DE AGRICULTURA, e outra en COTARELO (Esposende-
Ourense), propiedade de CAIXA GALICIA. Ambalas dúas fincas son axeitadas e reúnen
os requisitos esixidos polo vixente Regulamento de Certificación de plantas de vide.
Nelas estableceuse por duplicado o mesmo material, co obxecto de reducir ó mínimo os
riscos de perdas dun material conseguido a costa de tanto esforzo.

3.6.- O FUTURO

As actividades que describimos permitiron obter un material de calidade obxectiva-
mente contrastada que, nos vindeiros anos, irá chegando ós viticultores a través do sec-
tor viveirista, e isto coas garantías sanitarias que supón a certificación oficial.
Paralelamente, obtivéronse datos valiosos verbo das nosas variedades autóctonas, que
permiten xa fixar recomendacións precisas de cultivo. Acotáronse, á vez, relacións entre
parámetros analíticos dos seus viños que permiten sinalar as condicións básicas de equi-
librio dos viños elaborados coas variedades seleccionadas.

Sen embargo, isto supón tan só un comenzo, posto que a selección clonal é un proce-
so de mellora xenética continua e de duración ilimitada. En primeiro lugar, porque o
material seleccionado sempre será susceptible de ulteriores estudios e melloras. E, en
segundo lugar, porque cómpre seguir percorrendo a xeografía galega na procura de posi-
ble material que quedase fóra do proceso e para o que, cos clons seleccionados, se dis-
pón xa dunha importantísima referencia para a contrastación.
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Débese estender tamén este Plano a outras variedades tradicionais non incluidas no
anterior proxecto, posto que o actual iniciouse en e para a provincia de Ourense. En par-
ticular, realizáronse xa dous anos de selección policlonal para a variedade ALBARIÑO
e trabállase xa desde hai algún tempo na EVEGA con outras variedades de interese:
BRANCELLAO (ALBARIÑO), CAIÑO, etc...

No ano 1991 volveuse a asinar un novo convenio coa CONSELLERIA DE AGRI-
CULTURA, en virtude do cal CAIXA GALICIA cede o material obtido para a súa repro-
ducción e entrega ós viveiristas, así como a finca A QUINZA, substrato básico para o
desenvolvemento dese Plano, unha vez cumpridos os seus obxectivos.

CAIXA GALICIA comprométese a manter na súa finca de COTARELO- Esposende
un duplicado do material saneado que a CONSELLERIA DE AGRICULTURA implan-
te na finca “Pazo de Fontefiz”, así como a poñer a disposición a devandita finca para os
ensaios e experiencias que mutuamente se determinen. Colaborarase tamén en temas de
investigación e formación a través da AULA AGARIA e, dado o fructífero resultado da
excelente colaboración mantida, pon a disposición o equipo técnico que, por parte de
CAIXA GALICIA desenvolveu este proceso.

O camiño emprendido debe proseguir, en busca dunha incesante mellora na calidade
e personalidade dos nosos viños. Sinalaremos algunhas metas a alcanzar nun próximo
futuro, parte das cales iniciaron xa as actividades oportunas:

- Selección doutras variedades de interese para a viticultura galega: ALBARIÑO,
LADO, BRANCELLAO (ALBARELLO), CAIÑO, FERROL, etc...

- Mellora do material seleccionado. Con tal finalidade implantarase un novo campo
co material seleccionado e calquera outro do que se desexe contrastar a calidade co
primeiro.

- Mantemento na finca A QUINZA do material utilizado no proceso, como conser-
vación para as futuras xeracións de viticultores.

- Estudios ampelográficos e analíticos polo miudo dos clons seleccionados, con deter-
minación de alcohois superiores, ésteres, terpenos e outros que se consideren de
interese. Este último traballo debe permitir afinar os compoñentes analíticos rele-
vantes para o potencial aromático dos nosos viños e require a utilización de técni-
cas analíticas avanzadas (cromatografía, fotoespectometría, etc...).

- Realización na finca A QUINZA de ensaios e experiencias sobre temas de investi-
gación aplicada. Leváronse a cabo xa ensaios sobre eficacia de productos fitosani-
tarios para o combate do mildio e botryte, así como sobre o emprego de técnicas
axeitadas para reducir as taxas de corremento dos acios en variedades vigorosas
(despuntados, reguladores do crecemento, etc...). O material en uvas producido uti-
lizarase tamén para para a afinación de técnicas sobre elaboración de viños, téndo-
se realizado xa algunhas sobre hiperoxidación de mostos (Godello), emprego de
clarificantes en mosto (Treixadura), etc...
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Non se pode evitar unha modesta, pero firme, satisfacción polo labor desenvolvido.
Sen embargo, CAIXA GALICIA é consciente do camiño que aínda queda por percorrer
para conquistar a máis acrisolada calidade e personalidade dos nosos viños, meta alcan-
zabe, á luz das experiencias desenvolvidas. A FUNDACION CAIXA GALICIA, a tra-
vés da súa AULA AGRARIA, amosou o camiño para conseguilo: ilusión, entrega e espí-
rito de colaboración para integrar esforzos e recursos a prol de obxectivos por todos
compartidos.
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DSTr= X100
x

Grad. Alc./Ac. total
(mosto)

Azúcar (Trn/Ha.)

Peso uva/Kg.
madera poda

Grado alcohólico
(vinos)

Acidez total (vinos)

Ac. total/Ac. málico
(vinos)

TREIXADURA TORRONTES GODELLO DONA BLANCA

x DST r x DST r x DST r x DST r

1,74 0,19 10,9 2,10 0,35 16,7 1,73 0,27 15,6 1,33 0,18 13,5

2,12 0,68 32,1 3,07 0,64 20,8 3,07 0,56 18,2 2,11 0,49 23,2

2,31 0,93 40,3 4,27 1,65 38,6 4,61 2,20 47,7 4,30 2,84 66,0

11,36 0,54 4,8 10,91 0,79 7,2 11,65 0,64 5,5 10,26 0,87 8,5

5,0 0,2 4,0 4,3 0,2 4,7 5,3 0,5 9,4 5,5 0,4 7,3

2,24 0,48 21,4 3,65 0,95 26,0 3,42 0,87 25,4 1,78 0,33 18,5

Valores medios (x), desviaciones standard (DST) e porcentaxes da desviación standard (r) para os clons que figuran
no Centro.

CADRO I

CADRO II

RATIOS TREIXADURA TORRONTES LOUREIRA GODELLO DONA BLANCA

2,29±0,16 2,55±0,26 1,42±0,10 2,23–0,25 1,89±0,27

2,14±0,54 1,10±0,30 1,41±0,17 0,95±0,47 3,90±1.02

0.,22±0,30 0,27±0,02 0,06±0,01 0,38±0,12 0,15±0,02

0,39±0,04 0,30±0,03 0,50±0,02 0,36±0,05 0,34±0,03

1,01±0,10 1,12±0,12 0,06±0,01 1,03±0,12 0,94±0,12

2,27±0,18 2,28±0,10 23,91±3,12 2,18±0,20 2,02±0,13

Valores das relacións paramétricas medias correspondentes os clons relacionados no Cadro IV.

Grad. alc./Ac. total

Ac. málico/Ac. tartárico

Ac. tartárico/Ac. total

Ac. total/Extracio

Glicerina/Ac. total

Grado alc./Glicerina



VARIEDADES N.º CLONES

DONA BLANCA 33

GODELLO 70

MENCIA 30

TORRONTES 39

TREIXADURA 36

LOUREIRA 5

Variedades e número de clons manexados en selección principal.
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CLONES SELECCIONADOS
VARIEDADES

1ª LINEA 2ª LINEA 3ª LINEA

TREIXADURA 30-27-26-43-24-36-50-12 14-40-25-35 38

TORRONTES 04-30-27-28-26-23 22-14-16-32 11-29

DONA BLANCA 07-10-19-20-25-27-28 06-11-12-30 08-31

GODELLO 32-75-52-84-76-78-44 37-74-64-67 331-62-38

LOUREIRA 25-13-17 22

MENCIA 30-03-25-14-06 11-07-24 04-20

Clons seleccionados en cada unha das variedades sinaladas, en orden de prioridade.

CADRO IV

CADRO III



3.7.- A ENXERTA

Debido a que este tema é preciso desenvolvelo dunha maneira eminentemente prácti-
ca, complementamos estas actividades cunhas láminas que, coma imaxes que son, pre-
tenden valer máis que mil palabras.

Lembrar somentes que para a enxerta, a recollida de madeira constitúe unha fase fun-
damental. Debe recollerse coa vexetación parada, inmediatamente trala poda. A proce-
dencia da madeira será de cepas sanas, ben constituidas, con producción equilibrada e de
sarmentos ben agostados e de desenrolo medio. Do sarmento, so se aproveita para a
enxerta a parte central.

O almacenamento da madeira pode facerse en feixes xa preparados dunhas 50 esta-
cas, e conservaranse hasta a súa utilización en adegas frias, protexendo este material da
luz.

Láminas 1,2 e 3
Enxerto de CUÑA

As cuñas son os enxertos clásicos nos viñedos do Ribeiro. Bimbio e rafia son as ata-
duras máis usadas. Tiras de goma de enxertar e cinta de chapista dan bos resultados.
Como cobertura protectora empregase normalmente a terra.

Epocas: Inverno-primavera; tamén podía ter éxito en outono se hai humidade e calor
bastante para favorecer á soldadura da unión.

Lámina 4
Enxertos INGLESES

Os enxertos ingleses en campo son de resultado excelente, sempre e cando se coide
ben á atadura; se non se amarra ben, a desecación penetra polos extremos da unión. Por
esta razón, non é aconsellable o bimbio, podendo utilizarse rafia, cinta de chapista ou
tiras de goma elástica. Como cobertura, terra ou area húmida.

Epocas: O mesmo que para o enxerto de cuña, o inglés de campo pode facerse en
inverno-primavera; tamén podía ter éxito en outono se hai humidade e calor bastante
para favorecer á soldadura da unión.
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Lámina 5
Enxertos de INCRUSTACION

Láminas 6 e 7
Enxertos de COROA

Son sinxelos de facer. É preciso agardar os fins de primavera, cando a videira solta a
casca. Se nesa altura dispomos de vides ben conservadas en fresco dende o inverno,
podemos probar este xeito de enxertar. Naturalmente, hai que atar e cubrir as feridas.

Lámina 8
Enxertos a MAQUINA

As máquinas, sempre que teñan as cuchillas perfectamente preparadas, son unha solu-
ción cando non se dispón de profesionais cualificados que poidan traballar ó ritmo que
se lles marca nos grandes viveiros.

Ademais, gracias á perfección de algunhas destas máquinas, elimínase a fase de atado,
que é sustituido por un simple mergullado en parafina.

Hai máquinas que tamén se poden utilizar nos enxertos de campo (por exemplo, o
MALLORQUIN). Outras labran a cuña con ombros, polo que o operador só leva o tra-
ballo de rachar o bravo e atar.

Lámina 9
Enxertos de mesa.

O enxerto de mesa para facer viveiro de cepa enxertada non ten excesivas dificulta-
des. O que sí esixe é tempo de adicación, que non sempre o hai.

O proceso resúmese en cortar no inverno as vides dos bravos e as das castes de manso
que nos interesa propagar. Conservanse nun sitio frio, orientado ó N. , enterradas, ou
mellor, nunha cámara frigorífica. Cando ven a primavera, procedese a enxertar. Se é a
mán, faise o inglés; cunha boa máquina, aforramos o labor de atar.

Feitos os enxertos, poden pasar directamente ó viveiro ou, para mellor éxito, poñelos
a “chocar” nunha caixa de serrín, que regaremos para manter humidade constante.

Se conseguimos cunha estufa elevar a temperatura a 20-25 ºC durante tres semanas
lograremos a formación do callo, ou sexa, a soldadura da unión.

Formado o callo, aínda se poden abrir as fiestras do local para que, pouco a pouco,
entre a luz e os gromos verdeen; Logo, facemos o paso ó viveiro.
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Lámina 10
Viveiro de estacas

O viveiro esixe atención continuada. Hai que regalo e dar tratamentos fitosanitarios.
Cando os bravos “manden” ladróns desde abaixo, hai que desgromalos. Tamén hai que
tirar as raiciñas ou “barbas” que o manso bota por riba da unión do enxerto, pero ¡ollo!,
esta operación farase ós poucos cando os bravos leven sangre Berlandieri, xa que neste
caso son moi lentiños en botar raíces. Compre entón deixar “barbas” algún tempo, ata
que as raices dos bravos vaian collendo “categoría”.

A lonxitude das estacas é moi diversa; desde pouco máis de 20 cm. en Centroeuropa
ata arredor de 1 metro no N. de Africa. As características do terreo, o clima e a práctica
definirán a lonxitude máis propia para cada término.

Finalmente, é importante remarcar que ou ben se lle fai de cando en vez unha riguro-
sa desinfección á parcela adicada a viveiro, ou do contrario será inexcusable cambiar
periodicamente de sitio, se non queremos que aparezan os problemas. Un terreo virxen,
debidamente fertilizado e preparado, é ideal para conseguir plantas sanas e vigorosas.

Láminas 11,12,13,14,15 e 16
Enxertos de ESCUDETE

Os escudetes son excelentes enxertos de verán-outono que, aínda que gallan, non
supoñen que o bravo quede sen cabeza, co que podería incluso morrer.

Para o escudete propiamente dito, é preciso que a cepa solte a casca. Este requisito
non é preciso para os mallorquines nin tampouco para os enxertos de cuña lateral.

Cando se colle o material a enxertar, buscarase que proceda dunha zona soleada, para
que o gromo veña ben curado. Cinta plástica ou goma elástica son excelentes atados. Un
monlliño de follas verdes e molladas interpostas entre o enxerto e a terra con que se
cubren axudan a evitar o reseque cando fai moita calor.

Láminas 17, 18, 19 e 20
Enxertos GAILLARD

Os enxertos Gaillard veñen sendo variantes das cuñas de costado. Tal vez sexan
menos traumatizantes os escudetes ou mallorquins nos brazos, pero teñen o inconve-
niente de que hai que preocuparse máis en tirar os gromos “espontáneos” que inevita-
blemente seguirán á raíz dos brazos da cepa que tentamos sustituir.
Lámina 21
Enxertos HERBACEOS

O enxerto herbáceo e o herbáceo-leñoso son fáciles de executar. Ambolos dous fanse
entre os meses de maio e xuño.
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Para o enxerto herbáceo prócedese da seguinte forma: Pódase no inverno o bravo a
2 gromos. Daí sairán 2 potentes vides verdes que, sobre sobre mediados, estarán dispos-
tos para recibir á púa.

Esta será tamén verde , cortada a un ollo. Uniranse mediante o enxerto inglés, pero
sen fendeduras no bisel. Ataranse con cintas de goma elástica. É importante usar unha
navalla moi ben afiada, un bisturí ou unha cuchilla de afeitar para poder cortar limpa-
mente, non machacando os tecidos que aínda están totalmente tenros. Para ter éxito hai
que suprimir tódolos gromos ladróns que aparezan en días sucesivos.

O enxerto herbáceo-leñoso é tan fácil ou máis que o anterior; o bravo prepárase de
xeito igual.

As púas do inverno son recollidas da cámara ou sitio fresco; poñense en area, con
calor e humidade para que “entren en acción”. Aproximadamente en 6-7 días xa teñen os
gromos comezado a hinchar. Nese momento faise unha cuña normal, de diámetro igual
ó bravo e enxertase; átase con cinta elástica de goma.

Haberá que vixiar aquí tamén a saída de “ladróns”, que se irán suprimindo para que
non rouben savia ó enxerto.

Estes dous enxertos presentan unhas soldaduras moi boas e merece a pena probar
sorte con eles.

Lámina 22 e 23
Enxertos de APROXIMACION

Os enxertos de arrimado ou aproximación son pouco empregados hoxe en viñedo.
Descríbense polo interese que podan ter para outrras plantas, por exemplo, as camelias,
adelfas, etc.

Lámina 24
Pontes para salvamento

Hai veces que un cable, uns coellos ou os gamberros poden facerlle ás árbores moití-
simo dano. Outras veces trátase simplemente de enfermidades. E entón cando os enxer-
tos de ponte poden salvarlles a vida.

Láminas 25 e 26
Ataduras e proteccións

A atadura serve para por en contacto aquelas partes que queremos que solden. As pro-
teccións son para evitar que esa unión se reseque.
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As ataduras, se non se degradan elas de por sí, haberá que cortalas cando xa está o
enxerto ben prendido, para que non se estrangule.

As proteccións serán distintas según o tipo de enxerto e a época de facelo. A cinta de
chapista e a goma elástica, aparte de atar fan unha boa protección. A terra, protector clá-
sico dos enxertos nas videiras, é excelente e barata. As pastas e parafinas son tamén moi
eficaces.
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LAMINA 3.1
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A Cuña



LAMINA 3.2
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A Cuña
con encaixe labrado
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Xeito de colocar
as cuñas
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Os ingleses
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A incrustación
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A coroa
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A coroa
(outro xeito)
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As máquinas
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LAMINA 3.10
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Viveiro de estaca

enxertada



LAMINA 3.11
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Os escudetes
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A barquiña

O salgues



LAMINA 3.13
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O mallorquín
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Mallorquín

para encaixar de lado
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Outro
mallorquín



LAMINA 3.16
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Enxerto de escudete en maio

(Para muda de variedade)

(tamén podería ser mallorquín, se ainda non solta a casca)



LAMINA 3.17
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A cuña de lado
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O costado inglés
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O gaillard
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Gaillard
(variante)
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LAMINA 3.22
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Os arrimos
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A axuda
da botella
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As pontes para
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Ataduras
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Proteccións
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CAPITULO 4CAPITULO 4

PODAPODA DADA VIDEVIDE





CAPITULO 4.- PODA DA VIDE

4.1.- ESTUDIO DAS XEMAS

4.1.1.- INTRODUCCION.

A poda da videira ten unha dependencia obvia e absoluta das xemas, polo que a intro-
ducción a un tema tan específico coma este debe centrarse precisamente no estudio das
mesmas.

As xemas clasifícanse en axilares, netos, adventicias, basilares e cegas. De acordo coa
súa situación no bacelo, podemos realizar unha primeira valoración atendendo á fertili-
dade destas. Advírtense os seguintes datos:

a) as xemas máis próximas á base son xeralmente infértiles ou de pouca producción.
b) nas xemas medias pódense xerar dous acios no cono primordial; e
c) a medida que nos achegamos ás puntas diminúe sensiblemente a fertilidade.

Outra consideración destacable é que, a diferencia da maioría das froiteiras, na videi-
ra non existen xemas de madeira e xemas de flor. A única diferencia que se advirte entre
elas é o distinto grao de fertilidade.

Como primeira consideración, diremos que as xemas en gramos de vide, clasifi-
canse en:

– FRANCAS ou LATENTES

– PRONTAS

– BASILARES

– CEGAS

– ADVENTICIAS
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LAMINA 4.1 
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4.1.2.- CONSTITUCION DAS XEMAS.

Nota previa.- Nas páxinas seguintes, referidas ás xemas, extractamos en ocasións
algúns apartados do libro Poda de la vid de L. Hidalgo (de lectura máis que recomen-
dable).

Tódalas xemas da videira están constituídas externamente por varias escamas de cor
parda (máis ou menos acentuada) e recubertas interiormente por abundante borra abran-
cazada (lanuxe). O seu labor é protexe-los conos vexetativos, que non son outra cousa
senón gromos en miniatura, que presentan xa tódolos seus órganos: folliñas, gabiáns,
acios pequenos de flor e bosquexo de xemas.

As xemas latentes da videira son raramente simples. En grande número de casos,
nunha mesma xema atópanse varios conos vexetativos. O máis importante ou primordial
contén, entre as súas escamas, un ou dous conos vexetativos secundarios; á súa vez, entre
as escamas destes conos secundarios poden inserirse outro ou outros terciarios, etc. Unha
xema, pois, pode dispor dun ou varios conos vexetativos –que representan outros tantos
gromos– con tódolos seus órganos en miniatura.

A organización destes conos é tanto máis simple canto que o seu rango é máis eleva-
do, e así, un cono vexetativo de primeira orde (primordial) contén de ordinario dous acios
pequenos de flor; un da segunda orde dispón correntemente só de un; e, finalmente, nos
terciarios non se advirte ningún.

No mesmo nó dun bacelo poden, polo tanto, inserirse, na primavera, varios gromos
ou pámpanos orixinados polo desenvolvemento simultáneo dos citados conos vexetati-
vos, que xeralmente se estorban no transcurso da vexetación.

Nunha orde relativa, os conos vexetativos das xemas axilares, situadas nas inserción
das follas –que realmente constitúen un xemeiro– gardan unhas posicións características:
inmediatamente superior ó plano de inserción do pecíolo –e lixeiramente descentrada–
preséntase a xema pronta ou de agromado anticipado; a continuación, no mesmo plano,
pero centrada en relación á base do pecíolo, sitúase a xema latente, ca súa posible com-
plexa organización. Dentro da xema latente, a primeira posición centrada en relación á
base do pecíolo ocúpa o primeiro cono secundario; continuando na mesma directriz lon-
xitudinal do anterior – tamén centrada–, pero nun plano superior, sitúase o cono primor-
dial; e, por último, tamén centrada, pero no plano máis superior, atopámo-lo segundo
cono secundario, nunha posición practicamente simétrica coa primeira, con respecto ó
cono principal. A disposición de posibles conos terciarios e de maior rango –dentro da
xemas latentes– é dunha natural maior complicación.

E de facer notar que cando as xemas prontas se desenvolven dando lugar ós netos,
estes sempre están situados por debaixo das xemas latentes, considerando o sentido de
crecemento do pámpano, e, consecuentemente, a cicatriz da súa supresión é inferior ó
nacemento dos pámpanos ou gromos principais, procedentes do desenvolvemento das
xemas latentes.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

95



A maior ou menor complexidade das xemas, e consecuentemente o  seu grao de fer-
tilidade nas xemas de froito –ou ausencia da mesma nas xemas de madeira–, non é exter-
namente diferenciable, como acontece en certas froiteiras. Sen embargo, esta complexi-
dade na organización non é igual en tódalas xemas localizadas nun bacelo, senón que
crece da base do mesmo ata unha rexión situada a pouco máis da metade, para decrecer
máis arriba (as xemas da punta son rudimentarias e non adoitan levar acios).

En xeral, na base do bacelo –na súa inserción coa madeira vella– áchanse varias
xemas, denominadas basilares, cegas, contracegas e casqueiras. Sen embargo, entre a
maioría das nosas viníferas só a cega adoita conter un acio pequeno de flor, faltando
estes elementos nas demais.

4.1.3.- FERTILIDADE DAS XEMAS

Unha xema é fértil unicamente cando orixina un pámpano que leva un ou varios
acios.

A colleita dun determinado ano existe en potencia nas xemas da capa do ano anterior.

A fertilidade das xemas varía segundo:

1) A natureza das mesmas:

- Franca ou latente .......fértil (1-2 acios)
- Pronta ........................pouco fértil
- Basilares ....................infértiles
- Cega...........................pouco fértiles (zonas/castes)
- Adventicias ...............pouco fértiles

2) A posición que ocupen no bacelo.

A fertilidade é:

- maior nas xemas situadas na zona media do bacelo;
- menor nas xemas da base; e
- ás veces nula no extremo.

3) A variedade.

A fertilidade é unha propiedade xenética dependente das variedades. Polo tanto, do
tipo de variedade depende o tipo de poda a aplicar en cada caso (as variedades pouco fér-
tiles hai que podalas longo, e viceversa).
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4) O vigor.

Xeralmente a fertilidade aumenta co vigor.

5) A climatoloxía.

Nos días cálidos e soleados (meses de maio e xuño) aumenta a  fertilidade.

A desigual fertilidade que ofrecen os conos vexetativos primarios, secundarios, ter-
ciarios, etc. depende, en principio, da súa situación nas xemas. Sen embargo, existen
outros factores determinantes da mesma, como a posición sobre a cepa e sobre o bace-
lo, que pasamos a considerar.

4.1.3.1.- XEMAS E CONOS QUE NACEN SOBRE MADEIRA VELLA
(XEMAS ADVENTICIAS).

Certo número de conos que teñen o seu asento ben nas xemas latentes do bacelo, ben
nas xemas das que, de agromaren, orixinarían netos, ou tamén –e principalmente– nas
cegas e contracegas (basilares), poden quedar durmidos, é dicir, sen experimentar un
desenvolvemento suficiente como para producir un gromo. Estes conos, insertos –como
todos– sobre a zona de madeira, non morren: algúns quedan somerxidos pouco a pouco
polas capas anuais de madeira nova, que forman o cambium da planta, e, ó non apunta-
ren ó exterior, quedan incapacitados definitivamente para desenvolverse; noutros casos
manifestan tódolos anos algunha actividade vexetativa, que se non determina o seu
gromo é suficiente para que o seu eixe se alongue un pouco, e incluso se ramifique,
emerxendo ou apuntando á superficie da cortiza. Cando unha causa calquera concentra
sobre algún destes últimos conos a actividade vexetativa (xeadas, poda severa, etc.),
sobrevén o seu desenvolvemento en pámpanos, que se denomina espergura ou chupón
(de fertilidade variable).

Na nosa videira (Vitis vinífera)  estes son, xeralmente, infértiles. Isto explícase  por-
que uns conos son oriundos de xemas infértiles de por si (xemas basilares), e noutros
–aínda procedendo de xemas fértiles– a rexión do cono vexetativo que leva os pequenos
acios puido quedar somerxida na capa de madeira formada a posteriori, cada ano, e o
seu desenvolvemento xerará un pámpano infértil. Só son fértiles cando estes pequenos
acios están situados, no cono vexetativo, o suficientemente altos como para se libraren
daquela submersión.

Este último fenómeno, que –como xa se advertiu– é pouco corrente na nosa videira,
dáse a miúdo nas doutras especies (Vitis rupestris e Vitis riparia) e nalgúns dos seus
híbridos.

4.1.3.2.- XEMAS E CONOS DAS ESPERGURAS OU CHUPONS.

Na maioría das nosas variedades estes pámpanos, que nacen da madeira vella, non só
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perderon a súa fertilidade propia, senón tamén os conos vexetativos contidos nas súas
xemas latentes, que, ó teren unha organización rudimentaria, se presentan practicamen-
te desprovistos deses pequenos acios.

4.1.3.3.- XEMAS E CONOS BASILARES.

Xa queda apuntado que os conos destas xemas teñen unha organización elemental e
non levan pequenos acios de flor, a excepción do máis importante e destacado dunha
delas, a cega, que a miúdo leva un. En circunstancias ordinarias adoitan quedar durmi-
das; sen embargo, cando sobrevén a destrucción das xemas superiores do bacelo ou dos
seus gromos en desenvolvemento (por rotura, xeada, pedrazo, etc.), evolucionan en
gromo, sendo infértiles os seus pámpanos, a excepción do orixinado pola cega, que
–como xa se dixo– adoita levar un acio.
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LAMINA 4.2
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4.1.3.4.-XEMAS E CONOS DO BACELO FORMADO NO CICLO VEXETATIVO
DO ANO ANTERIOR.

Este bacelo pode nacer doutro bacelo de fertilidade xa comprobada ó estar inserto
sobre unha espergura agostada, e incluso saír doutro bacelo orixinado por unha xema
basilar. En tódolos casos, os conos e, polo tanto, as xemas, poden ser fértiles (á parte os
seus basilares).

Esta fertilidade acúsase, nun bo número das nosas viníferas, en maior grao (é dicir,
dan máis acios) nas xemas situadas cara ó décimo nó, pola razón –xa exposta– de que
poden ter diversos conos vexetativos fértiles (á parte os seus basilares).

O diferente grao de fertilidade das xemas latentes, dentro dun mesmo pámpano ou
bacelo, é consecuencia lóxica do seu desen– volvemento, con maior ou menor comple-
xidade en coincidencia cos diferentes períodos críticos da vexetación: ó iniciarse o agro-
mado e o desenvolvemento das primeiras xemas, a videira dispón case exclusivamente
das súas reservas, xa que os seus órganos vexetativos non están aínda en condicións de
elaboraren e transformaren novos alimentos; analogamente, ó final do ciclo vexetativo
van paralizándose paulatinamente as funcións propias da nutrición, mentres que, pola
contra, no período intermedio de máxima vexetación (abundante e apropiada) as xemas,
ó igual ca tódolos demais órganos da videira, alcanzan a súa máxima perfección e com-
pleto desenvolvemento. Consecuentemente, as xemas extremas dos bacelos, producidas
nos períodos iniciais e finais da vexetación, son de constitución menos diferenciada cás
da súa parte media, correspondéndolles unha menor fertilidade cá estas.

A iniciación da fertilidade das xemas cega e latentes, dentro da súa ordenación xeral
no bacelo, depende da variedade da videira cultivada, sendo de grande interese ter coñe-
cemento da mesma. Existen variedades nas que a xema cega e as primeiras latentes son
practicamente infértiles ou de baixa fertilidade (Sultanina, Ohanes, Palomino, Verdello,
etc.), mentres que outras, pola contra, presentan, desde as primeiras xemas, unha fertili-
dade moi acusada (Pedro Ximénez, Airén, etc.); o xeral é, sen embargo, a situación inter-
media, é dicir, que a xema cega leve un acio e dous as inmediatas latentes. En calquera
dos casos, con menor ou maior fertilidade das xemas basais, advírtese un constante
incremento da mesma ata a metade do bacelo, desde onde a diminución é crecente.

4.1.3.5.- XEMAS DOS NETOS OU GROMOS.

Xa se dixo que cando a xema menos avultada e máis afiada se desenvolve en pámpa-
no o mesmo ano da súa formación (é dicir, agroma anticipadamente), a organización do
seu cono vexetativo non tivo tempo de facelo de maneira perfecta, e este pámpano ou
neto leva un ou dous –e en ocasións ningún– pequenos acios que, xeralmente, florecen-
do tarde, non teñen tempo de madurar (excepto en moi contadas excepcións –variedades
bíferas, de dúas vendimas–) nos nosos climas; o seu froito denomínase “racima agra-
ces” ou “rebusco”.
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Como nota final, e resumindo todo o exposto referente á  fertilidade dos conos vexe-
tativos, podemos indicar que o podador só debe considerar como xemas de fertilidade
normal aquelas situadas en bacelos que se asentan á súa vez sobre outros (polgares ou
varas) do ano anterior, descartando as basilares, cega e contracegas. Estas xemas de fer-
tilidade normal –que xeralmente conteñen dous acios– denomínanse correntemente
xemas francas. Tamén diremos que o tamaño dos acios e a perfección da súa estructura
é tanto maior canto mellor organizadas estean as xemas, ou, mellor dito, os conos vexe-
tativos que conteñen; e precisamente son as que se localizan na metade do bacelo as que
ofrecen esta conxuntura.

4.2.- A PODA DA VIÑA

4.2.1.- FINALIDADES

A poda consiste en suprimir mediante cortes, partes da planta para alcanzar as seguin-
tes finalidades:

1.- Dar a planta unha forma determinada para facilitar as labores de cultivo.
2.- Que os rendementos das colleitas sexan regulares ano tras ano, sen altibaixos,   evi-

tando a vecería.
3.- Regularizar a fructificación, facendo que os acios aumenten de tamaño e maduren

ben.
4.- Dentro da forma dada á cepa, acomodar as súas dimensións, e colocala nas mello-

res condicións de insolación e aireamento, favorecendo a fotosíntese e evitando
accidentes e enfermidades.

5.- Atender un bo goberno de savia e a súa prudente distribución.
6.- Disminuir a perda de potencial vexetativo. A poda asegura unha maior duración da

vide e da viña, retrasando o seu envellecemento.

4.2.2.- EPOCAS DA PODA.

E preciso distingui-la poda en seco da poda en verde.

A) A PODA EN SECO:

Efectúase normalmente durante toda a fase do repouso vexeta– tivo (decembro,
xaneiro e febreiro), é dicir, desde o final do agostado ata o choro.

Dentro da poda en seco podemos distinguir varios tipos:

1.- Poda anticipada ou temperá.- E aquela que se realiza antes de que a capa termi-
ne o agostamento, o que orixina un desborre máis tardío, co conseguinte retraso da
maduración e perda de vigor. A execución desta poda non é aconsellable nas variedades
vigorosas e de madurez precoz. (Unicamente pode resultar en climas de verán  longo con
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variedades vigorosas e de maduración precoz)

2.- Poda retrasada ou tardía.- E aquela que se realiza cando a cepa xa iniciou o des-
borre ou agromado. Os os efectos son parecidos ós ocasionados pola poda temperá.
Tampouco resulta unha práctica aconsellable (unicamente no caso de que se teman xia-
das tardías ou primaverais).

3.- Poda normal.- E a máis utilizada pola maioría dos viticultores. A súa práctica ten
lugar no período que vai desde a caída da folla ata o choro, é dicir, nos meses centrais
do repouso invernal. Nesta época atopámonos cunha cepa que xa agromou e que se atopa
ben agostada.

Dado que nos nosos viñedos temos cepas de distintas variedades e que, polo tanto,
non todas elas alcanzan o grao de madurez industrial na mesma data, é aconsellable prac-
ticar podas temperás nas de cepas cun ciclo vexetativo máis curto. Por medio desta prác-
tica conséguese retrasa-la maduración destas, co que é posible chegar á vendima con
tódalas variedades en idéntico punto de madurez.

B) PODA EN VERDE.

Estas operacións pódense efectuar durante toda a fase de crecemento dos órganos.

4.2.3.- DETERMINACION DA CARGA.

A carga constitúe o número de xemas fértiles respectadas ó practica-la poda (ó falar-
mos de carga, sempre referiremos números de xemas por Ha.)

Para determina-la carga dunha determinada cepa, é preciso recoñecer previamente a
variedade sobre a que se executa a poda, dado que non todas elas teñen xemas de ferti-
lidade similar nin o tamaño dos acios é idéntico. É por este motivo que as cargas das que
dispoñen as nosas viñas oscilan entre as 40.000 xemas/Ha. e as 120.000 xemas/Ha.

Así mesmo, é importante observa-lo vigor de cada cepa (a máis vigor máis carga, e
viceversa) en relación coa cantidade– calidade e o factor madeira-froito.

É dicir, a carga depende dos seguintes factores:

a) a variedade
b) brancas ou tintas (tintas dispoñen dun número de xemas menor)
c) a fertilidade do terreo
d) o marco de plantación
e) a situación do ano anterior
f) os obxectivos a conseguir
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As podas poden ser de varios tipos:

1. Pobres – menos de 8 xemas
2. Medias – entre 8 e 16 xemas
3. Ricas – más de 16 xemas

A modo de exemplo, podemos formula-lo seguinte exemplo: se un viticultir posúe
unha parcela de 1 Ha. de Albariño cun marco de plantación de 2 m. x 1’25 m., ¿que can-
tidade producen, aproximadamente, unhas 4.000 cepas por Ha.?

Coñecemos que, dada a fertilidade desta variedade e o pequeno tamaño dos acios,
presenta unha carga aproximada de 100.000 xemas/Ha, co que a cada cepa lle corres-
ponden unhas 25 xemas.

A forma de repartilas dependerá do sistema de poda a empregar: por exemplo, na
poda Royart deixaríanse dous brazos con tres polgares cada un, e estes a razón de catro
xemas cada un; pola contra, se se bota man da poda Guyot, resultan dúas varas con 10
xemas cada unha e dous polgares por debaixo con dúas xemas cada un.

4.2.4.- PRINCIPIOS XERAIS DA PODA
1.- Polo xeral, as XEMAS FRANCAS situadas en sarmentos que a súa vez nacen

sobre outros de calqueira orixe, ben sexan sarmentos que froitificaron, esperguras
ou chupóns agotados. etc. son fértiles e conteñen un, dous,  tres ou máis acios de
flor (normalmente, dous).
Polo tanto, é esencial o coñecemento da fertilidade das xemas e a súa situación,
para cada caste ou clase de vide que se trate de podar.

2.- A producción dunha cepa nun ano determinado depende esencialmente do número
de xemas francas deixadas na poda correspondente a este ano, é dicir, da carga.

3.- A actividade vexetativa (vigor) dunha cepa ou parte dela, depende do número de
follas completamente desenvolvidas que leve.

4.- As cepas de bo vigor, con sarmentos de grosor regular, son as que dan máis satis-
fación. O mantemento dese vigor axeitado en toda a cepa e nos seus brazos, per-
mite que a colleita sexa asimesmo satisfactoria durante anos consecutivos.

5.- O desenvolvemento dos brotes dun brazo (ou da cepa enteira) é inversamente pro-
porcional o seu número.

6.- A actividade vexetativa do brote ou pámpano depende:
* Da súa posición no pulgar ou vara, sendo a xema extrema ou máis cercana á
punta a de maior privilexio.
* Da súa dirección, de xeito que os máis próximos á vertical son os que crecen a
maior velocidade.
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7.- De feito semellante o que se dixo para os brotes (principio 5º), os acios e os bagos
de uva que os constitúen, son tanto máis voluminosos e pesados canto menor sexa
o seu número (no acio, brazo ou cepa enteira que os leva).

8.- A poda dunha cepa debe estar en harmonía coa clase de vide que se explota, e dicir,
da súa vocación; cas posibilidades do medio vitícola na que está situada, e co
potencial vexetativo propio (vigor, estado de fructificación, idade da cepa, etc.)

9.- Con todos os sistemas de poda debe procurarse que os órganos verdes (e con eles,
os acios), gocen das condicións máis convenientes de temperatura, luz e aireación.

10.- Para continuar un brazo debe elexirse o sarmento máis baixo e máis cercano á
base.

4.2.5.- LONXITUDE DA PODA

Isto varía dunhas zonas a outras, das variedades, etcétera. Segundo a lonxitude que
se pretenda, temos:

a) Poda curta: cando non se deixa máis cós polgares1.
b) Poda longa: cando se deixa polo menos unha vara2.
c) Poda mixta: cando se deixan varas e polgares curtos.

Dado que as variacións de fertilidade das xemas están en función do seu empraza-
mento na cepa, por unha banda, e da fertilidade, pola outra, é fácil comprender que a
poda longa é de aplicación necesaria nas variedades moi fértiles (ó non seren fértiles as
xemas da base).

Reciprocamente, de practica-la poda longa neste tipo de variedades (é dicir, nas moi
fértiles), quedaría un número excesivamente elevado de acios, co que se correría o risco
de debilita-la planta. Nestes casos é preferible unha poda curta. Finalmente, para as
variedades de fertilidade media, a elección entre poda curta e poda longa virá determi-
nada polo vigor da planta.

______________________
(1) O polgar é o anaco de bacelo que leva unha, dúas ou tres francas sobre a cega.
(2) Varas: bacelos que levan polo menos catro xemas francas (tamén chamadas dagas ou espadas).
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4.2.6.- LIMITACION DO DESENVOLVEMENTO DOS BRAZOS

O alongamento da madeira vella sobre a que se multiplican as feridas da poda ace-
lera o envellecemento da cepa, dado que estas entorpecen a circulación do zume. É pre-
ciso, pois, esforzarse en limita-lo alongamento da madeira vella e o número de feridas
da poda.

- Na poda curta basta con deixar ou escoller como madeira de remprazo o bacelo
desenvolvido na primeira xema.

- No caso da poda longa, este caso preséntasenos como un tipo de operación máis
complicado, dado que as primeiras xemas da vara van dar uns pámpanos bastante débi-
les, non aptos para o remprazo. E dicir, será necesario buscar estes xa non na base, senón
cara á metade da vara do ano precedente, polo que o  alongamento xa é considerable.
Dúas son as prácticas utilizadas para evitar isto:

a) o arqueado das varas e
b) a disposición sobre os brazos –e por debaixo da vara– de un polgar, destinado a

producir madeira de remprazo (Guyot).

4.2.7.- OUTRAS RECOMENDACIONS

Non convén executar poda ningunha os días de fortes xiadas ata que os bacelos se
desconxelen, co que se evitan roturas e danos na madeira, que está dura e quebradiza.

É moi importante que en tódalas formas de poda se reparta ben a carga: ó estar ben
repartida a vexetación facilítase a aireación e a insolación de flores e froitos, o que difi-
culta a invasión das enfermidades criptogámicas e favorece a floración e a maduración.

A tesoiras de podar deben de estar ben afiadas para poder aplicar cortes lisos e lim-
pos. Estes cortes non se deben de arrimar nunca a rentes do seu emprazamento: é, pois,
aconsellable deixar un pequeno tocón (que pode ir rebaixándose nos anos sucesivos), a
fin de obstaculizar ó mínimo a circulación do zume.

Por outra banda, é aconsellable aplicar os cortes sobre os bacelos polo nó superior á
última xema respectada (polo diafragma), co que se evitará a penetración da humidade
e das enfermidades.

Así mesmo, e tratándose de entrenós longos, é posible executa-lo corte uns tres cen-
tímetros por riba da última xema e cunha inclinación disposta en sentido contrario á
mesma (para evitar que a auga da chuvia ou o choro poidan agrava-lo perigo que  repre-
sentan as xiadas).

Por outra banda, cada vez que cambiemos de parcela ou desconfiemos dunha posi-
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ble enfermidade nunha determinada cepa, aconséllase desinfecta-las tesoiras de podar, e
evitar, deste xeito, a transmisión das enfermidades que puidese ter, en cada caso, a
madeira). Outra posibilidade consiste en deixar estas cepas que nós supoñemos danadas
e podalas ó final.

No caso das plantacións de primeiro ou segundo ano, se consideramos que estas dis-
poñen do vigor necesario, debemos subi-la cepa dunha soa vez ata a altura desexada, e
evitar, desta forma, a realización de feridas e codos que dificultarán dunha maneira con-
siderable a circulación do zume. Tamén é recomendable suprimir perante estes dous
anos, os acios que poideran ter.

Finalmente, tódolos restos da madeira da poda deberán de retirarse da viña, o que
evita unha serie de pragas e enfermidades que puidesen toparse hibernantes na devandi-
ta madeira.
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4.3.- MODOS DE CONDUCCION

4.3.1.- A ALTURA DO TRONCO.

A altura do tronco vén imposta fundamentalmente polos riscos que representan as
xeadas primaverais, a aparición de enfermidades criptogámicas e a seca. Ás veces teñen
tamén importancia factores climáticos coma o vento (que esixe parras de baixa altura nas
zonas costeiras), e, recentemente, a adaptación á maquinaria que circula sobre as filas
(que impón unha limitación á altura).

Nos climas secos as cepas deben de ser mos baixas, a fin de reduci-los traxectos dos
vasos conductores; pola contra, nas situacións húmidas, os riscos de enfermidades e xea-
das primaverais requiren unha maior altura que afaste a vexetación da humidade do
terreo e permita unha boa aireación. O caso extremo represéntano as parras, establecidas
como consecuencia das condicións sociais (co-cultivo da videira e horta) ou culturais
(dificultade de contención da vexetación nunha espaldeira a causa dun vigor moi eleva-
do), e as cepas cultivadas sobre titores vivos (por exemplo, as árbores).

A superioridade cualitativa das cepas baixas sempre foi recoñecida en todo o mundo,
aínda que os resultados experimentais actuais non delimitan claramente a influencia
deste factor, pois débense de ter en conta moitos outros parámetros: densidade de plan-
tación, sistema de poda, superficie foliar estacada, etc. Un factor importante é a com-
bustión metabólica dos ácidos; canto máis afastada do solo se atopa a vexetación, maior
é a acidez do mosto, especialmente o seu contido en ácido málico.

4.3.2.- OS SISTEMA DE PODA.

Ó elixi-la forma que se dará ás cepas, o reparto dos elementos fructíferos e a súa lon-
xitude, consideraranse a densidade de plantación, a altura do tronco, a fertilidade da
variedade e a carga ou número de xemas que se deixarán na poda.

En xeral, os distintos sistemas de poda pódense clasificar segundo o criterio da lon-
xitude dos elementos fructíferos que se deixan: así temos podas longas e podas curtas.

En principio, a poda curta (polgares ou cotóns) presenta certas vantaxes, tales como
unha mellor adaptación á loita contra a acrotonía (tendencia natural ó alongamento da
cepa producido pola entrada preferente na vexetación das xemas terminais en detrimen-
to das xemas da base), unha mellor limitación da importancia das feridas na poda e un
mellor reparto sobre a planta dos elementos vexetativos e froitos.

Sen embargo, en moitas ocasións (en especial para bastantes das variedades autóc-
tonas da nosa rexión), a diferente fertilidade das xemas segundo a súa posición no bace-
lo impón os sistemas de poda longa (varas e bicos longos), para conseguir un equilibrio
entre a productividade en froitos e a cantidade de vexetación da  cepa.
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Finalmente, pódense combina-las vantaxes da poda curta coa necesidade dunha
poda longa cos sistemas mixtos (do tipo Guyot, por exemplo).

4.3.3.- OS SISTEMAS DE VALADO. - EMPALIZADAS.

O valado busca un dobre obxectivo: por unha parte, o mantemento da cepa e dos
seus elementos na posición requirida polo sistema de poda (valado de sostén); por outra
parte, dispoñe-la follaxe e dirixi-lo crecemento dos pámpanos para unha mellor recep-
ción da luz, creando deste xeito un microclima máis adecuado á altura de follas e froi-
tos, e evita-la súa caída sobre a vía, feito que dificultaría as labouras e os tratamentos
(valado de pámpanos).

O valado de sostén aplícase en xeral nos viñedos galegos desde sempre: a razón é a
necesidade de establecer cepas con elementos fructíferos afastados do chan para limita-
los riscos de enfermidades, para o que se utiliza normalmente unha ou varias estacas ás
que se ata tanto o tronco como as varas.

Para acadar unha maior comodidade na aplicación de tratamentos e execución dos
labores impúxose o valado colectivo alí onde as condicións topográficas o permitían; e,
máis recentemente, a mecanización, que esixe maiores distancias entre as filas, provo-
cou a adopción de marcos rectangulares, cun maior amontoamento de cepas nas filas, o
que obriga ó valado dos pámpanos.

A disposición óptima dunha viña é a ausencia de valado dos pámpanos. Esta cir-
cunstancia permite un crecemento no aliñado destes, co que se melloran as condicións
de recepción da luz e se reparte a vexetación.

Sen embargo, o valado colectivo, o uso de menores densidades de plantación (co
conseguinte aumento do vigor das cepas) e a mecanización fan necesaria a adopción de
sistemas que ordenen no espacio a vexetación: un valado de pámpanos ben disposto
aumenta a superficie foliar iluminada, ó limita-lo amontoamento da follaxe, co que se
mellora o microclima a nivel de follas e acios, reducindo os riscos de enfermidades.

Neste tema obviaremo-lo estudio do valado horizontal (parras). Trataremos, pola
contra, da estacada vertical ou espaldeira. Nesta práctica, a altura do valado vén deter-
minada polo vigor das plantas e a separación entre filas, dado que, canto maior sexa a
distancia, maior será a posibilidade de dispoñer espaldeiras máis altas sen risco de som-
breado aínda nas horas nas que o sol non gañou altura. Este valado permite unha dispo-
sición variable dos pámpanos:

a) en un só plano vertical ou en máis de un (en U, en V);
b) en porte ascendente ou en formas máis libres de porte chorón ou descendente.

En canto ós materiais utilizados para a construcción dos soportes, estes van desde a
madeira (tratada ou non) ata a pedra.
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Os sistemas máis recentes consisten en perfís de ferro galvanizado, de aceiro inoxi-
dable ou de material plástico (todos eles algo máis caros de adquisición pero de coloca-
ción moito máis sinxela).

Tamén para os arames galvanizados clásicos apareceron alternativas (como fíos de
nailon ou de aceiro inoxidable). A disposición dos arames dependerá en grande medida
do sistema de poda e de estacada adoptado, polo que non entraremos en detalle: baste
dicir que o primeiro arame adoita colocarse á altura da formación dos elementos da poda
nos sistemas de porte ascendente, e os sucesivos a distancias que permitan o afianza-
mento natural da vexetación.

Respecto dos custes dos distintos sistémas de valado en empalizada son, evidente-
mente, variables segundo o material a empregar (madeira, ferro, aceiro, pizarra, pedra...)
, e ademáis, tamén aparecen deferencias significativas nos prezos dependendo do sitio
onde merquemos.

Facemos a continuación unha análise de custos de dous sistémas de empalizamento
tradicionalmente usado nas nosas zonas: aceiro inoxidable e madeira. Tomaremos como
base unha finca de 50 mts. de longo por 40 mts. de ancho, cunha superficie de  2.000 m2
(0,20 Has.), e calcularemos posteriormente o custe por hectárea.
Exemplo de Cálculo de Entitorado para unha Viña.

Viña de 40 m. x 50 m. = 2.000 m2

Materiáis Necesarios:

Cálculo dos Postes:
50 m. – 2 m. = 48 m. útiles para liñas.
48 m.: 2,40 m./filas = 20 filas
Nº. de filas: 20 + 1 = 21
Nº. de testeiros: 21 x 2 = 42 postes cabeceiras.
Nº. de postes intermedios: (Cada 4 mts.)
40 : 5 = 8 (Hai que quitar un) = 7 postes
7 postes/fila x 21 filas = 147 postes intermedios.

Cálculo de Arame.
Arame 1º. de soporte nº.  20.
21 filas x 45 mts./fila = 945 mts.
Cálculo dos kgs. necesarios
1.000 m.––––––––––––––– 19,85 kg.
945 m.––––––––––––––– X

945 x 19,85X =  –––––––––––––––––– = 18,76 kgs. arame nº 201.000                            
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2º. Fiada de arame. (dobre) nº. 15.
945 m. x 2 = 1.890 m.
3º. Fiada de arame (simple) nº. 15
945 m.
Total arame: 2ª e 3ª Fiada.
1890 + 945 m. = 2.835 m.
1.000 m. ––––––––––––– 6,13 kg.
2.835 m.–––––––––––––– x

2.835 x 6,13x = ––––––––––––––––––––––––– = 17,38 kgs. arame nº 15
1.000

Opción 1 .– EMPALIZADA CON POSTES DE ACEIRO INOXIDABLE

(Reiteramos que os precios que se expoñen  a continuación son orientativos, podendo no
mercado toparse materiáis con precios sensiblemente diferentes ós expostos nos exem-
plos. Están referidos a xaneiro de 1996).

Custo do material de entitorado (para 2.000 m2)

42 Postes cabeceiras 850 pts./u. 35.700
147 Postes intermedios 450 pts./u. 66.150
42 Anclaxes (Inox.) 650 pts./u. 27.300
42 Tensores (Inox.) 400 pts./u. 16.800
18,76 Kg. arame nº. 20 150 pts./ Kg. 2.814
17,38 Kg. arame nº. 15 170 pts./ kg. 2.965

–––––––––––––
Total Materiais          170.629

Custo deste Entitorado por Hectárea..........  853.100 pesetas

Opción 2.– EMPALIZADA CON POSTES DE MADEIRA
Custos do material de entitorado (para 2.000 m2)

42 Postes cabeceiros 550 pts./u. 23.100
147 Postes intermedios 300 pts./u. 44.100
42 Anclaxes 150 pts./u. 6.300
42 Tensores 100 pts./u. 4.200
18,76 Kg. arame nº. 20 150 pts./kg. 2.814
17,38 Kg. arame nº. 15 170 pts./kg. 2.965 

––––––––––––––
Total Materiais  83.479 pts.

Custo deste entitorado por Hectárea.......... 417.935 pesetas
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LAMINA4.15
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LAMINA 4.17
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O guyot simple
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O guyot dobre
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O Guyot mixto
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O cordón simple
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O cordón dobre
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O cordón Thomery
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As podas ricas

( cordóns e guyots)
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4.4.- OPERACIÓNS EN VERDE.

Durante o período da actividade vexetativa pódense efectuar unha serie de opera-
cións que permiten equilibra-la vexetación coa producción, e que nomearemos xeneri-
camente como poda en verde.

1. Despampamento e deschuponado.

Consiste na eliminación dos gromos inútiles que parten do patrón, o tronco ou os
brazos, e dos conos secundarios que agroman das xemas deixadas na poda.

Os seus efectos son elimina los órganos vexetativos non fructíferos, reducir riscos
de contaminacións primarias de mildiu, limita-los excesos de produccións, evitar riscos
de fitotoxicidade por herbicidas sistémicos, facilita-lo paso e as labouras e prepara-las
operacións de poda de inverno.

Esta práctica realízase entre o desborre e a floración, de forma manual, ou, no caso
dos chupóns, mediante a aplicación de herbicidas non sistemáticos (como o diquat ou o
paraquat).

2. Despunte ou pinzamento.

Consiste en suprimi-las extremidades dos pámpanos en crecemento. Este tipo de
actividade busca, fundamentalmente, unha dobre finalidade: mellora-lo callado en varie-
dades con tendencia ó corremento, e despexa-las vías ou entreliñas para facilita-lo paso
e as labouras.

A mellora do callado xustifícase porque, ó elimina-las puntas en crecemento, evíta-
se momentaneamente a competencia que estas exercen sobre as inflorescencias polos
productos elaborados pola planta. Así, o zume elaborado destínase, case exclusivamen-
te, cara á flor no momento máis esixente (a fecundación).

A época máis adecuada é a plena floración, dado que, de efectualo máis tarde, o des-
punte non ten efecto sobre o callado, e, de practica– lo demasiado pronto, propíciase o
crecemento dos netos, co que se aumenta a competencia que se quería evitar.

O despunte non debe ser demasiado severo: reducir en exceso a superficie foliar da
planta ten un efecto depresivo ó reduci-lo vigor, o rendemento e a cualidade.

En moitas ocasións, o despunte séguese dunha operación de desnete. A eliminación
dos netos evita, especialmente nas variedades de entrenós curtos, a acumulación excesi-
va e o sombreamento da follaxe, mellorando a iluminación e aireando o interior da cepa.

O desnete pode realizarse de forma parcial na zona dos acios, deixando o resto dos
netos, as follas dos cales –que teñen unha intensa actividade fotosintética– contribúen á
maduración.
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3. Desfollado.

A supresión de follas adultas, en especial as que se atopan ó nivel dos acios duran-
te o período de maduración, aumenta a  temperatura e a aireación a este nivel, facilita o
acceso á zona dos tratamentos contra a botrite e reduce o tempo da vendima.

É importante ter en conta que as follas a eliminar han de selas basais, situadas á altu-
ra dos acios, dos que a actividade fotosintética é xa pouco intensa na época próxima á
maduración. A supresión prematura de follas ou o desfollado excesivo eliminará unha
superficie importante de recepción da luz e de actividade elaboradora, repercutindo des-
favorablemente sobre o rendemento e sobre o grao de madurez da producción.
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CAPITULO 5.- FERTILIZACION

5.1.- CONSIDERACIONS PREVIAS : REXIME HIDRICO

“Aínda que para unha correcta maduración da uva é necesaria unha certa sequía super-
ficial do solo despois do envero, o período de sequía absoluta nos solos vitícolas de
Galicia é en moitos casos moi longo, principalmente nas áreas do interior e para os solos
con menor reserva, o que vai supor unha clara reducción da alimentación hídrica da vide,
que nos casos extremos podería ter repercusións negativas na producción e na calidade.

Nas zonas do Ulla e Rías Baixas a situación invírtese, xa que por riba da maior preci-
pitación rexistrada, súmanse as elevadas reservas do solo, implicando unha excesiva
humidade que pode supor un retraso na maduración.”

Esta conclusión extractada do traballo “Clima y suelos vitícolas de Galicia.
Disponibilidad hídrica para la vid” de RODRIGUEZ LOVELLE, B. e colegas do Dpto.
de Edafoloxía e Quimica da U.S.Compostela, tendo en conta a relación directa entre o
réxime hídrico e o proceso nutricional da planta, fai que comencemos a falar de
Fertilización da Vide cunhas consideracións, alomenos someras sobre este particular.

5.1.1.- FACTOR SOLO

Según os aludidos autores, a vide en Galicia asentase  maioritariamente sobre mate-
riais graníticos, pizarras e sedimentarios.

Por zonas productoras, os asentamentos básicos son:

MATERIAL XEOLOXICO DE PARTIDA

RIBEIRA DO ULLA................ ESQUISTOS
D.O. RIAS BAIXAS................. GRANITO - SEDIMENTOS
D.O. RIBEIRO......................... GRANITO - SEDIMENTOS
RIBEIRA DO SIL.................... ESQUISTOS
D.O. VALDEORRAS............... PIZARRAS - SEDIMENTOS
D.O. MONTERREI................. SEDIMENTOS - PIZARRAS
CHANTADA............................ GRANITO - SEDIMENTOS
VAL DO MIÑO........................ GRANITO - SEDIMENTOS
QUIROGA................................ PIZARRAS - SEDIMENTOS

(Os sedimentos correspondense polo regular ás zonas baixas, e o resto a zonas altas e de
media ladeira)

Este material xeolóxico base condiciona en gran medida a textura dos solos, e así
temos polo xeral:
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TEXTURAS

Granito................ Franco-arenosas a Arenoso-francas
Pizarra................. Francas a Franco-limosas
Esquistos............. Franco-arenosas
Sedimentos......... Francas, Franco-limosas, Arxilosas

Outra característica derivada deste material xeolóxico de partida, é a profundidade do
solo, e aínda sendo evidente a gran variabilidade, pode servir de referencia:

Pizarras/esquistos............ 30-50 cm.
Granitos .......................... 70-100 cm.
Sedimentos ..................... 50-150 cm.

Respecto do contido en materia orgánica, elemento tamén fundamental a efectos de
fertilización, obsérvanse grandes diferencias dunhas zonas productoras a outras:

SOLOS CON DEFICIT DE MATERIA ORGANICA

Solos Subsolos
RIBEIRA DO ULLA............... 2 %              8 %
D.O. RIAS BAIXAS................. 5 %              40 %
D.O. RIBEIRO......................... 35 %             60 %
RIBEIRA DO SIL.................... 22 %             60 %
D.O. VALDEORRAS............... 70 %             70 %
D.O. MONTERREI................. 22 %             85 %

5.1.2.- REXIME DE HUMIDADE

Balance Hídrico : E o réxime de humidade dun solo, correspondendose co resultado da
comparación entre as perdas por evapotranspiración e as ganancias por precipitación e
reserva do solo.

R.A.U. Reserva de Auga Util : Cantidade de auga que un solo pode  almacenar e que é
directamente utilizable polas plantas; correspondese co volumen de poros ocupado pola
auga entre a capacidade de campo e o punto de marchitez. Os mínimos (sobre 25 mm)
corresponden a solos de escasa profundidade, polo xeral sobre pizarras ou granito, ricos
en area e pobres en materia orgánica. Os niveis máximos (máis de 250 mm) correspon-
den a solos profundos, con poucas pedras, formados polo xeral sobre materiais de tipo
sedimentario.

P.U. Período de Utilización (da reserva) : Período no que a oferta pluviométrica non
cubre a demanda de auga e as plantas viven a expensas da auga acumulada na reserva do
solo (RAU)

P.S.A. Período de Sequía Absoluta : Período no que a auga da reserva agotouse com-
pletamente.



P.R. Período de Recarga : Período no que a precipitación volve a ser superior á ETP
(Evapotranspiración Potencial) e o solo recupera a auga que perdeu durante o período de
sequía.

P.I. Período de Infiltración-Escorrentía : Neste período, a precipitación é maior ca
ETP, e o solo ten un contido de auga equivalente ó máximo de reserva. Correspóndese
cas datas de finalización da recarga e comenzo da utilización da reserva.

BALANCE HIDRICO .- UTILIZACION, SEQUIAE RECARGADARESERVAUTIL*

ZONAS DE ESCASAS RESERVAS (R.A.U. = 5O mm)

Z O N A P.U.        Datas(días) P.S.A.        Datas(días) P.R.      Datas(días)
————- ————————— ————————— ———————————————————
RIB.ULLA 01 XUN/09 XUL (38) 09 XUL/01 SEP (54) 01 SEP/03 OUT (32)
R.BAIXAS 01 XUN/01 XUL (30) 01 XUL/01 SEP (62) 01 SEP/12 OUT (41)
RIBEIRO 02 ABR/05 XUL (94) 05 XUL/01 OUT (88) 01 OUT/19 OUT (18)
RIB. SIL 03 ABR/26 XUN (84) 26 XUN/01 OUT (97) 01 OUT/28 OUT (27)
VALDEORR 01 ABR/06 XUN (66) 06 XUN/01 OUT(117) 01 OUT/01 NOV (31)
MONTERRE 02 ABR/16 XUN (75) 16 XUN/01 OUT(107) 01 OUT/08 NOV (38)
CHANTADA 01 MAI/22 XUN (52) 22 XUN/01 OUT(101) 01 OUT/26 OUT (25)
VAL MIÑO 01 ABR/19 XUN (79) 19 XUN/01 OUT(104) 01 OUT/02 NOV (32)
QUIROGA 01 MAI/15 XUN (45) 15 XUN/01 OUT(108) 01 OUT/01 NOV (31)

BALANCE HIDRICO .- UTILIZACION, SEQUIAE RECARGADARESERVAUTIL*

ZONAS DE RESERVAS MEDIAS (R.A.U. = 15O mm)

Z O N A P.U.   Datas(días) P.S.A. Datas(días) P.R.   Datas(días)
—————————————— ————————— ———————————————
RIB.ULLA 01 XUN/31 AGO (91) 01 SEP/27 OUT (56)
R.BAIXAS 01 XUN/09 AGO (69) 09 AGO/01 SEP (23) 01 SEP/11 NOV (71)
RIBEIRO 07 ABR/22 SEP(168) 22 SEP/01 OUT ( 9) 01 OUT/19 NOV (49)
RIB. SIL 09 ABR/15 AGO(128) 15 AGO/01 OUT (47) 01 OUT/30 NOV (60)
VALDEORR 03 ABR/25 XUL(113) 25 XUL/01 OUT (68) 01 OUT/05 DEC (65)
MONTERRE 07 ABR/04 AGO(119) 04 AGO/01 OUT (58) 01 OUT/19 DEC (79)
CHANTADA 01 MAI/17 AGO(108) 17 AGO/01 OUT (45) 01 OUT/28 NOV (58)
VAL MIÑO 05 ABR/14 AGO(131) 14 AGO/01 OUT (48) 01 OUT/09 DEC (69)
QUIROGA 01 MAI/04 AGO (95) 04 AGO/01 OUT (58) 01 OUT/02 DEC (62)

(*) Según RODRIGUEZ LOVELLE, MARTINEZ CORTIZAS e GARCIA-RODEJA GAYOSO - 1994
R.A.U.= Reserva Auga Util   P.U.= Período Utilización   P.S.A.= Período Sequía Absoluta   P.R .=
Período Recarga
ESTACIONS.- Ribeira do Ulla: HERBON. Rias Baixas : A GUARDA. Ribeiro: FRIEIRA. Ribeira
do Sil : MONFORTE . Valdeorras : A RUA .  Monterrei : CHAVES. Chantada : BELESAR. Val do
Miño :  VELLE. Quiroga : SEQUEIROS.
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5.2.- FERTILIZACION .- ASPECTOS XERAIS.

A planta da vide explora unha superficie moi ampla. Normalmente, esta área é inclu-
so superior á que se corresponde co seu marco de plantación, xa que é frecuente atopar
que as raíces dunhas e outra cepas se estructuran en superficie (aínda que tamén se obser-
va que o fan a diferentes niveis de profundidade).

Segundo o estudio realizado por Hidalgo e Candela, unha planta da vide de porte baixo
pode estende-las súas raíces nunha superficie próxima ós 4 m2, dependendo  claro está
da natureza do terreo no que estea instalada. Así mesmo, e dependendo da natureza do
terreo, as raíces esténdense en profundidade ata dous metros. Sen embargo, a nivel prác-
tico imos considerar que a maior parte das raíces se atopan nuns niveis de profundidade
que oscilan entre os 25 e os 50 centímetros.

Cómpre termos en conta, ademais, que se ó longo da vida da cepa aplicamos sistema-
ticamente fertilizacións superficiais estamos a provocar un maior desenvolvemento radi-
cular a pouca profundidade, aspecto este que resulta negativo se temos en conta que os
momentos nos que a planta necesita absorber mais auga do solo coinciden con tempora-
das nas que non adoita haber demasiadas chuvias, e é evidente que a auga das capas
superficiais do terreo é a primeira en evaporarse.

Para unha correcta fertilización da vide, é preciso ter presente como evoluciona
a absorción dos macroelementos (Nitróxeno, Fósforo e Potasio) ó longo do ciclo anual
da vide.

ABSORCION DE MACROELEMENTOS

Datas (*) Estado N      P K
————————————————————————
15 OUT/15 MAI PARADA 0       0      0
15 MAI/15 XUN AGROMADA E      E      E
15 XUN/15 XUL CERNA A M     B
15 XUL/01 AGO CUALLADO A M     M
01 AGO/01 SEP ENVERO A M     A
01 SEP/15 OUT MADURACION E      A E

0= Nula    E= Escasa    M= Media   A=Alta
(*) As datas reflexadas son, evidentemente, a título orientativo.

No cadro anterior compróbase que a vide apenas absorbe elementos nutritivos duran-
te o período de agromado. Isto é debido a que o agromado se efectúa en base ás reservas
acumuladas nas xemas no período que vai desde a vendima ata o total agostamento dos
bacelos. Por iso non recomendamos en absoluto a poda (nin tan sequera recorta–los
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bacelos) inmediatamente despois da vendima, dado que se o facemos estamos a corta-lo
descenso de zume elaborado desde as zonas apicais cara ás xemas da base, tronco e
incluso raíces.

Apréciase tamén no cadro anterior que ata o envero a  absorción de N2, P2O5 e K2O
discorre bastante paralela nas cantidades respectivas, sendo o consumo das tres substan-
cias relativamente uniforme desde a aparición dos acios ata o ‘pintarago’. Desde estas
datas ata a vendima unicamente se incrementa o consumo de P2O5, sendo practicamen-
te nulo a absorción de N2 e K2O.

Tendo en conta, así mesmo, a mobilidade dos fertilizantes no solo, parécenos reco-
mendable o realizar na viña a fertilización fraccionada.

Deberemos aportar, fundamentalmente, P2O5 e K2O despois da vendima, e o
Nitróxeno correspondente ó comezo da primavera. Actuando deste xeito, cúmprense
dous obxectivos: conseguir que Fósforo e Potasio estean á disposición da planta en for-
mas asimilables cando esta o necesita; e evita-las perdas de Nitróxeno que se producirí-
an por lavado se esta aportación se fixese en outono.

Respecto ó xeito de fertilizar, observaremos que naquelas extensións cun marco de
plantación que permita a mecanización pódense utilizar fertilizadoras-localizadoras que
enterren o fertilizante a profundidade variable (pero que  en todo caso  nunca debe ser
inferior ós 20 centímetros).

En plantacións tradicionais a fertilización debe de realizarse aproveitando os labores
para enterra-lo fertilizante.

En viñas que sistematicamente non se labran e se tratan con herbicidas, preconizamos
que cada catro anos se labren e se faga unha fertilización de doses superiores.

5.3.- LEIS DA FERTILIZACION.

En primeiro lugar, debe de terse presente que a determinación dunha dose de fertiliza-
ción nunca será un resultado matemático, xa que interveñen moitos factores incontrola-
bles, tales como as características do solo, as variedades de planta cultivadas, as condi-
cións climáticas, a relación entre os elementos fertilizantes ou as prácticas de cultivo
seguidas.

Se por riba o que se buscan son resultados económicos, interveñen así mesmo o prezo
dos fertilizantes, o prezo do cultivado e o custo doutros factores varios (labores, semen-
tes, impostos, etcétera).

Polo tanto, para afrontarmos todo isto con certas garantías, cómpre termos en conta
unha cantas leis, que a experiencia avala como certas.
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LEI DO MINIMO.

O rendimento do cultivo está limitado polo elemento fertilizante que se atopa en
menor proporción.

LEI DA RESTITUCION.

E necesario restituir ó solo os elementos fertilizantes que  extraen as colleitas; en caso
contrario, o solo iráse empobrecendo con reducción progresiva dos rendementos.

LEI DOS RENDEMENTOS MENOS QUE PROPORCIONAIS.

A resposta dun cultivo á incorporación dun fertilizante é positiva nun principio pero
vai decrecendo según incrementamos a doses de fertilizante chegando a ser nula, e inclu-
so negativa.

LEI DE MUNTZ.

Para a producción dun hectolitro de viño, necesítanse mais elementos fertilizan-
tes nas rexións septentrionais que nas meridionais.

5.4.- A ACIDEZ NO SOLO. O CONCEPTO DE pH

O pH define a concentración de ións H (Hidróxeno) presentes na solución do solo, que
son, en definitiva, os que van determina-las características dos solos (en canto a se son
ácidos ou básicos).

O pH mídese nunha escala que varía entre 0 e 14:

- O valor 7 corresponde á neutralización teórica.
- Os valores inferiores indican unha acidez crecente.
- Os valores superiores a sete indican, pola súa banda, unha basicidade crecente.

Normalmente o pH no solo oscila entre 4 e 10. Este valor inflúe no desenvolvemento
dos cultivos, xa que estes presentan  de por si  un grao de acomodación ó mesmo. Así,
pois, a situación de pH ideal para a producción de viños de calidade parece encontrarse
próxima a neutralidade, é dicir, con valores entre 6 e 6,5.

O valor do pH inflúe, así mesmo, na dispoñibilidade da maior parte dos nutrintes, nas
propiedades físicas do solo e na vida microbiana.

Vexamos un cadro resume da dispoñibilidade dos elementos segundo o pH do solo:
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ELEMENTOS NUTRITIVOS INTERVALOS OPTIMOS DO pH

Nitróxeno (N)................................................................. 6,0 - 8,0
Fósforo (P) ..................................................................... 6,5 - 7,5
Potasio (K) ..................................................................... 6,0 - 7,5
Calcio (Ca)..................................................................... 7,0 - 8,5
Magnesio (Mg) .............................................................. 6,5 - 8,5
Ferro (Fe) ....................................................................... 6,5      
Manganeso (Mn)............................................................ 5,0 - 6,0
Boro (B) ......................................................................... 5,0 - 7,0
Cinc (Zn)........................................................................ 5,0 - 7,0
Xofre (S) ........................................................................ 6,0      
Cobre (Cu) ..................................................................... 5,0 - 7,0

Un solo cun pH inferior a 5,7  salvo no caso que sexa moi rico en materia orgánica
indica que o contido en bases é moi baixo e, polo tanto, advirte de posibles deficiencias
en Calcio, Magnesio, Fosfatos, Molibdeno e Boro, podendo, así mesmo, provocar certas
toxicidades en Manganeso, Cinc, Aluminio, Ferro e Níquel. Nestes casos recoméndase
o uso de cal, fertilizantes e microelementos nas cantidades que aconselle a análise de
terra realizada con anterioridade. Estas medicións proporcionan mellores resultados nas
colleitas que se queiran obter.

Causas da acidez:

1) A máis importante é o exceso de pluviometría sobre a evapotranspiración (cando
menos durante algunhas épocas do ano), o que provoca lavados que arrastran
catións dos tipos Ca, Mg, Na, K e outros, substituíndoos por H (Hidróxeno).

2) As rochas orixinarias pobres en Ca (os granitos).

3) A vexetación inflúe de varias formas: por unha banda, non deixa que se produza
o lavado debaixo das árbores; por outra, incide sobre a cantidade de materia orgá-
nica, que, en xeral, aumenta a acidez.

4) Os fertilizantes non deben ser de reacción ácida (por exemplo, Nitratos, Cloruros,
Sulfatos, etc.).

Esquemáticamente, no tema do viñedo, podemos esquematizar o factor pH do seguin-
te xeito:

pH óptimo........... 5,6 - 6,5
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Con pH inferiores:

* Deficiencias Ca, Mg, P, Mo, B

* Toxicidades Mn, Zn, Al, Fe, Ni

EMENDAS CALIZAS PARA A CORRECCION DO pH.

CALIZA NECESARIA PARA INCREMENTAR O pH EN 1 UNIDADE SEGUN O INTERVA-
LO DE pH E TEXTURA

Textura pH 4,5 - 5,5 pH 5,5 - 6,5
———————————————————————————————

AREOSA 5.000 Kg/Ha 7.500 Kg/Ha
FRANCA 6.600 Kg/Ha 11.600 Kg/Ha
LIMOSA 9.200 Kg/Ha 12.500 Kg/Ha
ARXILOSA 11.600 Kg/Ha 14.200 Kg/Ha

Deben facerse aportes fraccionados que non superen os 3.000 Kg/Ha (aportando dous anos consecutivos e
un ano de descanso)

5.5- O COMPLEXO ARXILO-HUMICO

O complexo arxilo-húmico (ou complexo de cambio) está formado polas partículas
máis finas do solo,  arxila e humus, de carácter coloidal, o que indica unha grande acti-
vidade na súa superficie. Isto débese ó feito de estaren cargadas negativamente, polo que
estas partículas atraen e reteñen os ións con carga positiva (é dicir, os catións). Agora
ben, estas partículas de tamaño moi superior ós ións posúen numerosas cargas negativas
ó longo da súa superficie, polo que poden reter, ó seu redor, numerosos catións que  ata
certo punto  equilibran as cargas negativas que posúen. Sen embargo estes catións ató-
panse en continuo movemento ó redor das partículas coloidais, co que é posible o cam-
bio ou substitución duns por outros; esta característica fai que estes catións sexan deno-
minados cambiables. Os máis abundantes nos solos son:

- Hidróxeno (H)
- Calcio (Ca)
- Magnesio (Mg)
- Potasio (K)
- Sodio (Na).

O conxunto das partículas do solo con estas propiedades forman o chamado complexo
de cambio ou complexo absorbente do solo. Por outra parte, a capacidade para rete-los
distintos elementos varía co tipo de arxila e coa proporción de materia orgánica. Estas
condicións representan a capacidade de cambio (é dicir, a cantidade de elementos en
forma cambiable que pode reter no seu complexo absorbente).
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Os catións cambiables pasan constantemente da solución do solo ó complexo de cam-
bio, é dicir, prodúcese un equilibrio entre ámbolos dous. Pero non tódolos catións son
retidos coa mesma forza. Atendendo ó grao de retención, obtémo-la seguinte escala:

H  Ca  Mg  K  Na

Canto máis forte sexa retido un catión polas partículas coloidais, máis equilibra ou
neutraliza as súas cargas negativas. Isto é de gran importancia, posto que as partículas
coloidais con idéntica carga que se atopan en solucións se repelen. Polo contrario, cando
as cargas están neutralizadas, estas partículas poden unirse entre si formando agregados
(de aquí a importancia do Calcio como axente favorable para a formación de agregados).

5.6.- OS ELEMENTOS NUTRITIVOS DO SOLO.

5.6.1.- PAPEL DO NITROXENO (N) NA VIDE.

O Nitróxeno constitúe o eixe do metabolismo en tódalas plantas e condiciona a velo-
cidade de multiplicación celular e o desenvolvemento dos órganos vexetativos. A vide
non é unha excepción: o seu consumo en Nitróxeno (N) é moi importante sobre todo
durante o período de crecemento activo (o cal é lóxico se  considerámo-la grande canti-
dade de materia orgánica que forma unha cepa cada ano).

Os efectos do Nitróxeno na vide obsérvanse en diversos aspectos de importancia prác-
tica:

a) Desenvolvemento vexetativo.

O aumento do nivel de alimentación nitroxenada tradúcese nun aumento de vigor, atra-
so no desborre e na caída das follas, peor agostamento dos bacelos e maior número de
xemas agromadas.

O aumento da velocidade de crecemento agrava os síntomas de clorose férrica, e as
plantas son máis sensibles ó mildiu.

b) Rendemento.

Ó aumenta-la alimentación nitroxenada o rendemento en colleita aumenta igualmen-
te. As razóns deste incremento son:

- o aumento da fertilidade das xemas,
- o maior número de xemas que agroman en cada cepa e
- o aumento do volume das bagas.

Sen embargo, o efecto sobre o callado é diferente, segundo se trate de variedades
pouco sensibles a corrido ou sensibles. Nas primeiras a porcentaxe de callado aumenta
conforme a alimentación nitroxenada é maior. Pola contra, nas segundas o aumento de
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vigor provocado pola fertilización nitroxenada adoita implicar graves riscos de corrido,
tanto máis probables canto peor sexa o estado sanitario.

c) Calidade.

O aumento de vigor provocado pola alimentación nitroxenada (ou por outras causas)
tradúcese  ó igual có resto de condicións  nunha diminución da calidade da vendima
como consecuencia da menor acumulación nas bagas de compostos fenólicos e aromas.
Por outra parte, a fertilización nitroxenada aumenta a sensibilidade das bagas á Brotytis
Cinerea.

SINTOMAS VISUAIS DE CARENCIA

Síntomas:

- Follas de tamaño máis pequeno có normal, de cor verde-amarelada e pecíolo arru-
biado.

- Ó final do período vexetativo, arroibamento precoz e anormal das follas.
- Bacelos con escaso desenvolvemento e entrenós curtos.
- Bagas anormalmente pequenas, maduración imperfecta e non simultánea.

SINTOMAS DE EXCESO

Síntomas:

- Grande vigor (follas grandes e escuras, bacelos grosos con entrenós longos) que,
en ocasións, pode ser causa de corrido.

- O exceso de Nitróxeno (N) pode provocar carencias de Potasio (K) e Fósforo (P).

A diferencia doutros cultivos, as necesidades de fertilizantes nitroxenados da vide son
comparativamente pequenas. As devanditas necesidades podémolas cifrar ó redor de 70
Kg. de N/Ha. (Como valor de referencia, as necesidades en viñedo podense cifrar en 5,5
Kg de elemento por cada Tm de uva producida, tendo en conta o matíz de que non exis-
te proporcionalidade entre o rendemento e o aporte, xa que a maior producción, as nece-
sidades van diminuindo <HERNAEZ MAÑAS,J.L.)

Estas cifras  como as que posteriormente se exporán teñen carácter orientativo e debe-
rán de ser corrixidas á luz das análises do solo, que  insistimos  son sumamente necesa-
rias.

No suposto de utilizarmos fertilizantes simples, a citada recomendación equivalerá a
unha aportación anual de 365 Kg. de Nitramón por hectárea e ano. Preconizámo-la uti-
lización deste fertilizante xa que a súa riqueza en Nitróxeno está repartida en formas
nítrica e amoniacal en consonancia coas necesidades da vide. E dicir, as cepas absorben
o Nitróxeno en ámbalas formas, o cal resulta especialmente beneficiosos polas seguintes
razóns: a forma nítrica ten unha grande incidencia no desenvolvemento e tamaño das
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follas; a forma amoniacal estimula o estiramento dos entrenós e favorece o crecemento
das raíces.

As aportacións de Nitróxeno palían, en parte, os efectos de flor. Este proceso está
motivado, entre outra razóns, por un deficiente movemento de zume cara ós acios, xa
que a floración adoita coincidir cun período de grande crecemento vexetativo dos bace-
los e o zume se despraza preferentemente cara ás zonas apicais, polo que, se non existe
suficiente afluencia, son as flores as que sofren a deficiencia, o que, en definitiva, leva a
que se produza o crecemento.

A fertilización racional de Nitróxeno ten así mesmo unha relación positiva co número
de flores por acios.

Con estas afirmacións non preconizamos unha fertilización abundante en Nitróxeno,
xa que un desequilibrio por exceso de N pode provocar un exceso de materias proteicas
no viño e favore-las quebras proteicas. Así mesmo, un exceso de Nitróxeno, ó provocar
maior vexetación, dificulta a maduración e proporciona ás plantas maior sensibilidade a
enfermidades.

FERTILIZANTES NITROXENADOS.

A necesidade do Nitróxeno vén dada porque case sempre escasea no solo por algún
motivo:

-Porque o extraeron as colleitas.
-Motivado pola pobreza en Nitróxeno do propio solo de orixe.
-Porque se perdeu de varias formas.
Convennos coñece-los seus efectos, así como os problemas que ocasionan, respecti-

vamente, o seu exceso e a súa escaseza.
1) Efectos positivos.- Permítelles ás plantas unha grande actividade vexetativa (cre-

cemento), co que adquiren:
-Cor verde intensa e notable desenvolvemento.
-Máis producción de follas, talos, froitos e sementes.
-Mellor calidade de productos, con máis riqueza en proteínas.
-Maior resistencia a pragas e enfermidades.
-Máis resistencia a xeadas, sarabia, etc.

2) Danos por carencia de Nitróxeno.- Danos motivados por este tipo de carencia:
crecemento lento, plantas amareladas, menor agromado e desenvolvemento, menor
resistencia ás condicións adversas e fallos de floración e fructificación.

3) Danos por exceso de Nitróxeno.- É aconsellable non excederse á hora de aplicar
Nitróxeno, a fin de evitar un atraso na maduración dos cultivos e un menor contido en
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azucre (coa consecuente peor calidade do producto); prolonga-lo período de ataque por
parte das pragas (ó estaren os vexetais verdes por un período maior de tempo); e palia-
lo perigo de se encamaren (dobrarse) polo peso e os tecidos débiles.

¿DE ONDE SE OBTEN O NITROXENO?

As plantas tómano do solo, onde se acha como resultado da descomposición da mate-
ria orgánica. Esta dá orixe ó 80% do Nitróxeno dispoñible; o resto procede da atmosfe-
ra (chuvias) e dos microorganismos.

Para a elaboración dos fertilizantes nitroxenados, este obtense do aire (o 79% é
Nitróxeno), aínda que desgraciadamente a maioría das plantas non o poden tomar direc-
tamente.

PROCESO DE ABSORCION DO NITROXENO.

Tal como se advertiu, o 80% do N do solo procede da descomposición da M.O. por
parte dos microorganismos, na vida e actividade dos cales inflúen decisivamente facto-
res tales como a aireación, a temperatura, a humidade, o pH (ou acidez), etc. Todos estes
condicionantes xustifican a necesidade de labrarmos e coidarmo-la terra, a fin de man-
telos e potencialos. O resto do Nitróxeno necesario ten que aportarse cos fertilizantes.

O aplicarmos M.O. (estercos e outros productos) no solo, xérase, en primeiro lugar, o
que se coñece como Nitróxeno Amoniacal, que unicamente é beneficioso para algunhas
plantas. Avanzado o proceso de putrefacción, aparecerá o Nitróxeno Nítrico, que xa
tódolos vexetais absorben con facilidade.

Sen embargo, ó analizarmos un solo calquera, os resultados evidenciarán sempre unha
maior presencia de Nitróxeno Amoniacal ca de Nitróxeno Nítrico. Isto é debido a que o
solo retén mellor o primeiro, mentres que o segundo se disolve e se filtra rapidamente,
co que remata por perderse. Poderiamos representa-lo proceso de liberación do
Nitróxeno por parte da materia orgánica do seguinte xeito:

1.  Nitróxeno orgánico
2.  Proceso de amonización
3.  Nitróxeno Amoniacal
4.  Proceso de mineralización
5.  Nitróxeno Nítrico
6.  Absorción

CLASES DE FERTILIZANTES NITROXENADOS.

Aínda que se estenden cada vez máis os fertilizantes líquidos, como a súa aplicación
require maquinaria especial e cara, en España son aínda habituais os fertilizantes sólidos.
Deles os máis comercializados son os seguintes:
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- Nitróxeno en forma nítrica:
Nitrato de Sodio ou de Chile
Nitrato de Cal ou de Noruega

- Nitróxeno en forma amoniacal ou parecida:
Sulfato Amónico
Urea
Cianamida de Cal

- Nitróxeno nas dúas formas (normalmente ó 50%):
Nitramón
Nitrato Amónico
Nitrosulfato Amónico
Fertilizantes compostos e complexos

As características máis destacadas de cada un deles son as seguintes:

Nitrato sódico ou de chile.

Ten un 15-16% de Nitróxeno en forma nítrica. Os nitratos disólvense pronto na auga
do solo, co que penetran nel, podendo así ser asimilados directamente polas plantas sen
outra transformación. Sen embargo, non é retido na terra, polo que é necesaria a súa apli-
cación en pequenas doses con plantas en crecemento para que o asimilen pronto e non
se perda.

É propio para cubertoira, con fertilizante corrector ou de choque. Resulta apropiado
para horticultura.

Nitrato de cal ou de Noruega.

Ten as mesmas características e riqueza có anterior. Non leva Sodio; no seu lugar con-
tén Calcio, que é máis san para as terras. De todas formas, o consumo destes fertilizan-
tes en forma nítrica só  supón en España o 1% dos nitroxenados aplicados.

Sulfato Amónico.

Contén un 21 por cento de Nitróxeno en forma amoniacal, que o solo retén mellor cá
nítrica, e un 23 por cento de Xofre, que é un elemento secundario pero interesante en
ocasións. Serve igualmente para cubertoira se non se require unha acción rápida.
Emprégase como nitroxenado de sementeira ou de fondo.

É de reacción ácida (este constitúe un dato a termos en conta se o solo tamén o é).
Actualmente, dada a difusión dos compostos, tende a utilizarse en menor medida.
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Urea.

É un bo fertilizante, cun 46% de Nitróxeno (en forma parecida ós amoniacais).

A urea debe sufrir unha serie de transformacións: un proceso de hidrólise que a disol-
ve, co que actúa coma un nitrato en canto á mobilidade; un proceso de transformación
en substancia amoniacal; e, finalmente, un terceiro proceso que a converte en substancia
nítrica. Este proceso faina algo máis lenta cós fertilizantes propiamente amoniacais; sen
embargo, a súa aplicación é particularmente útil no caso das plantas de raíz profunda.

Aplícase en sementeira e en cubertoira, aínda que convén enterrala lixeiramente para
evitármo-las perdas de Nitróxeno. Por outra banda, resulta proveitosa a súa aplicación
no enterrado dos fertilizantes ‘en verde’ e  por ser moi soluble  na auga de rega. Se está
pura e sen biuret, aplícase tamén no ensilado do millo para enriquecelo en proteínas.

Cianamida de Cal.

Ten un 20,5% de Nitróxeno orgánico. A Cianamida de cal é moi pouco utilizada polas
precaucións a tomar debido á súa toxicidade, tanto para persoas como para as propias
plantas, dado que pode actuar como herbicida e incluso como insecticida.

Sempre se usa en sementeira anticipadamente e nunca en cubertoira.

Nitrato Amónico.

Ten un 33,5% de Nitróxeno. Este Nitróxeno áchase distribuído nun 50% en forma
nítrica e no 50% restante en forma amoniacal, polo que constitúe un fertilizante moi
regular na súa actuación.

Serve para sementeira e para cubertoira, ó igual ca tódolos destas características, que
son os máis utilizados.

É moi soluble (polo que se pode aplicar tamén ca auga de rega) e inflamable (e aínda
explosivo se se mestura con Materia Orgánica). Constitúe un bo fertilizante se se empre-
ga adecuadamente.

Nitrato Amónico-Cálcico (ou Nitramón).

É o empregado normalmente en Galicia. Empregase, coma o anterior, en sementeira e
cubertoira. Ten un 20,5% de Nitróxeno (metade nítrico, metade amoniacal), aínda que
tamén se fabrica cun 26% de Nitróxeno.

A súa aplicación é particularmente beneficiosa no caso das terras galegas, dado o 24%
de Cal que ofrece a súa composición, que axuda a neutraliza-la tradicional acidez das
mesmas.
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Nitrosulfato Amónico.

Ten un 26% de Nitróxeno (do que unicamente un tercio é en forma nítrica) e un 12%
de Xofre, polo que máis ben acidifica ca neutraliza. Esta é a razón de que en Galicia se
use pouco. Serve, ó igual cós dous anteriores, para cubertoira e sementeira.

Solucións nitroxenadas.

Son solucións acuosas de algúns dos fertilizantes anteriores, cunha proporción do 20-
40% de Nitróxeno, que hai que aplicar con máquinas a baixa presión.  As unidade ferti-
lizantes saen máis baratas, pero encaréceas a maquinaria que precisa.

Amoniaco anhidro.

En condicións normais constitúe un gas, pero mantense en forma líquida en depósitos
a presión (coma o propano ou o butano), gasificándose unicamente ó aplicalo ó solo,
onde debe ser inxectado a uns quince centímetros de profundidade coa maquinaria ade-
cuada.

Contén un 82% de Nitróxeno. En España úsase pouco debido principalmente a dúas
causas: polo equipo aplicativo que precisa e porque en fincas pequenas non sería rendi-
ble.

RESUME DE NORMAS DE APLICACION DOS FERTILIZANTES NITROXE-
NADOS.

Convén termos presentes estas normas, derivadas da composición de cada fertilizante:

1. Os fertilizantes con Nitróxeno en forma nítrica non son retidos pola terra, polo que
deberán ser aplicados sempre co cultivo nacido, en cubertoira e fraccionados en
varias doses para evita-la súa perda.

2. Os fertilizantes con Nitróxeno en forma amoniacal pódense usar en sementeira e en
cubertoira, pero con pouca antelación ás sementeiras, pois o seu paso a estado nítri-
co deberá ser rápido se o tempo é bo. Por reterse en maior medida e ser máis lento,
non requiren tanto fraccionamento.

3. Os fertilizantes con Nitróxeno en forma orgánica son lentos polas transformacións
previas que requiren, tanto máis canto menos apropiado sexa o clima ou solo: en
terras soltas e clima cálido a transformación ten lugar dun modo rápido; nas pesadas
e cun tempo frío é máis lenta. Son propios para sementeira ou presementeira.

5.6.2.- PAPEL DO FOSFORO (P) NA VIDE.

En base a datos de 1.000 solos cultivados de viña, especificamente na provincia de
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Pontevedra (estudio de LEMA GESTO M.J.) a acidez de cambio atopase corrixida no
60% dos solos. Os datos de pH foron:

Inferior a 5,5.......... 25 %
De 5,6 a 6,6............ 50 %
Superior a 6,6.......... 25 %

Nestes mesmos solos detectáronse niveis variables de fósforo, dende 5 ppm a máis de
100 ppm, cunha importante porcentaxe de solos con contidos elevados deste elemento.
Tamén nas análises manexados pola Axencia do S.E.A. de Ribadavia observamos este
fenómeno. Según a mesma fonte, máis da terceira parte dos solos teñen niveis de fósfo-
ro superiores a 36 ppm.

Esto parece indicar que se realizaron intensas e reiteradas aportacións que, sen embar-
go, non se acompañan dunha disponibilidade óptima pola planta, que deberá conquerir-
se cunha corrección do pH ó intervalo axeitado.

O intervalo óptimo para a disponibilidade da maioría dos nutrintes cífrase en arredor
de 5,6 - 6,5, aínda que especificamente no caso do Fósforo, este intervalo sitúase en valo-
res de 6,5 - 7,5. Pero debemos ter en conta que valores de pH superiores a 6,5 van aso-
ciados á dominancia do Calcio no complexo de cambio.

Máis do 50 % dos solos teñen contidos inferiores a 20 ppm de fósforo, pero esta esca-
sez está moi acentuada en aqueles con pH inferiores a 5,6 ou superiores a 6,5.

Unha quinta parte dos solos posiblemente teñan unha carencia significativa de fósfo-
ro dispoñible (menos de 8 ppm) polo que procede unha corrección, pero tendo en conta
que a modificación deste parámetro ten que ser paulatina, xa que o fósforo engadido ten
un grao de aproveitamento baixo pola fixación exercida polos compoñentes do solo, e
ademáis debe ir acompañada de outras modificacións (corrección do pH e aporte de abo-
nos orgánicos).

Así, dacordo coa referida mostra de 1.000 solos estudiados, a autora chega a conclu-
sión de que “unha parte importante de solos por natureza ácidos e escasos en fósforo,
foron intensamente modificados, de maneira que hoxe se atopan sobreencalados e moi
ben provistos de fósforo”.

O Fósforo desenvolve numerosas funcións no interior da planta. Destaca, pola súa
relevancia, a de formar parte das nucleoproteínas, co que adquire particular importancia
nos procesos de multiplicación celular e desenvolvemento da parte radicular e aérea.

Se ben é difícil poñer en evidencia a influencia que o citado elemento exerce sobre a
vide, a acción deste advírtese a distintos niveis:
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a) Desenvolvemento vexetativo.

De forma xeral, considérase un regulador do desenvolvemento da planta, favorecendo
a súa expansión. Nos casos de carencia pode observarse diminución e atraso no crece-
mento, así como unha deficiente lignificación dos bacelos, o que os fai máis sensibles ás
xeadas.

b) Rendemento.

Indirectamente inflúe na medida que corrixe as deficiencias ou excesos de Nitróxeno,
diminuíndo a sensibilidade ó corremento e ás enfermidades criptogámicas. Ademais, os
bacelos ben provistos de Fósforo acumulan máis reservas amiláceas, o que lles permite
preformar maior cantidade de acios con maior número de flores nas xemas.

c) Calidade.

Mellora as características organolépticas dos viños (tales como o perfume, o aroma ou
a finura). As variedades nobres parecen esixir unha proporción máis elevada deste ele-
mento.

SINTOMAS DE EXCESO

O exceso de Fósforo (P) verifícase raramente; nestas circunstancias os mostos teñen
maior acidez e menor contido en azucres. A nivel do solo, o exceso pode provocar inso-
lubilización da maior parte dos micronutrintes.

SINTOMAS VISUAIS DE CARENCIA

Os síntomas de deficiencias obsérvanse rara vez no campo. Sen embargo, a súa apari-
ción supón  xa de por si unha grave insuficiencia na alimentación.

Nun medio nutritivo controlado é facilmente observable a carencia de Fósforo. Esta
caracterízase por unha acumulación de antocianos (arroibamento) dos pecíolos e os ner-
vios, unha intensificación da cor verde dos limbos, un porte ‘chorón’ das follas e unha
importante reducción do crecemento. Nos casos máis graves pode observarse defoliación
da base dos bacelos.

Este elemento móvese moi lentamente no complexo do solo, o que provoca que os
efectos dunha fertilización fosfórica a penas se noten ata a seguinte campaña. Por iso
unha fertilización que aporte unha cantidade deste elemento por riba das necesidade da
vide queda retido no solo e é aproveitado pola planta en futuras campañas.

O Fósforo inflúe directamente na multiplicación das células e na respiración da planta.

A carencia deste elemento non adoita manifestar uns síntomas característicos, senón
un decaemento xeral no estado vexetativo.
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FERTILIZANTES FOSFORICOS OU FOSFATADOS

O Fósforo é un elemento escaso nas terras galegas. É necesario engadilo ás mesmas
polas razóns que veñen a continuación:

- Favorece o desenvolvemento de raíces e tubérculos (remolachas, cenorias, patacas,
millo, etc. son mellores con este fertilizante).

- Mellor aproveitamento da auga e dos fertilizantes.
- Estimula o desenvolvemento e o agromado.
- Fortalece tecidos, evita encamado e dá resistencia ante as enfermidades.
- Favorece e adianta a fecundación, floración e maduración.
- Mellora a síntese do amidón, etcétera, mellorando desta maneira a calidade e can-

tidade das produccións vexetais.

A súa escaseza reduce considerablemente todos estes beneficios. Neste caso, unha vez
que os síntomas que a aplicación deste fertilizante busca eliminar son patentes os danos
resultan xa irreversibles, de modo que se fai necesario evitar este extremo.

ORIXE E FORMAS DO FOSFORO NO SOLO.

O Fósforo dentro do solo procede dos minerais propios do solo (moi pouco e lento),
dos fertilizantes vexetais e restos de todo tipo e dos fertilizantes fosfatados que aplique
o labrego.

En canto ás formas nas que se atopa, moitas veces o estado en que se acha non é asi-
milable para as plantas: por iso, á hora de realizarmos unha análise, cómpre pescuda-la
cantidade de Fósforo que o solo contén, para fertilizarmos en consecuencia.

CLASES DE FERTILIZANTES FOSFATADOS.

Realmente, no caso de prescindirmos dos compostos (moitos deles con Fósforo), fer-
tilizantes fosfatados e simples hai unicamente dous ou tres. Estes son:

Superfosfato de Cal.

Preséntase en po ou en forma granulada. Xeralmente contén un 18% de riqueza en
P2O5. Xa nun plano secundario, cómpre citar un 12% de Xofre e un 26% de Cal, apor-
tación que é, en xeral, beneficiosa no caso das terras galegas.

É o máis estendido. Entre as súas características máis particulares cabe citar que dis-
pón ata as tres cuartas partes do Fósforo soluble na auga, polo que a súa actuación é o
suficientemente rápida Sen embargo, é necesario situalo á altura das raíces, xa que é
practicamente inmóbil no solo.

En terras ácidas é aconsellable aplicalo en po; noutras, polo contrario, o ideal é a súa
aplicación en estado granulado. Vale para tódolos cultivos, e é o propio para a sementei-
ra e a presementeira polas características xa citadas.
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ESCORIAS THOMAS.

É un subproducto da industria de fabricación do aceiro. Nel o Fósforo áchase en esta-
do menos soluble có do superfosfato, sendo, polo mesmo, máis lento.

A súa constitución engade un 45% de Cal, un 18% de Fósforo e algúns microorganis-
mos especialmente interesantes. A contribución do 45% de Cal faina moi adecuada para
as terras ácidas e praderías do tipo ‘braña’. E aínda que é máis lento có ‘super’ debido
á súa insolubilidade na auga , o seu efecto é máis duradeiro. Por outra banda, é propio
para cultivos de ciclo longo ou plurianuais  sempre nos labores preparatorios  por ser
igualmente inmóbil.

Fosfato diamónico.

Ten un 46% de Fósforo e un 18% de Nitróxeno, polo que é realmente un composto
binario. É soluble na auga e máis móbil cós outros dous, polo que resulta especialmente
beneficioso en cultivos hortícolas de ciclo curto propio para as sementeiras, xa que o
Nitróxeno é amoniacal e non se perde.

Haino granulado e cristalizado. Este é o propio para aplicar na fertirrigación  por ser
moi soluble  e, incluso, na aspersión (a súa solubilidade impide que se atasquen os asper-
sores). O seu consumo vai actualmente en rápido aumento.

Superfosfato triple ou concentrado.

É un superfosfato similar ó normal, pero de moita máis riqueza (45% de P2O5).
Utilízase o mesmo, pero adóitase empregar na fabricación doutros fertilizantes compos-
tos.

Hiperfosfatos e fosfato bicálcico.
Constitúen fertilizantes cunha demanda menor:

1. Os primeiros son fosfatos naturais cun trinta por cento de Fósforo, pouco solubles
en estados naturais.

2. O Fosfato bicálcico aporta un 35-40% de Fósforo, soluble en ácidos débiles (simi-
lares ás Escouras). Por outra banda, resulta menos económico porque se emprega na
alimentación animal (aporta Fósforo ó penso) e na fabricación doutros fertilizantes.

CARACTERISTICAS XERAIS DOS FERTILIZANTES FOSFATADOS.

Constitúen as características xerais deste tipo de fertilizantes as seguintes consideracións:

1. As plantas toman, primeiro, o Fósforo soluble en auga e, a continuación, o soluble
en ácidos débiles do solo. Conclúese que os máis rápidos son os primeiros, o que
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constitúe un dato a ter en  conta ó fertilizarmos cada un dos nosos cultivo. A este
respecto, convén recordar que a lexislación controla que se cumpran as normas de
solubilidade.

2. O Fósforo representa un elemento practicamente inmóbil no solo (1 centímetro por
ano). Esta circunstancia aconsella que sexa disposto ó nivel das raíces ó preparár-
mo-las sementeiras.

3. Para que actúe beneficiosamente, o pH (ou acidez) debe oscilar entre 5,6-6,5.

4. O Fósforo actúa mellor en combinación coa materia orgánica. Polo tanto, é aconse-
llable estercar.

5. Parte do Fósforo do fertilizante aplicado remata por fixarse no solo; como conse-
cuencia, as plantas só serán capaces de absorber, nun primeiro momento, o 30-40%
da cantidade inicial. Convén, polo tanto, fertilizar abundantemente.

6. Os fosfatados máis insolubles na auga actúan mellor aplicados en terras ácidas.

7. O Cal bloquea a asimilación do Fósforo. É, polo tanto, aconsellable non xuntar estes
dous tipos de fertilizantes.

5.6.3.- PAPEL DO POTASIO (K) NA VIDE.

No aludido estudio de LEMA GESTO, o 50% dos solos analizados conteñen de 120 a
240 ppm dispoñible, e somentes nun 10% aprecianse valores inferiores a 60 ppm (os
valores recomendados por HERNAEZ MAÑAS J.L. cifranse en 125-150 ppm)

Aproximadamente, un tercio dos solos presentan valores inferiores a 120 ppm, con
evidente escasez.

A vide é unha planta potasófila: o K atópase nela a unha forte concentración nos pun-
tos activos do crecemento, así como nos órganos de reserva. O seu papel é de funda-
mental importancia, xa que exerce unha triple función:

a) Factor de rendemento.

Favorece a respiración, activa o crecemento e exerce unha influencia positiva sobre a
xerminabilidade do pole e o callado.

b) Factor de calidade.

Estimula a asimilación clorofílica, a translocación de hidratos de carbono e acumula-
ción no froito, mellorando o seu aroma e sabor, e aumentando a taxa de azucre.
Neutraliza os ácidos orgánicos na baga, permitindo unha relación azucre/acidez máis
adecuada.
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c) Factor de sanidade e lonxevidade.

Favorece a boa distribución das reservas entre as diferentes partes da cepa. En exceso,
o Potasio provoca carencia de Magnesio (Mg) e desecamento do raque.

SINTOMAS VISUAIS DE CARENCIA

Os síntomas adoitan aparecer moi cedo (comezos do verán), manifestando decolora-
cións marxinais no limbo que máis tarde derivan nunha cor pardo-arrubiada e que, final-
mente, necrosan. Sen embargo, nunha mesma cepa cabe distinguir dous tipos de sínto-
mas:

1. Follas adultas.

Síntomas: invaxinacións internerviais, primeiro de cor marrón amarelada que máis
tarde se necrosan. O resto de limbo, concretamente ó redor dos nervios, permanece de
cor verde franca.

Estes síntomas poden confundirse con carencia de Mg. Pero neste caso a decoloración
profundiza máis entre os nervios e a folla non adoita necrosar nin enrolarse.

2. Follas novas.

Nestas o amarelecemento é marxinal e progresa pouco entre as nervaduras. O contor-
no da folla remata por necrosar e prégase cara ó interior.

3. Outros síntomas.

Outro tipo de síntomas completamente distintos ós descritos poden observarse próxi-
mos á madurez: trátase do proceso coñecido como apardecemento da folla, que se debe
a unha forte emigración de K das follas ó froito. Esta anomalía caracterízase por unha
coloración azul violácea das zonas internerviais, seguida de necroses superficiais. A
carencia de K provoca, igualmente, un máis precoz agostamento, atraso no envero, acios
con menor número de bagas e bagas máis pequenas.

Os síntomas de carencia deste elemento poden manifestarse desde o momento do
callado dos froitos ata a maduración a través do desecamento dos froitos e unha tonali-
dade parda no limbo das follas.

É o macroelemento que maior influencia ten na calidade do viño. Ademais, estimula e
favorece a maduración das uvas, proporciona resistencia ás enfermidade e favorece a
maduración das xemas e o agostamento da madeira.

Aínda habendo uns niveis de Potasio adecuados no terreo poden aparecer síntomas de
carencia na planta e isto pode ser debido a que algúns portaenxertos teñen limitacións na
absorción de Potasio.
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FERTILIZANTES POTASICOS.

É o terceiro dos fertilizantes indispensables para acadarmos un óptimo desenvol-
vemento das plantas. As razóns que xustifican esta afirmación son as seguintes: colabo-
ra co Fósforo na síntese dos azucres, almidón, etc. (en especial nos cultivos ricos nestas
substancias); dá resistencia ós tecidos e evita o encamado e a  aparición de enfermida-
des; aumenta o peso e o sabor; mellora a calidade e a conservación; mellora a resisten-
cia no caso de seca, regulando a apertura dos estomas; e aporta unha maior concentra-
ción ó zume, o que diminúe os riscos de xeadas.

FORMAS NAS QUE O POTASIO SE ATOPA NO SOLO.

No relativo a este aspecto, ten un notable parecido con Fósforo. Os estados ou
formas nos que se pode acha-lo Potasio son, en definitiva, os seguintes:

1) Non asimilable.- Preséntase nos minerais do solo que o elaboran lenta e escasa-
mente.

2) Asimilable lentamente.- É o que retén o complexo arxilo-húmico. Este actúa coma
unha esponxa reguladora que o vai subministrando en pequenas doses ó conxunto
das plantas. Neste estado, supón o 90% do Potasio asimilable do solo, o que expli-
ca que sexa tan importante que haxa materia orgánica.

3) Asimilable con rapidez.- É o que se acha nas solucións acuosas do solo. Supón o
10% do total; sen embargo, a medida que se consume, vaise renovando a partir do
complexo.

PROCEDENCIA DO POTASIO DO SOLO.

O Potasio do solo procede, principalmente, dos propios minerais do solo (Potasio
pouco útil), dos estercos e residuos animais e vexetais (proceso lento.) ou dos fertilizan-
tes potásicos aplicados (neste caso o proceso de elaboración é rápido).

FACTORES QUE PROVOCAN A PERDA DO K

Esta perda ten lugar principalmente por dous camiños:

a) Por arrastre en auga ás capas profundas. Neste caso a perda é, máis ben, peque-
na, porque se retén mellor. Sen embargo  e dependendo do tipo de solo  esta cantidade
pode variar: de feito, é maior nos solos lixeiros e nos pobres en materia orgánica ca nos
pesados.

b) Extraído polas plantas e eliminado, polo tanto, nas colleitas que realicemos en
cada caso.
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PRINCIPAIS FERTILIZANTES POTASICOS.

Pódese afirmar que fertilizantes potásicos simples existen unicamente dous: o Cloruro
Potásico e o Sulfato Potásico. Outros que conteñen Potasio (é o caso do Nitrato Potásico
e o Metafosfato Potásico) son en realidade compostos binarios.

Cloruro Potásico.

Contén un 50-60 por cento de Potasio en K2O e é moi soluble na auga. Comercialízase
en po, granulado e cristalizado. É o máis estendido e económico, aínda que, por causa
do Cloro que contén, non dá bos resultados en cultivos como o tabaco, as xudías e algun-
has froiteiras de óso. Por outra banda, resulta lixeiramente acidificante por elimina-lo
Cal do solo.

É o propio para sementeira en labores preparatorios. Polo xeral, non se perde, aínda
que no caso de terreos moi soltos e sen materia orgánica é bastante probable que rema-
te por perderse parcialmente.

Sulfato Potásico

Ten o 50% de riqueza en K2O.  Posúe, ademais, un 18% de Xofre. Este elementos
resulta, en ocasións, interesantes en cultivos como o nabo, a col e outros desta familia.
Aplicado en determinados cultivos elimina posibles inconvenientes motivados polo
Cloro que contén. É, o mesmo có Cloruro, un fertilizante de fondo, ideal para aplicar a
finais do inverno.

Nitrato Potásico.

É un fertilizante composto binario, que aporta un 13% de Nitróxeno e un 45% de
Potasio. Emprégase como o Nitrato de Chile, pero a unha escala moito menor, especial-
mente en zonas hortícolas.

NORMAS XERAIS SOBRE FERTILIZANTES POTASICOS.

Normas xerais:

a) Debido á súa escasa mobilidade, deben situarse en terra a nivel das plantas.
b) As doses aplícanse dunha soa vez. En terras soltas e con pouca materia orgánica,

pode resultar interesante fraccionala como os nitratos, aínda que as súas perdas son
moito menores.

c) En cultivos plurianuais (como praderías, froi– teiras ou vide) aplícase durante o
inverno, co que se lle dá tempo a solubilizarse.

d) En terras areosas (é dicir, soltas) convén estercar ben a fin de evitar que se perda. O
estercado favorece a formación do complexo arxilo-húmico.
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5.6.4.- PAPEL DO CALCIO (Ca) NA VIDE.

O calcio (Ca) é un elemento esencial na nutrición da vide posto que dá robusteza ás
paredes celulares (co que favorece a súa permeabilidade) e, por conseguinte, ós tecidos;
intervén no crecemento dos tecidos foliares e da raíz; facilita o transporte e acumulación
de glícidos, e é particularmente importante a nivel do raque do acio; ata un límite, con-
tribúe a aumenta-la calidade  dunha forma indirecta xa que a súa presencia no solo
mellora as características físicas destes e permite unha mellor nutrición da vide e poten-
cia a actividade dos microorganismos.

SINTOMAS DE CARENCIA

En xeral, é frecuente observar carencias en terreos ácidos. Nestes casos a sintomato-
loxía caracterízase por:

a) Follas novas: clorose internervial e marxinal seguida de necroses puntiformes
cerca do bordo e, posteriormente tarde, entre os nervios. As follas encórvanse cara
a arriba.

b) Follas adultas:  adquiren unha color plúmbea e amarelada.
c) Acio: desecamento do raspón e pasificación das bagas.
d) Apice vexetativo e gabiáns: morte precoz.

Os casos de exceso son moito menos frecuentes e provocan clorose férrica e carencias
de K, B, etcétera, debido á súa acción antagónica.

O papel que xoga o calcio na vide é discutido, pero parece claro que a adición ó solo
deste elemento en cantidades moderadas mellora as condicións de alimentación da plan-
ta e, consecuentemente, a gradación e calidade dos viños obtidos.

Os maiores niveis de absorción pola cepa atópanse no período desborre-floración.
5.6.5.- PAPEL DO MAGNESIO (Mg) NA VIDE.

Recurrindo unha vez máis o traballo de LEMA GESTO M.J. , a metade dos solos pre-
sentan menos de 50 ppm de magnesio.

A disponibilidade deste elemento pode verse reducida debido a fenómenos de antago-
nismo co Potasio e co Calcio (1/3 dos solos teñen unha relación K/Mg superior a 2 e
Ca/Mg superior a 40). O Magnesio é o nutrinte máis desfavorecido polos aportes de
Calcio e Potasio en moitos solos.

Debemos ter en conta tamén outro dato significativo: a terceira parte dos solos con
escasez de Mg teñen pH inferior a 5,6, polo que a corrección da acidez con calizas mag-
nesianas pode solucionar ámbolos dous problemas. De xeito contrario, existe outro ter-
cio de solos con pH superior a 6,5, polo que non podemos recurrir ó encalado como apor-
te de Mg.
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O Magnesio inclúese dentro do grupo de elementos maiores. O seu papel na fisioloxía
da vide é evidente, posto que entra na composición das moléculas de clorofila. Este
elemento exerce, ademais, múltiples funcións esenciais dentro do metabolismo da plan-
ta. Entre as máis importantes podemos cita-las seguintes:

- participa na formación de pigmentos,
- desempeña un papel moi importante na producción de glícidos,
- intervén na absorción e asimilación de Fósforo,
- inflúe nos procesos de oxidorreducción,

- diminúe o ácido ascórbico,
- favorece a absorción de Ferro, regula o pH,
etcétera.

En exceso, o Magnesio provoca carencia do Potasio.

SINTOMAS VISUAIS DE CARENCIA

A manifestación visual de carencia adoita ocorrer ben avanzado o período vexetativo
próximo á cora  comezando polas follas da base do bacelo.

Os primeiros síntomas preséntanse como pequenas manchas cloróticas entre os ner-
vios secundarios (que non chegan a necrosar, salvo en casos graves) a algúns milímetros
do bordo do limbo. A continuación, a decoloración (amarela no caso das variedades
brancas e arrubiada nas tintas) esténdese entre os nervios principais, permanecendo
verde a zona que os rodea.

Os síntomas descritos poden confundirse cos provocados pola ausencia de Potasio,
Boro e Manganeso. Sen embargo, certas diferencias permiten a súa distinción:

- No caso de carencia de K, as manchas cloróticas iniciais aparecen sobre o mesmo
borde do limbo e, máis tarde, necrosan. A folla prégase cara ó interior.

- No caso de carencia de B, as follas que primeiro manifestan síntomas son as máis
novas.

- No caso do Mn, a confusión pode ocorrer ó comezo da manifestación. A evolu-
ción posterior da carencia permitirá a súa distinción.

Nalgunhas ocasións, a carencia de Magnesio (Mg) produce desecamentos do raspón e
o rendemento e a calidade diminúen.

Os casos de carencia son moito máis frecuentes en solo areosos e ácidos.

As fertilizacións potásicas deben ir acompañados de aportacións de Magnesio. Esta
práctica evita problemas debidos á carencia deste último elemento. Moi probablemente,
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o desecamento do raspón é debido á combinación deste factor coa falta de humidade no
solo.

A efectos do cultivo do viñedo, o Magnesio debe ser considerado como macroele-
mento cando menos en Galicia.

5.6.6.- PAPEL DO FERRO (Fe) NA VIDE.

O papel que desenvolve o Ferro na fisioloxía da planta é moi amplo. As súas princi-
pais funcións concirnen á respiración, a síntese da clorofila e a fotosíntese.

A clorofila férrica entraña importantes modificacións na composición dos tecidos e o
zume bruto, tendendo a aumenta-la concentración de Calcio (Ca), Fósforo (P) e Potasio
(K). Sen embargo, multitude de análises foliares demostran que o Ferro é tan abundante
ou máis  nas follas cloróticas coma nas sas, xa que, no primeiro caso, o devandito ele-
mento se atopa bloqueado (sobre todo nos nervios) baixo formas insolubles. A activida-
de fotosintética diminúe en relación coa importancia da clorose e iso trae como conse-
cuencia un menor enriquecemento do froito en azucre e un agostamento defectuoso.

A) SINTOMAS VISUAIS DA CLOROSE FERRICA

Os síntomas son moi característicos:

- Obsérvase un amarelecemento das follas novas entre os nervios, que quedan verdes.
- O limbo, nun comezo de color verde clara, evoluciona progresivamente ata un ton

moi pálido (provocado pola ausencia de clorofila), para rematar necrosando.

A clorose afecta primeiro ás follas máis novas (isto distínguea das cloroses debidas a
causas diferentes, tales como a carencias de Potasio, Magnesio, virose, etc.). De ter lugar
pronto  na primavera, pode chegar a afecta-la totalidade das follas, á vez que se desen-
volven a maior parte das xemas (anticipadas e invernantes), co que a cepa adopta un
aspecto arbustivo e esganido. Nestas circunstancias a producción é practicamente nula e
a cepa debilítase ano a ano e remata morrendo.

B) CAUSAS QUE ORIXINAN A CLOROSE FÉRRICA.
A causa esencial é a presencia de calcaria no solo. En xeral, a firmeza e natureza dos

grans condicionan o pH e o grao de insolubilidade do Ferro presente no solo e, polo
tanto, o poder clorosante deste. Outros factores que poden contribuír á presencia desta
alteración son:

- Exceso de Fósforo, Cobre, Manganeso e Cinc.
- Exceso de lentura: os síntomas son máis frecuentes tras un período húmido.
- Temperatura e iluminación: canto máis altas sexan estas, maior será a velocidade

de crecemento, e, por conseguinte, maiores as necesidades.
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- Calquera causa que implique un menor desenvolvemento radicular (en particular,
os labores excesivamente profundos).

Todo isto fai referencia ó medio; sen embargo tamén é preciso considera-las motiva-
cións inherentes á planta mesma e, sobre todo, ó patrón.

5.6.7.- PAPEL DO BORO (B) NA VIDE.

O Boro é un dos microelementos de maior importancia na vide.  A súa presencia en
niveis adecuados é imprescindible para o normal desenvolvemento dos fenómenos vexe-
tativos e de reproducción.

Diferentes son os aspectos sobre os que se exercen os efectos do Boro na vide:

a) Desenvolvemento vexetativo.

A súa presencia favorece o crecemento vexetativo e permite un adecuado agostamen-
to dos gromos.

b) Rendemento.

O Boro favorece a xerminación do gran de pole e o desenvolvemento do tubo políni-
co; polo tanto, incide fundamentalmente sobre o callado das flores e o crecemento ini-
cial das bagas.

c) Calidade.

Favorece a síntese de flavonoides e azucres permitindo unha mellor translocación des-
tas últimas cara á baga polo que lles permite alcanzar unha maior gradación e un maior
contido en ácido málico.
SINTOMAS VISUAIS DE CARENCIA

A carencia de B pode presentarse baixo formas diferentes segundo a variedade e o
medio onde se cultiva. Algúns síntomas que se citan como característicos son:

a) Gromo.- Acurtamento de entrenós e incluso necrose precoz do ápice e tamén dos
gabiáns.

b) Follas.- Manchas amareladas entre os nervios e cerca do borde, que poden termi-
nar necrosando. No caso das das variedades tintas as manchas toman coloracións
arrubiadas.

c) Acio.- Acios curtos e parcialmente desecados.
d) Flores.- Desprendemento incompleto do capucho floral.
e) Froitos.- A reducción do número e tamaño das bagas, así como do número de

sementes, son os síntomas de carencia de B máis frecuentemente citados.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

157



5.6.8.- PAPEL DO CINC (Zn) NA VIDE.

O Zinc é un oligolemento indispensable na vide para o seu normal crecemento e fruc-
tificación. En concreto, intervén de forma fundamental nos seguintes procesos:

- Metabolismo dos azucres.
- Síntese de auxina.
- Producción de vitamina C.
- Diferenciación das xemas mixtas.
- Callado.
- Agostamento dos bacelos.

En exceso, o Zn pode provoca-la reducción na capacidade de rixoxénese dos esgallos
de viveiro.

SINTOMAS VISUAIS DE CARENCIA

a) Folla.- Os síntomas maniféstanse primeiro nas follas novas e caracterízanse por
unha clorose específica internervial (coma no Manganeso), cunha banda verde bastante
ancha ó longo de cada nervadura (ó contrario có Ferro); as follas son máis pequenas, asi-
métricas e con dentes máis acusados; e o ángulo dos lóbulos do seo peciolar é máis
ancho ca nas follas sas.

b) Froito.- As bagas son máis pequenas e os acios menos compactos.

c) Planta.- A cepa adquire un aspecto achaparrado, debido á menor lonxitude dos
entrenós e ó maior número de anticipados.

As carencias adoitan ser máis frecuentes no caso de aportacións excesivas de Fósforo
en solos calcarios e pobres en materia orgánica.

ANTAGONISMOS

O exceso de : Provoca carencia de:

N P , K
P Fe , Zn
K Mg
Ca K, Fe, B
Mg K
Zn Fe
Mn Fe
Cu Fe
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5.7.- FERTILIZANTES COMPOSTOS

5.7.1.- ASPECTOS XERAIS.

Fertilizantes compostos son os que teñen dous ou tres elementos primarios. Estes obté-
ñense ben pola mestura de fertilizantes simples (que constitúen os verdadeiros compos-
tos), ben por reacción de materias primas (fertilizantes propiamente complexos).

O primeiro dos proceso indicados podémolo desenvolver na mesma finca, aínda que
dun xeito menos perfecto do que sería a súa elaboración na fábrica. Polo contrario, o
segundo presenta maiores dificultades (debido ós complexos medios e técnicas que pre-
cisa).

Neste segundo caso non é posible acometermo-la súa elaboración en base ós nosos
medios (sempre limitados). En definitiva, os fertilizantes complexos dispoñen en tóda-
las súas partículas da mesma proporción de elementos (equilibrio perfecto), mentres que
os que resultan da mestura poden variar un pouco na súa composición (aínda que coa
granulación evítase a separación dos mesmos e mantense a homoxeneidade).

5.7.2.- VALORACION DOS COMPOSTOS OU COMPLEXOS.

A súa composición e riqueza indícase nos envases mediante tres números que se
corresponden, precisamente, cos tres elementos primarios. No caso de faltar algún des-
tes constituíntes, a súa ausencia aparece rexistrada no exterior por un cero. A orde sem-
pre é a mesma:

Nitróxeno - Fósforo - Potasio

Por exemplo, a combinación 8-24-26 advírtenos que o fertilizante que anuncia ten un
8% de Nitróxeno, un 24% de Fósforo e un 16% de Potasio. Do mesmo xeito, 0-15-15
indica ausencia de Nitróxeno e un 15%, respectivamente, de Fósforo e de Potasio.

Non existen fertilizantes compostos ou complexos que teñan máis de tres elementos
primarios. De posuíren algún secundario, deberán, así mesmo, indicalo no exterior.

5.7.3.- EQUILIBRIO DUN COMPOSTO.

O equilibrio dun composto é a relación que gardan entre si os tres elementos fertili-
zantes que conten, tomando como referencia o Nitróxeno. Por exemplo, 9-18-27 equi-
vale a unha fórmula de equilibrio 1-2-3, dado que dividindo cada un dos tres números
pola cifra que representa a proporción de Nitróxeno (9/9; 18/9; 27/9), o resultado é pre-
cisamente 1-2-3, que indica que por cada quilogramo de Nitróxeno hai dous de Fósforo
e tres de Potasio.

Interésanos coñecer estes datos para, deste xeito,  escollermo-lo fertilizante que máis
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se achega ás necesidades da nosa finca, ou ben para realizarmos nós unha mestura de fer-
tilizantes. Vexamos a continuación un exemplo do primeiro (é dicir, en base ás necesi-
dade de cada terreo).

5.7.4.- O FERTILIZANTE COMPOSTO IDEAL.

Supoñamos que as necesidades da nosa finca son iguais nos tres elementos (Nitróxeno,
Fósforo e Potasio). Neste caso precisariamos un fertilizante cun equilibrio do tipo 1-1-1,
tal como o 7-7-7 ou o 15-15-15. Pois ben, como os máis concentrados resultan máis eco-
nómicos (por U.F.), decantarémonos pola segunda opción. Agora ben, se as necesidade
son do tipo 1-2-3, o que buscaremos será un fertilizante 9-18-27 ou aquel que máis se lle
achegue. Neste caso deberá coidarse especialmente a aproximación no Nitróxeno, debi-
do a que é o que se perde cunha maior facilidade.

5.7.5.- A DOSE A APLICAR.

No suposto de que 100 quilogramos de composto conteñan 9 quilogramos de N, debe-
remos pescudar cantos quilos do mesmo composto serán necesarios para obtermos 30
quilogramos de Nitróxeno:

9 Kg. N.100 Kg. composto
30 Kg. N? Kg. composto

de onde, despexando a incógnita (?) desta regra de tres directa, obtemos que:

30 x 100
? = ————- = 333 Kg. de fertilizante composto

9

5.7.6.- CONCENTRACION TOTAL DUN COMPOSTO OU COMPLEXO.

Equivale á suma de tódalas súas U.F. É dicir, un fertilizante do tipo 8-38-16 ten de con-
centración total o resultado:

8 + 38 + 16 = 62 U.F.

Na actualidade a tendencia é a botar man dos fertilizantes de alta concentración (máis
de 40 U.F. en 100 Kg.). A razón é que ocasionan menos gastos de transporte, almacena-
xe e distribución; por outra parte, incluso adoitan ter máis barata a unidade fertilizante
(U.F.) a medida que son máis concentrados.
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5.7.7.- PROBLEMAS DERIVADOS DO USO PROLONGADO E EXCLUSIVO
DE FERTILIZANTES COMPOSTOS-COMPLEXOS.

Xa dixemos que, á parte dos elementos primarios, son necesarios outros de tipo secun-
dario ou microelementos, e que os  fertilizantes simples adoitan levar nesas contías míni-
mas que os solos e as plantas requiren. En cambio, os complexos non aportan estes
microelementos esenciais, o que pode ocasionar carencias á longa nos cultivos, dato este
que non debemos esquecer. É, pois, necesario previr ou, no caso de aparecen estas caren-
cias, corrixir.

Convén tamén facer referencia á existencia no mercado de fertilizantes complexos en
forma de aglomerados ou pastillas de aplicación localizada. En concreto, un dos exis-
tentes presenta unha proporción N P K de 4-14-14, xunto cun 10 % CaO, 6 % de
Anhídrido Sulfuroso, 0,5 % de Mg e outros microelementos tales como B, Co, Cu, Fe,
Mn, Mo e Zn.

5.8.- FERTILIZANTES LIQUIDOS

Nos últimos anos están adquirindo notable difusión os fertilizantes líquidos. En liñas
xerais, consisten en suspensións acuosas de fertilizantes sólidos, principalmente da
‘familia’ dos nitroxenados (Amoníaco Anhidro, Urea, Nitrato Amónico e Sulfato
Amónico) ou ben do Fosfato Amónico (que dá unha solución binaria de N e P, que, de
lle engadirmos Cloruro Potásico, proporciona una solución ternaria con N, P e K).

5.8.1.- AVANTAXES E INCONVENIENTES DOS FERTILIZANTES LIQUIDOS.

1. Vantaxes.

Principais vantaxes: mellor asimilación polas plantas; menos esforzo de aplicación,
máis confort e limpeza na fertilización; maior rapidez (un pulverizador fertiliza 40 a 40
hectáreas por día); posibilidade de fertilizar e trata-las plagas á vez; facilita a incorpora-
ción de microelementos; e formas variadas de aplicación (no chan nu, en cubertoira, loca-
lizados en superficie ou, a profundidades diversas, con auga de rega,  fertirrigación ).

2. Inconvenientes.

Inconvenientes que presentan:

- Tecnicamente, termos en conta que son productos químicos que cómpre sabermos
manexar para evitar reaccións de descomposición, corrosivas ou tóxicas. Hai que coñe-
celos especialmente.

- Necesidade de contarmos con análises de auga para coñecérmo-la salinidade
desta, de xeito que sumada á do fertilizante non supere os límites admisibles.
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- Provocan reaccións endotérmicas (é dicir, baixan as temperaturas). En conse-
cuencia, tamén diminúe a solubilidade, que, se non se controla, pode precipitarse. Por
exemplo, a dilución de 1 Kg. de Urea por litro de auga baixa a temperatura desta en 20
graos.

- Dificultades, por unha banda, de almacenamento e  transporte (precisan depósitos
especiais) e necesidade, por outra, de maquinaria especial para aplicalos.

5.8.2.- ESTADO ACTUAL EN GALICIA

A pesar de toda a problemática mencionada, vanse estendendo na horticultura intensi-
va (invernadoiros), en plantacións coma o kiwi e incluso na vide e nas froiteiras. Noutras
zonas de España estanse a estender xa a cultivos extensivos, coma o millo nos regadíos
de Estremadura.

Hoxe en día, os fertilizantes líquidos ó alcance do labrego galego son os seguintes:

- Solución N-20. Ten un 20% de Nitróxeno.
- Solución N-32. Ten un 8% de N. nítrico, un 8% amónico e un 16% ureico.
- Acido Nítrico. Tren un 13% de Nitróxeno.
- Acido Fosfórico (con Fósforo en distintas gradacións).
- Potasa líquida. Ten un 10% de K2O.
- Polifosfato Amónico. Aporta un 10% de Nitróxeno e un 34% de Fósforo.
- Complexos líquidos binarios de P e K.
- Complexos líquidos ternarios con N-P e K en diversas gradacións: 8-4-12; 8-8-12;

6-8-8. Son os denominados claros con elementos totalmente solubles.

Hai aínda outros, dos denominados ‘cargados’, cunha maior concentración, e, sen che-
garmos a eles, tamén se poden atopar o 15-15-15 e o 10-10-10.

Finalmente, cómpre advertir que os fertilizantes líquidos, ó seren moi purificados,
tampouco aportan microelementos, polo que xa se comercializan preparados especiais
para corrixir esta carencia.

5.8.3.- MODO DE APLICACION DOS FERTILIZANTES LIQUIDOS.

En liñas xerais, recoñecemos dous sistemas de aplicación. Estes son:

a) Por fertirrigación.- Modalidades: por gravidade ou de pé, por aspersión, pivote,
por ‘goteo’, por ‘microaspersión e por ‘exsudación’.

b) Por fertilizadores especiais para fertilizantes líquidos (pulverizadoras,localizado-
ras, etc. ).
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O rendemento desta maquinaria é moi elevada, pois cos seus brazos articulados nos
que van as boquillas cobren unha franxa ata  de 18 metros de ancha a unha marcha de
10 Km./hora (é dicir, 180.000 m2 o que equilvale a dúa hectáreas por hora). Isto fainas
especialmente apetecibles en grandes extensións.
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ANEXO I

VALORACION DOS FERTILIZANTES QUIMICOS (GAGO ALVAREZ, C.)

A) UNIDADES FERTILIZANTES.

As plantas non consumen todos e cada un dos quilogramos de fertilizantes comerciais
que lles botemos, senón unicamente os elementos químicos útiles que estes conteñen. Os
compoñentes restantes constitúen o que se coñece como materia inerte, de grande utili-
dade á hora de manipula-los fertilizantes.

É dicir, interésanos pescudar canto de cada fertilizante que aplicamos pode ser asimi-
lado polas plantas. A esta cantidade é ó que denominamos unidade fertilizante: no caso
do Nitróxeno equivale a un quilogramo de Anhídrido Fosfórico (P2O5); pola súa banda,
no caso do Potasio equivale a un quilogramo de Óxido Potásico (K2O).

B) RIQUEZA OU CONCENTRACION DUN FERTILIZANTE.

A cantidade de unidades fertilizantes que hai en 100 quilogramos de calquera fertili-
zante é a riqueza ou concentración do mesmo. Por exemplo, se nun saco aparece
Superfosfato de Cal do 18% de P2O5, isto indica que, por cada 100 quilogramos dese
fertilizante, unicamente dezaoito son de Fósforo útil para as plantas, constituíndo o resto
materia inerte (aínda que en ocasións positiva secundariamente por conter Cal ou outros
elementos).

Tendo en conta a riqueza de U.F. e o prezo comercial do fertilizante, podemos deter-
minar cal entre varios nos interesa mercar, procedendo segundo se indica a continuación.

C) ¿QUE FERTILIZANTES MERCAMOS?

Mercaremos aquel fertilizante que nos ofreza a U.F. máis barata, para o cal operamos
do seguinte modo:

Supoñamos que nos ofrecen Nitrato Amónico do 33,5% de riqueza a 2.160 pesetas o
Qm. (100 quilogramos) e Nitramón do 26% de riqueza a 1800 pesetas os 100 quilogra-
mos. ¿Cal mercamos?

Cómpre termos en conta que o que un merca en realidade é Nitróxeno, polo que é
aconsellable calcular cal nolo proporciona más barato. Deste modo, se en 100 quilogra-
mos do primeiro fertilizante hai 33,5 quilogramos de Nitróxeno e custan 2.160 pesetas,
cada quilogramo de Nitróxeno sae a:

2.160–––——- = 67,47 pesetas33,50
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No segundo caso, como en cada 100 quilogramos hai 26 de Nitróxeno e custa cada un
1.800 pesetas, temos que cada quilogramo sae a 69 pesetas.

Tal como se advirte, o quilogramo de Nitróxeno resúltanos máis barato adquirindo o
fertilizante aparentemente máis caro. Este é, polo tanto, o que deberemos adquirir.

CALCULO DUNHA DOSE DE FERTILIZANTE.

Supoñamos que a análise dun solo no que pretendemos cultivar millo indica que nece-
sita un aporte de 120 U.F. de Nitróxeno, que equivalen  como xa dixemos  a 120 quilo-
gramos deste elemento.

Se non botamos esterco, o problema redúcese a calcular (unha vez determinado que
fertilizante interesa mercar, e que supoñemos que resultou se-lo N do 20’5% de riqueza)
os quilos de fertilizante nos que se achan contidos. O modo de proceder ante esta cues-
tión é o seguinte:

Se cada 100 quilos de Nitramón aportan 20,5 de N
? quilos de Nitramón aportarán 120 de N

Dado que se trata dunha regra de tres directa, resulta que:

100 x 120? = —————- = 585,3 quilogramos de Nitramón20,5
Se se aportase esterco (e sabemos, por coñece-la súa composición, que coa cantidade

aplicada do mesmo van 50 quilogramos de Nitróxeno), habería que aportar co Nitramón
a seguinte diferencia:

120 - 50 = 70 quilogramos de Nitróxeno

e, operando da mesma maneira ca no outro caso, sairíanos unha necesidade de 341,46
quilogramos de Nitramón.
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ANEXO II

ANALISE DE TERRAS .-INTERPRETACION (HERNAEZ MAÑAS J.L.)

ASPECTOS XERAIS.

As análises de terras son realizadas por laboratorios oficiais ou privados. Os datos que
ofrecen resultan básicos e indispensables para formularmos un correcto diagnóstico do
estado nutricional do solo e  de acordo con el  elaborarmos un programa correcto e equi-
librado de fertilización. Sen embargo, a validez da análise depende da representativida-
de da mostra que remitisemos para a análise. Formularemos a continuación algunhas
indicacións para a súa toma correcta.

a) A vide é un cultivo de raíces profundas. Esta profundidade depende, por unha
parte, do portaenxertos utilizado e, por outra, da profundidade e fertilidade natu-
ral do solo. En épocas de seca son, precisamente, as raíces situadas a certa pro-
fundidade as que deben realiza-la absorción da auga e os nutrintes. Polo tanto, é
preciso tomar mostras do solo a distintos niveis de profundidade, con obxecto de
calcula-la media dos contidos, que sempre tenden a ser máis altos nas zonas supe-
riores. O ideal sería tomar mostras a catro niveis: 0,25 centímetros, 25-50 centí-
metros, 50-75 centímetros e 75-100 centímetros. Sen embargo, con obxecto de
non complicar excesivamente a toma de mostras, tomaranse cando menos dúas:
unha a 0-40 centímetros (solo) e outra a 40-80 centímetros (subsolo), calculando,
a continuación, a media dos valores obtidos.

b) Non basta coa toma dunha soa mostra, dado que o terreo de cultivo non é nunca
uniforme. Convén, polo tanto, tomar unhas seis mostras por cada zona uniforme
da parcela que consideramos, mesturándo ben, a continuación e por separado, solo
e subsolo. Das mesturas obtidas separarase sobre un quilogramo de mostra, que se
remitirá ó laboratorio. Non se farán tomas en lugares atípicos (bordos de regatos,
lindes con árbores, etcétera), xa que poderían distorsionarse os resultados.

O laboratorio remitiranos un boletín de análises como o que figura a continuación,
boletín que simplificamos para facilita-la comprensión. A última columna que figura é
calculada co media das dúas anteriores.
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Conceptos                          Solo         Subsolo      Promedio

Profundidade (cm)       0/40          40/80
Area (%)                      56             60
Limo (%)                     30             24
Arxila (%)                   14             16
Textura                      Fr-Ar        Fr-Ar        Franco/Aren
pH (auga)                    5,1            5,9               5,5
Mat. Orgánica (%)       3,0            0,8               1,7
Relación C/N                -              -                  14
P (ppm Bray)               16              4                10
K (ppm acetato)         160             80              120
Mg (ppm)                    85             18               52

Análise correspondente a un solo con mostras tomadas a dous niveis de profundidade.
p.p.m.: partes por millón ou mg/Kg de solo.

¿Que podemos deducir á vista dunha táboa como esta? Consideraremos por separado
os elementos que fundamentalmente nos interesa: textura, pH, materia orgánica, relación
C/N, relación Mg/K e contidos en macroelementos. Aínda que a un técnico tamén lle
serían moi útiles as cifras relacionados co contido en microelementos, suprimímolas para
acadarmos unha maior simplicidade.

TEXTURA.

A análise indícanos que nos atopamos nun terreo con preponderancia de elementos
grosos (area). Segundo sinalamos no seu momento e salvo circunstancias especiais, cabe
esperar un terreo solto, con boa capacidade de penetración para a auga, facilidade na dre-
naxe e adecuada aireación para as raíces. En contrapartida, a materia orgánica combus-
tionarase con rapidez, a capacidade de retención para a auga será reducida e os elemen-
tos minerais solubles lavaranse con rapidez. Esta característica, que deberemos comple-
mentar con observacións visuais sobre o terreo, é un importante dato de partida, pero
pouco ou nada podemos facer para alterala.

MATERIA ORGANICA.

Xa sinalamo-las súas importantes propiedades. O contido no terreo debería situarse
entre o 2 e o 5%, de maneira que, no noso caso, nos atopamos nun terreo pobre. Sería
inútil dar cantidade a aportar, pois en moitas zonas vitícolas de Galicia, como é o caso
do Ribeiro, o esterco resulta difícil de atopar. Limitarémonos, pois, a sinalar unha dose
orientativa, que podería ser duns 30.000 Kg/Ha. de esterco de vacún repetida cada tres
anos. En calquera caso, aportarase o que se poida.
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GRAO DE ACIDEZ (pH)

Cun pH do 5,5 de media, o solo debe considerarse ácido e deberá ser corrixido ata che-
gar a un grao de acidez moito máis moderada (ó redor dun pH 6,3). Para facilita-los cál-
culos subministramos a táboa seguinte, na que se indican as aportacións de calcaria nece-
sarias para eleva-lo pH do solo nunha unidade, segundo a súa textura e o intervalo de que
se trate.

CALIZA NECESARIA PARA INCREMENTAR O pH EN 1 UNIDADE SEGUN O
INTERVALO DE pH E TEXTURA

Textura    pH 4,5 - 5,5 pH 5,5 - 6,5

AREOSA 5.000 Kg/Ha 7.500 Kg/Ha
FRANCA 6.600 Kg/Ha 11.600 Kg/Ha
LIMOSA 9.200 Kg/Ha 12.500 Kg/Ha
ARXILOSA 11.600 Kg/Ha 14.200 Kg/Ha

Cantidades de calcaria a engadir ó solo para eleva-lo pH en 1 unidade, segundo a tex-
tura do solo e intervalos de pH que se consideran. (profundidade = 50 centímetros).

De acordo con esta táboa, para leva-lo pH desde 5,5 ata 6,3 necesitaremos uns 7.500
quilogramos de calcaria por hectárea. Esta cantidade é moi elevada, polo que non pode
aportarse dunha soa vez. Máis adiante indicaremos unha forma plausible de fraccionar
esta aplicación.

Posto que sabemos que nos encontramos en terreos con posible déficit de magnesio, a
aportación farémola en forma de dolomita (calcaria magnesiana), con riqueza do 20% en
CaO e do 15% en MgO.

RELACION ENTRE CARBONO E NITROXENO NO SOLO.

O valor ideal deste parámetro áchase próximo a 10. A partirdeste punto considerare-
mos que os valores inferiores a este cifra indican que a mineralización da materia orgá-
nica é excesivamente rápida; pola contra, os valores superiores sinalan que a humifica-
ción da materia orgánica é incompleta.

Este último é o noso caso: o valor do índice indícanos que os microorganismos do solo
non atopan na materia orgánica Nitróxeno dabondo para desenvolverse, co que asimilan
o que precisan do que se atopa no solo. Esta absorción por parte dos microorganismos
empobrece o solo neste elemento. Polo tanto, a aportación de nitróxeno mineral ó solo
favorecerá a acción destes microorganismos e, en consecuencia, acelerarase a descom-
posición da materia orgánica.
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Relacións C/N altas indican sempre a necesidade de aportar nitróxeno suplementario
ó solo.

CONTIDO EN MACROELEMENTOS.

Para podermos xulga-lo alcance destes contidos necesitamos saber en que niveis esti-
mamos que deberían atoparse no solo. Algúns autores sinalan niveis de fertilidade en
función dos contidos no solo e do método de análise seguido para a súa valoración. Nós
limitarémonos a sinala-los valores medios que recomendamos para os solos de viñedo en
Galicia, valores que en ningún caso deben tomarse como exactos, senón tan só como
referencias media (ver táboa).

Non interesan os contidos totais de Fósforo e Potasio no solo, senón unicamente aque-
las fraccións que son asimilables polas cepas. Para a súa estimación séguense diversas
técnicas analíticas nas que non podemos deternos. En liñas xerais, estas son Spurway,
Olsen, Bray e outras para o Fósforo; e Spurway e extracción con acetato amónico para
o Potasio.

O laboratorio debe sempre indicarno-lo método analítico seguido. Así, no noso exem-
plo utilizouse o método de Bray para o Fósforo e o do acetato paro o Potasio.

ELEMENTOS NUTRITIVOS
VALORES RECOMENDADOS

Materia orgánica 2,5 %

Nitróxeno total 1,5 - 2 %

Fósforo(p.p.m. P) - Spurway 6 - 8 ppm
- Olsen 6 - 8 ppm
- Bray 13 - 15 ppm

Potasio (p.p.m. K)- Spurway 12 - 18 ppm
- Acetato 125 - 140 ppm

Magnesio cambiable (meq) 2,5 – 5 meq/100 gr)
Calcio cambiable (ppm) 1500-2000 ppm (7,5-10 meq/100 gr)
Ferro asimilable (ppm) 1 - 1,2 ppm
Manganeso asimilable (ppm) 2 - 3 ppm
Cobre asimilable (ppm) 1 - 1,2 ppm
Boro soluble (ppm) 1 ppm

Contidos medios de referencia recomendados para os solos de viñedo en Galicia.
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A vista destes datos, e confrontando as táboas anteriores estimaremo-lo terreo consi-
derado como pobre en Fósforo e moderadamente pobre en Potasio. A relación
Magnesio/Potasio (52 : 120 = 0,43) é tamén moi baixa e cabe esperar problemas por
deficiencia de Magnesio, especialmente se o portaenxertos utilizado é sensible a esta
carencia.
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CAPÍTULO 6.– PATOLOXÍA.

6.0. FITOPATOLOXIA DA VIDE.

Con obxecto de facilita-la consulta e determinación das distintas pragas e
enfermidades, fanse as referencias na orde seguinte:

Principais pragas e enfermidades da vide:

a) Insectos.
- Avelaíñas (piral e avelaíñas do acio).
- Melazo ou Cochinilla algodoosa.
- Altica.
- Cigarreiro.

b) Acaros.
- Araña amarela.
- Araña vermella.
- Acariose.
- Erinose.

c) Fungos.
- Mildeu.
- Oidio.
- Botrite ou podremia gris.
- Black-rot.
- Podremia da raíz.

Neste capítulo non se fai referencia ás enfermidades da madeira.

6.1. INSECTOS.

6.1.1. AVELAIÑAS.

Existen tres avelaíñas que causan especial dano no viñedo. Estas son a Piral
(Sparganothis pilleriana), que ataca principalmente as follas, e as avelaíñas do acio
(Lobesia botrana e Clysia amtrigüella), que ataca principalmente os acios en flor ou agraz.

A) A PIRAL (SPARGANOTHIS PILLERIANA).

Atópase extendida por todas e cada unha das rexións vitícolas de España. É un
lepidóptero, a larva ou eiruga do cal é de cor rosada e coa testa negra. Pasan o inverno
refuxiados na cortiza da cepa e saen dos seus refuxios durante a primavera, empezando
por devora-los gromos tenros, logo as follas e, nalgúns casos, tamén os acios, que envol-
ven cunha cuberta sedosa, aumentando en voracidade ó mesmo tempo que de tamaño.
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Alcanzado todo o seu desenvolvemento (dous centímetros, aproximadamente),
crisalidan e saen as bolboretas, a vidas das cales é crepuscular; antes de saí-lo sol e ó atar-
decer dan voos curtos dunha cepa a outra e durante o día permanecen quedas á sombra.

Ós poucos días de apareceren as bolboretas efectúase a unión sexual durante a
noite, e poucos días máis tarde comeza a posta, formando as típicas placas en forma de
gota de cera, sobre o face das follas. As larvas nacidas destes ovos refúxianse na cortiza
da cepa, para pasaren o inverno e reproduciren a invasión ó ano seguinte. Non hai, pois,
máis ca unha xeración cada ano.

B) AVELAIÑAS DO ACIO (LOBESIA BOTRANA E CLYSIA AMBIGÜELLA).

As bolboretas aparecen na primavera e, despois de realizaren o emparellamento,
depositan os ovos nos acios. Deles nacen as larvas, que teñen a testa apardazada e o
corpo de cor verde amarelada as de Lobesia e arrubiada as de Clysia; o mesmo unhas ca
outras causan danos principalmente ós acios de flor.

Chegadas ó seu completo desenvolvemento, as larvas crisalidan e ten lugar unha
nova aparición  de bolboretas durante o verán. Como a piral, as bolboretas durante o día
permanecen quedas en lugares sombríos e voan nos atardeceres; as bolboretas de
Lobesia permanecen inactivas ata as primeiras horas da madrugada.

As larvas desta segunda xeración atacan os grans de uva xa formados, roéndoos
e furándoos. Tanto as eirugas da primeira xeración coma as da segunda envolven as flo-
res ou grans atacados con fíos sedosos que lles serven de protección.

O desenvolvemento das eirugas de Lobesia é máis rápido có de Clysia, dando
lugar a primeira a unha terceira xeración, mentres a Clysia non ten senón só dúas.

Estes insectos pasan o inverno en forma de crisálida, refuxiados na cortiza da cepa.

6.1.2. ALTICA, PULGON OU COQUILLO (HALTICA AMPELOPHAGA).

Esta praga coñécese tamén cos nomes de corocha (a larva) e azulita ou azulillo
(o adulto). É un pequeno coleóptero alongado, de cor verde azulada metálica e duns catro
milímetros de lonxitude

Pasa o inverno gorecido na cortiza da cepa, baixo as pedras ou entre a maleza.
Coa chegada da primavera sae e ataca a vide, roendo as follas. Unha vez realizado o
emparellamento, as femias depositan os oviños sobre as follas, nacendo de aquelas as
larvas, de cor moura, que continúan a destrucción de follas e gromos máis tenros.

Estes insectos roen as follas pola súa parte inferior, respectando a epiderme da
face e as veas ou nervios, de xeito que a folla adquire un aspecto característico seme-
llante a un encaixe.
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As larvas, unha vez alcanzado o seu máximo desenvolvemento, péchanse para
transformarse, dando lugar ós insectos perfectos da primeira xeración. Verificado o
emparellamento, o ciclo volve a comezar. O número total de xeracións é, xeralmente, de
tres e ás veces máis.

6.1.3. CIGARREIRO (BYCTISCUS BETULAE).

É un pequenísimo insecto de cor azul ou verde dourada. O adulto, que pasa o
inverno protexido dentro do terreo, sae na primavera (en abril ou maio), cando os gro-
mos da viña teñen uns cinco centímetros e aliméntanse das xemas e da parénquima das
follas, roendo bandas alongadas e estreitas moi típicas.

Contra xuño a femia produce unha forte incisión no pedúnculo das follas (ou
pecíolo), de forma que, sen caeren do talo, impide que o zume siga afluíndo, e prégase
en forma de cigarro, depositando no seu interior de un a nove ovos. Os machos morren
inmediatamente despois da fecundación, sobrevivindo as femias ata un mes despois de
verificada a posta. Ó cabo de dez días saen as larviñas que se alimentan da zona interior,
aínda verde,  da folla en forma de cigarro, tanto cando está na vide como ó desprender-
se de planta e caer ó chan.

Ó comeza-la calor forte do verán (mes de xullo) pasan as larvas ó interior da
terra e, dentro duna cuberta protectora ninfal, convértense en adultos, que continuarán
dentro da terra  a uns quince ou vinte centímetros de profundidade  ata a primavera
seguinte.

6.1.4. MELAZO OU COCHINILLA ALGODOOSA
(PLANOCOCCUS CITU).

Este insecto, da familia dos Cóccidos, fíxase ás follas, ramas e froito, cravando
o seu pico chuchador e alimentándose do zume do vexetal, sobre o que viven e se desen-
volven.

O corpo do insecto ten unha protección cérea algodoosa que o fai moi resisten-
te a todo xénero de insecticidas.

Inverna sobre madeira vella debaixo da cortiza solta das cepas e en tódolos esta-
dos de desenvolvemento. Segundo Ruiz Castro, o melazo ten seis xeracións, con dura-
cións variables de cada unha delas.

Os individuos da xeración invernante e as súas larvas diríxense á inserción dos
gromos, onde chegan a formar masas compactas. A continuación, colonizan os nós, pecí-
olos e nervaduras das follas, así como os entrenós, e faise ostensible pola presencia
dunha especie de borra branca nas partes infectadas. Segrega, ademais, unha substancia
azucrada, semellante á melaza, de onde toma esta praga a súa denominación vulgar, que
con humidade ambiente se desenvolve con facilidade o fungo Fumago vagans, produc-
tor de negrilla ou tisne.
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Os efectos da praga obsérvanse principalmente nos meses de xullo e agosto. Os
seus danos orixinan unha perda de calidade da colleita, e impiden o normal funciona-
mento de follas e bacelos, o que se traduce en gromos máis curtos, nun lixeiro arrepola-
mento e nunha diminución de colleita do ano seguinte.

Normalmente, a presencia de formigas nunha cepa é sinal inequívoco de pre-
sencia de melazo.
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6.2. ACAROS.

6.2.1. ARAÑA VERMELLA (PANONYCHUS ULMI).

Esta pequena araña mide ó redor de medio milímetro, ten catro pares de patas,
forma ovalada e é de cor vermella máis ou menos escura.

Pasa o inverno en forma de ovos depositados ó redor das xemas e das cicatrices
foliares, na base dos polgares e incluso en brazos e tronco. O avivamento destes ovos
comeza cando a xema está en estado de xema inchada e finaliza en estado de acios sepa-
rados. Antes de finaliza-lo avivamento as primeiras femias depositan nas follas os pri-
meiros ovos de verán.

Durante o resto da primavera, todo o verán e parte do outono, vive sobre as
follas, que coloniza desde a base á punta do pámpano, e sobre elas sucédense de sete a
nove xeracións. A comezos de agosto empeza a posta de ovos de inverno nos lugares
antes indicados. Esta posta prolóngase ata o mes de outubro.

Os síntomas en follas esténdense por todo o limbo, no que aparecen punteadu-
ras necróticas rodeadas por unha decoloración.

Os primeiros ataques, ó aviva-los ovos de inverno, poden ocasionar danos de
gravidade, cunha reducción de crecemento e con caída de follas da base. Os ataques de
verán, con perda de clorofila de defoliación, carretan, sobre todo, unha diminución do
grao de azucre no mosto; así mesmo poden repercutir na vexetación do ano seguinte por
un mal agostamento dos bacelos e unha deficiente alimentación das xemas.

6.2.2. ARAÑA AMARELA (EOTETRANYCHUS CARPINI).

Esta araña, tamén con catro pares de patas, mide óredor de 0,4 milímetros, é ova-
lada e de cor amarela.

Invernan as femias, xa fecundadas, baixo as cortizas próximas ós polgares.

O abandono do lugar de hibernación ocorre á vez que o inicio da vexetación da
viña, polo que os seus ataques son máis precoces cós da araña vermella. Aliméntanse e
efectúan as postas no envés das follas, sobre todo ó longo das nervacións.

Ata outubro, mes no que ten lugar o descenso das femias ás cortizas, sucédense
de sete a oito xeracións.

Os síntomas de ataque localízanse preferentemente ó longo das nervaduras.
Consisten en decoloracións amareladas ou arrubiadas nas variedades tintas; só as nerva-
duras permanecen verdes nos ataques fortes.
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Os ataques precoces durante o inicio da vexetación deforman as follas, acurtan
os entrenós e reducen o tamaño dos acios; no verán pode provocar unha defoliación pre-
matura, con perda sobre todo do grao de azucre no mosto.

6.2.3. ACARO DA ROÑA.

Este ácaro, a penas visible a simple vista, é de forma ovalada, achanzada, de cor
acaramelada, con manchas arrubiadas e con catro pares de patas.

Invernan só as femias, inmóbiles, en calquera parte das cepas e nas follas secas
do chan, sendo máis abundantes baixo as cortizas dos brazos.

O abandono dos lugares de hibernación ten lugar entre os estados de xema en
punta verde e botóns florais separados, con temperaturas superiores ós vinte graos.

A colonización da cepa por este ácaro é progresiva e ascendente; comeza polos
nós e entrenós da base dos pámpanos, e finaliza nos pámpanos secundarios (ou netos).
Sobre as follas o ácaro localízase preferentemente ó longo dos nervios e das súas bifur-
cacións.

O número de xeracións anuais é variable (ó redor de catro). A temperatura alta e
a humidade relativa baixa favorecen o seu desenvolvemento.

Ó finaliza-lo verán prodúcense as máximas poboacións, e ó comezo do outono
iníciase a procura dos lugares de hibernación.

Pode atacar este ácaro calquera órgano verde da planta. Os nós, sobre todo os da
base, adquiren un ton escuro ó comezo e logo empardecen, lignifícanse e chegan a
rachar; as follas presentan punteaduras necróticas ó longo das nervacións, máis visibles
a transluz; os raspóns tórnanse dun pardo escuro nas zonas atacadas.

Os ataques iniciais carretan un debilitamento dos pámpanos; os posteriores non
adoitan ter importancia se unicamente se desenvolven nas follas, pero sobre os raspóns
provocan o corremento dos acios cando a poboación do ácaro é alta.

No momento da vendima os acios atacados aparecen ríxidos e quebradizos, con
perda de peso e calidade.

6.2.4. ACARIOSE (CALEPITRIMERUS VITIS E PHYLLOCOPTES VITIS).

Este ácaro caracterízase por te-lo corpo alongado en forma troncónica. Mide
aproximadamente 0,16 milímetros de longo e é de cor amarelada. Ten dos pares de patas
e o seu abdome é alongado con numerosas estrías transversais que non presentan tubér-
culos.
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Pasan o inverno en colonias de femias adultas  escondidas debaixo das escamas
das xemas, e en menos cantidade nas gretas da madeira dos brazos e polgares.

Ó inicio da primavera, coincidindo co desborre da vide, emprende a súa activi-
dade picando as follas novas polo seu envés. cando as femias se alimentaron suficiente-
mente inician a posta, depositando os ovos no envés da folla. Durante o ano sucédense
tres ou catro xeracións, que realizan unha colonización ascendente das follas dos pám-
panos.

Contra o final do verán as femias adultas comezan a abandona-las follas e bus-
can os seus futuros refuxios invernantes.

Os danos máis importantes son causados polas femias invernantes ó iniciarse o
desborre, xa que dificultan o agromado das xemas (as follas aparecen  con avultamen-
tos, nervios das follas patentes, entrenós curtos) provocando posteriormente o aborto
dalgunhas flores e, como consecuencia, un mal callado.

No caso de se producir un forte ataque, a colleita pode reducirse nun oitenta por
cento. Xeralmente, os danos son maiores nas plantacións novas ca nas vellas.

6.2.5. ERINOSE (COLUMERUS VITIS E ERIOPHYES VITIS).

Á erinose constitúe unha enfermidade producida por un pequenísimo ácaro non
visible a simple vista.

Os síntomas da erinose son facilmente recoñecibles: nas follas obsérvanse avul-
tamentos ou bugallos de cor verdosa que pode virar ata adoptar tonalidades arrubiadas
que se corresponden, polo envés, con depresións abrancazadas que posteriormente escu-
recen. En ocasións, sobre todo nos primeiros momentos da súa aparición, poden con-
fundirse estas manchas ou lesións coas orixinadas polo mildeu, aínda que un atente
exame permite diferencialas con claridade, pois as manifestacións debidas ó fungo só
teñen, no envés, o bordo abrancazado, mentres que as provocadas polo ácaro, máis
pequenas, teñen todo o envés esbrancuxado.

Os ácaros invernan en estado adulto protexidos dentro das xemas ou nas rugosi-
dades da cortiza, e poden ter sete xeracións anuais.
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6.3. FUNGOS.

6.3.1. MILDEU
(PLASMOPORA VITICOLA).

O mildeu constitúe unha enfermidade producida polo fundo Plasmopora vitico-
la. Ataca a tódolos órganos verdes da vide; as raíces, os troncos e os bacelos agostados
permanecen, polo tanto, inmunes a esta enfermidade.

O fungo consérvase durante o inverno nas follas mortas da vide. A maduración
dos órganos de conservación (oospora) prodúcese durante a primavera, baixo a influencia
da temperatura e a humidade. Destes parten os órganos contaminantes (ou zoosporas).

As condicións que favorecen a aparición desta enfermidade aparecen cando os
gromos teñen unha lonxitude superior ós dez centímetros, con temperaturas medias supe-
riores ós dez graos e con precipitacións de máis de dez milímetros (regra do 10-10-10).

Caracterízase pola aparición, nas follas dunha zonas translúcidas, similares a
manchas de aceite, que se aprecian na face. No envés, e correspondéndose con estas,
obsérvase unha mancha branca e brillante, formada por unha peluxe, que é a fructifica-
ción do fungo, a cal se estende e remata por provoca-la completa desecación das follas.

Os acios poden ser atacados polo mildeu antes ou despois da floración. Se os
grans son pequenos, obsérvase sobre eles unha peluxe branca; sen embargo, se o gran
está adiantado unicamente se denotan manchas pardas, que se estenden e orixinan a
desecación das uvas. Tamén ataca ás veces o pedúnculo, que deseca, inutilizando por
completo o acio.

Os ataques durante o período de floración-callado (o máis sensible) pode oca-
siona-la perda total do acio, mentres que os máis tardíos adoitan afectar unicamente unha
parte do mesmo.

Nos bacelos obsérvanse manchas apardazadas que, ó se estende-la infección,
acaban por secar.

6.3.2. OIDIO(UNCINULA NECATOR).

A enfermidade ocasionada polo fungo Uncinula necator coñécese tamén co
nome de cinza, mal branco, etcétera, ó desenvolverse, na súa forma conídica de Oidium
tuckeri sobre follas, bacelos e acios da vide.

A enfermidade preséntase desde a primavera ó outono; os órganos atacados recó-
brense dun po gris, de aspecto como a cinza e cheiro a mofo. Favorece o desenvolve-
mento do oidio a temperatura e a humidade, pero así como no mildeu era preciso que
ámbalas dúas condicións se desen simultaneamente, no oidio non é tan necesaria a humi-
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dade, cando menos unha producida a infección, que pode continuar con tempo seco sem-
pre que sexa cálido.

Comeza a desenvolverse o oidio en primavera a temperaturas medias de doce ou
catorce graos, sempre que a mínima no baixe de catro ou cinco graos. A temperatura
óptima está comprendida entre os vintecinco e vinteoito graos. A temperaturas superio-
res ós trinta e cinco graos cesa de desenvolverse e ós corenta parece que perde a súa vita-
lidade.

O oidio ataca as follas por ámbalas dúas caras. Ó principio preséntase unha lixei-
ra decoloración perceptible ó transluz, e sobre ela aparecen uns diminutos puntos pardos;
despois recóbrese a mancha dunha especie de tela de araña constituída polo micelio do
fungo e en seguida aparece o po cinza.

As follas atacadas non desecan tan rapidamente coma nos casos de mildeu; fre-
cuentemente abarquiñan algo e permanecen adheridas sen se desprenderen.

Nas flores non é frecuente a enfermidade; sen embargo logo da fecundación ata
a cora a súa aparición é moi corrente, ocasionando danos máis graves. As uvas quedan
recubertas de po de cinza e debaixo del aparece un focha de cor agrisada. A epiderme das
uvas atacadas perde elasticidade, provocando o gretado da uva; o aspecto dos acios,
neste estado en seguida secan se o tempo é cálido ou podrecen se é húmido.

Nos bacelos unicamente se presenta a enfermidade se son herbáceos; despois de
se agostaren son inmunes; por iso é moi frecuente que os primeiros gromos de primave-
ra sexan intensamente atacados e así mesmo os últimos, que non chegan a lignificar no
curso da vexetación.

6.3.3. BOTRITE OU PODREMIA GRIS (BROTRYTIS CINEREA).

O causante desta enfermidade é o deuteromiceto Botrytis cinerea, forma máis
frecuente dun fungo que pode presentarse tamén noutras formas de menor importancia.

Ó xerminar na superficie da planta unha das esporas que produce o fungo, xera
un micelio interno máis ou menos ramificado, coma no caso do mildeu, estendéndose
polo interior dos órganos atacados. Cando sae ó exterior, tras  destruí-lo tecido que para-
sitaba, produce fructificacións características de forma arborescente, nas extremidades
superiores do cal se agrupan unhas esporas especiais (ou conidioesporas), que se des-
prenden ó maduraren, dispoñendo en ocasións de garfos que lles serven para se adheri-
ren. Nun principio estas formacións son totalmente hilianas, pero sometidas ás condi-
cións ambientais, entre tres e cinco días, vólvense de cor parda agrisada, que lle dan o
nome vulgar á enfermidade de podremia gris.

O fungo Botrytis cinerea acomódase ás máis variadas condicións, pero sempre
necesita un mínimo de humidade, evolucionando máis ou menos rapidamente en función
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das temperaturas. O óptimo parece estar ó redor dos 20-25o centígrados, chegando a xer-
minar ós 13o centígrados, aínda que dunha maneira moi lenta.

A producción de conidioesporas ten o seu óptimo ós 20oC, deténdose ós 22oC,
sendo capaz de producir a partir dos 15oC; necesitan tamén para xerminar a presencia de
gotas de auga, de chuvia ou de condensación, ou ben, no caso dun ataque ós acios, da
presencia de mosto procedente de uvas destrozadas polo propio parásito ou por outros
axentes de acción previa.

Pódese establecer, segundo o dito, a que chamariamos regra 15-15, que especi-
fica que para a evolución do fungo se require humidade no órganos da planta durante un
período mínimo de quince horas cunha temperatura media mínima de 15oC.

Aínda cando a botrite ataca a tódolos órganos da planta, os danos producidos nas
follas, pámpanos e bacelos non ten grande importancia, agás especiais circunstancias.
Onde o ataque reviste unha maior gravidade é nos acios.

As uvas pequenas e en agraz son pouco sensibles aínda que se o fungo atopa
condicións favorables de humidade e temperatura pode desenvolverse a expensas das
uvas aínda verdes, antes da cora, penetrando na polpa do froito que queda completa-
mente inutilizado.

Cando o gran de uva comeza a almacenar azucre, a sensibilidade á botrite, así
como a do raspón, aumenta bruscamente. Nos acios maduros, as primeiras ,manifesta-
cións externas son manchas circulares de cor lila que aumentan en número e tamaño, ata
chegaren a cubrir toda a superficie, que adquire unha coloración parda nas uvas brancas,
e non destaca ben nas variedades tintas. Continuando o proceso, as uvas enrugan por
comenzaren a desecar e se as condicións de humidade e temperatura continúan, as uvas
aféctanse profundamente, sobre todo se se producen ademais esgazamentos e extravasa-
cións do mosto. Os grans recóbrense totalmente ou en parte dunha capa de balor denso,
chegando á murcha e á desorganización total, e en última instancia á desecación.

6.3.4. BLACK-ROT(GUIGNARDIA BIDWELLII).

Os órganos de conservación do fungo pasan o inverno nos grans caídos no chan
e nos chancros dos bacelos, en forma de pequenos puntos negros (ou peritecas). As peri-
tecas maduran progresivamente durante o inverno, alcanzando a súa madurez xeralmen-
te antes do desborre da vide.

En primavera, despois do desborre da vide, as chuvias prolongadas durante dous
ou tres días proxectan as ascosporas contidas nas peritecas sobre as follas inferiores da
cepa onde xerminan dando lugar ás contaminacións primarias. O período de incubación
dura aproximadamente uns vinte días, ó cabo dos cales se aprecian unha manchas que
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moi pronto se cobren duns puntiños negros (ou picnidios) que conteñen no seu interior
órganos encargados de produciren as contaminacións secundarias sobre a follaxe e/ou
grans do acio se se producen novas chuvias (picnidiosporas).

A evolución do fungo pode realizarse a partir dos 9oC de temperatura, sendo
activada con temperaturas próximas ós 15oC.

O Black-rot pode atacar a tódolos órganos verdes da vide, pero principalmente
as follas e os acios.

Nas follas os síntomas maniféstanse por unhas manchas de cor agrisada que logo
viran cara a unha cor vermella ladrillo rodeadas dunha estreita banda máis escura, recu-
bríndose posteriormente de pequenos puntiños negros visibles a simple vista. Os ataques
en follas non adoitan ter importancia económica, aínda que si xoga un papel primordial
na propagación do fungo nos ataques posteriores que se poidan producir nos acios.

No pedúnculo e no raspón o black-rot manifestase por un chancros escuros alon-
gados que se recobren de puntiños negros; nos grans os síntomas son diferentes segun-
do que o ataque sexa máis ou menos precoz: sobre grans pequenos fórmase unha man-
cha gris que logo se volve negra e o gran deseca rapidamente; se os grans están mal
desenvolvidos adquiren unha cor violácea que logo vira a negro, enrugando e desecan-
do o gran. Xeralmente, os síntomas en acios aprécianse despois do callado. Os ataques
nos acios prodúcense rapidamente, podendo ocasiona-la perda total da colleita. Ademais,
os grans atacados adquiren un gusto moi desagradable.

6.3.5. PODREMIAS DA RAIZ.

Poden ser producidas polos fungos Armillaria mellea e Rosellinia necatrix.
Atacan as raíces da vide e un gran número de plantas.

Facilitan o desenvolvemento da enfermidade os terreos lenturentos, compactos,
mal labrados ou de subsolo impermeable, circunstancias estas que dificultan o desen-
volvemento radicular e por iso favorecen o parásito, que acaba por mata-la planta.

Os ataques comezan por rodas e vaise estendendo coma unha mancha de aceite
á total da parcela, terminado por morre-la cepa e deixando o terro infectado durante
moito tempo.

Na parte aérea, os síntomas son comúns a outras moitas alteracións, cun debili-
tamento xeral da cepa, bacelos débiles, entrenós curtos e follas pequenas e cloróticas;
pero toda dúbida desaparece se se descobren as raíces, que aparecen podres, esponxosas
e ennegrecidas, con cheiro a balor; a cortiza despréndese facilmente e debaixo obsér-
vanse masas laúdas de cor branca, unidas unhas ás outras, primeiro brancas e despois
pardas.
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6.4. TRATAMENTOS FITOSANITARIOS.

No anterior capítulo vímo–la sintomatoloxía das distintas pragas e enfermidades
da vide, abordamos agora os distintos tratamentos fitosanitrios tanto preventivos coma
curativos para combater cada unha delas.

O desenvolvemento deste capítulo comprende:

1.  Identificación de pragas e enfermidades.
2.  Plan de tratamentos fitosanitarios.
3.  Calendario de tratamentos.
4.  Materias activas recomendadas.
5.  Cálculo das doses de productos a empregar.
4.  Institucións envío de mostras para a súa análise fitopatolóxica.

6.4.1. IDENTIFICACION DE PRAGAS E ENFERMIDADES.

No seguinte cadro identifícanse as principais pragas e enfermidades da vide en
bzase ós síntomas que presenta en follas, acios e bacelos. Unha vez identificada a enfer-
midade indícanse as materias activas con acción preventiva ou curativa para combatela.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

184



VITICULTURA E ENOLOXÍA

185



6.4.2. PLAN DE TRATAMENTOS FITOSANITARIOS PARA VIÑA.

No seguinte cadro indícanse os posibles riscos de ataque das enfermidades en
cada estado fenolóxico da vide.

Antes da floración, podemos trata–la viña de dous maneiras diferenciadas,
segundo se realice ou non tratamento de inverno.

A) OPCION A (con tratamento de inverno).

Dáse da primeira aplicación de tratamentos ás viñas de sete a dez días despois de
realiza–la poda, sempre en reposo vexetativo, cos productos indicados. Desta forma ata
a floración trátase de forma preventiva o oidio, mentres que as outras enfermidades só
se faría se hai síntomas ou avisos das Estacións Fitopatolóxicas de posibles ataques.

B) OPCION B (sen tratamento de inverno).

Trataranse de forma preventiva as enfermidade, exceptuando a avelaíña, as ara-
ñas e o pedroulo, sempre que non haxa síntomas.

Como medios indirectos para evitar posibles propagacións de enfermidades reco-
méndase:

– Non deixar restos de poda nas viñas; hai que retiralos e queimalos evitando
posibles propagacións de enfermidades.

– Débese comeza–la poda polas cepas sas e deixa–las que presentan síntomas de
enfermidades para o final.

– As tesoiras empregadas nos labores de poda débense desinfectar dunha a outra
cepa (con alcohol, lixivia, etcétera).
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6.4.3. RELACION DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS E AUTORIZA-
DAS PARA CADA ENFERMIDADE.

No cadro que segue identícase a materia activa dependendo da enfermidade que
se queira combater. En base a isto búscase un producto comercial que o conteña.

Se son unha ou varias as enfermidades que se queren combater ou previr, esco-
llerase aquela materia activa que poida incidir con máis amplitude.
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OBSERVACIONS.

Materias activas: son os compoñentes activos dos productos fitosanitarios, vindo
expresada a súa porcentaxe de riqueza nas etiquetas dos productos comerciais.

–Os productos sistémicos ou penetrantes é recomendable dalos ata a floración ou
purga, pero despois débense dá–los productos de contacto, sempre e cando as condicións
climáticas o permitan.

–As aplicacións dos productos contra a brotite debense facer respectando os pra-
zos de seguridade, que normalmente son de vinteún días antes da vendima, caso de non
ser así pode haber problemas de fermentación do viño.

–De empregar insecticidas contra a avelaíña, o pedroulo, etcétera, farase unica-
mente cando sexa necesario. Cómpre ter precaucións co uso das piretrinas para non
favorece–los ataques de arañas.

–Na manipulación dos productos fitosanitarios ahi que ter precaución e deberase
seguir en todo momento as normas de uso que veñen nos envases.

–Non se debe esquecer que estamos a tratar con seres vivos que van responder de
forma distinta dependendo do tratamento elixido, e para aumenta–la súa eficacia débese
elixi–lo mellor momento, o mellor producto e a dose axeitada, respectando ó máximo a
fauna útil, xa que iso é sinónimo de saúde.
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6.5. CALCULO DAS DOSES DO PRODUCTO A EMPREGAR.

A práctica máis frecuente na preparación de tratamentos para o combate de prags
(insecticidas, acaridas, etcétera) ou de enfermidades (funxicidas, etcétera) é a prepara-
ción do caldo engadíndolle o producto segundo os litros que leva a máquina, segundo
sexa así mesmo un pulverizador de mochila con accionamento manual ou un atomizador
accionado mediante motor.

Isto xera un erro de forma xeneralizada, e é unha práctica totalmente inadecuada
nunha explotación racional, onde o factor económico debe de ser primordial (non esque-
zamos que falamos de agricultura e non de xardinería), polo tanto hai que usa–la dose
adecuada e non derrochar (nin regatear).

Se a máquina ten capacidade para quince litros e polo tanto lle botamos 35 gra-
mos de producto (por exemplo) ou, máis aínda, medio vaso, resulta evidente a todas
luces que non aplicará a mesma doses na finca unha persoa que camiñe lentamente ca
outra que ande lixeira. É dicir, a dose de producto a aplicar debe calcularse de acordo coa
superficie e coa extensión da finca a tratar, sendo menos importante a auga que utilice-
mos.

Debemos, pois, calcula–la dose en función da recomendación que o fabricante do
producto indique no envase de quilogramos ou litros por hectárea.

Vexamos a continuación varios exemplos. Supoñamos un tratamento cun funxi-
cida anti–brotite a base de Procimidona 50% PM (por exemplo, Salithiex, Sumiboto ou
Sumisclex), recomendando doses de medio quilogramo por hectárea.

6.5.1. DISTINTOS EXEMPLOS DE CALCULO DE DOSES.

Temos unha finca que mide 1.300 metros cadrados. Cada vez que aplicamos
algún producto, segundo empreguemos un pulverizador de mochila ou unha máquina de
motor, pola experiencia que temos, sabemos que vimos gastando o seguinte:

– Con pulverizador de mochila: 8 máquinas
– Con atomizador de motor: 4 máquinas

Se a dose recomendada do producto, segundo indica o envase, é de medio quilo-
gramo por hectárea (1.200 gramos por hectárea), ¿cantos gramos de producto terermos
que botar por máquina?

(1 hectárea = 10.000 m2)
En 10.000 m2 ............. 1.200 gramos
En  1.300 m2 ............. x gramos
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O resultado:

1.300 x 1.2000         
x = –––––––––––––– = 156 gramos

10.000         

Cantidade por máquina

a) Máquina de mochila:

156 gramos
–––––––––– = 20 gramos aproximadamente

8 máq.

b) Máquina a motor:

156 gramos
–––––––––– = 40 gramos aproximadamente

4 máq.

6.5.2. FORMULAS PARA O CALCULO SIMPLIFICADO DE DOSES.

Superficie da finca en METROS CADRADOS (ex. 1)

m2 da finca   x   gr. recomendados
Gramos de Producto =  ––––––––––––––––––––––––––––––––

10.000

Superficie da finca en AREAS (ex. 2)

áreas da finca   x   gr.recomendados
Gramos de Producto = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

100
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6.6. EUTIPIOSE (Eutypa armeniacae)

DISTRIBUCION EN ESPAÑA, NOMES COMUNS E IMPORTANCIAECONOMICA.

Desde o ano 1957 sabíase que este fungo era o causante de apoplexía do albari-
coqueiro, pero ata 1973 non se demostrou, en Australia, a súa patoxenicidade na vide. A
partir desta data foi descubríndose en numerosos países de América e Europa.

No caso concreto de España, en 1979 diagnosticouse en Tierra de Barros
(Badajoz), aceptándose o nome de eutipiose proposto en Francia. Desde esta data encon-
trouse en practicamente tódalas rexións vitícolas españolas.

A súa importancia foi avaliada en varios zonas de Tierra de Barros, onde se atopa
amplamente estendida trala xeada do 30 de marzo de 1977, que arrasou máis de 60.000
hectáreas e obrigou a podas fortes no inverno polas feridas das cales entrou o fungo. En
conxunto, pode afectar a un 5–6% das cepas, con casos extremos dun 40–59% en viñas
de máis de quince anos.

CICLO BIOLOXICO E INFLUENCIA DOS FACTORES EXTERNOS.

A eutipiose é un fungo que ataca á madeira e se propaga única e exclusivamente
mediante esporas (ascóporas) da fase perfecta (Eutypia), producidas en peritecas sobre
madeira atacada que leva morta xa varios anos; unha vez comezada a producción de
esporas, o estoma pode manterse fértil durante un período de varios anos.

A vide e o albaricoqueiro non son as únicas especies sobre as que poden produ-
cirse as devanditas peritecas, xa que o fungo tamén se citou sobre outras, ben como pará-
sito (ameixeira, Prunus demissa sp., Prunus webbii Spach, Arctoctaphilos sp.,
Ceanothus sp.), ben como saprófito (amendoeira, maceira, tamarindo, etc.). As peritecas
só se atoparon en zonas con precipitacións superiores ós 300 mm.

As ascósporas son expulsadas das peritecas durante as chuvias e arrastradas polo
vento. Segundo datos de Australia e California, as capturas de ascósporas do aire varían
dependendo da época do ano: son máximas en outono; descenden ó finaliza–lo outono e
durante unha parte do inverno; ascenden novamente ó finaliza–lo inverno; e son nulas
durante o verán (dada a ausencia de precipitacións).

As ascósporas unicamente poden penetrar na vide a través de feridas, sendo as
máis frecuentes as producidas durante a poda. Sen embargo, a sensibilidade das feridas
á infección decrece desde o comezo ó final do inverno, así como a duración da recepti-
vidade, que pasa dunhas tres semanas a soamente algúns días, é dicir, que existe un
maior risco de infección con podas temperás ca coas tardías. Por outra banda, as feridas
en madeira de un ano son menos sensibles cás de madeira máis vella.
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As ascósporas poden xerminar entre unha gama moi ampla de temperaturas
(1–45oC), cun óptimo localizados entre os 22 e os 25oC, e necesitan auga líquida (ou
cando menos unha humidade relativa do 90%).

As esporas poden ser arrastradas polo vento a distancias de ata cincuenta ou
sesenta quilómetros e permanecer viables para a infección durante dous meses.

A fase asexual (Cytosporina) produce esporas en picnidios sobre a madeira ata-
cada, pero estas esporas non teñen capacidade infecciosa.

SINTOMAS E DANOS.

A madeira atacada toma unha color marrón máis ou menos escura, netamente
diferenciada do branco palloso da sa, tornándose dura e quebradiza. Estes síntomas iní-
cianse nunha ou varias feridas e descenden en cuña, sendo visibles ó exterior se se eli-
minan as cortizas; en ocasións poden pasar ó patrón.

Os síntomas nos pámpanos non se aprecian ata o segundo ano despois da infec-
ción, podendo aparecer só en un brazo, pero pasan ós demais en anos sucesivos, a medi-
da que o fungo descende por brazos e tronco. Nos casos máis graves os pámpanos afec-
tados vólvense débiles, con entrenós uniformemente curtos, follas máis pequenas e
deformadas, cloróticas e con necrose (sobre todo marxinais). Pola súa banda, os acios,
case normais ata a floración, sofren un forte corremento e incluso chegan a desaparecer.

A mellor época para observar estes síntomas é a de rápido crecemento da vide ata
a floración; posterioremente os gromos afectados poden ser ocultados polos sans, de
maior desenvolvemento.

Ó se agravaren os síntomas, a cepa pode emitir chupóns cada vez máis baixos e
remata por morrer.

ESTRATEXIA E MEDIOS DE LOITA.

Dadas as características da enfermidade, é preciso integrar unha serie de medidas
para facerlle fronte:.

MEDIDAS XERAIS

É imposible elimina–las fontes de inóculo, dado que están constituídas por diver-
sas especies vexetais e que as esporas poden ser traídas polo vento desde distancias con-
siderables. Sen embargo é moi conveniente reducilas, queimando toda a madeira proce-
dente das podas e do arrinque de cepas mortas.

A poda debe atrasarse todo o posible, realizarse con tempo seco e evitar nela as
feridas grosas.
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LOITA QUÍMICA

Só pode realizarse preventivamente, para impedi–la penetración do fungo polas
feridas.

Xa se demostrou a eficacia dos funxicidas da familia dos bencimidazoles (beno-
milo, metil tiofanato e carbendacima). Estes deben de ser aplicados inmediatamente des-
pois da poda e, principalmente, nas feridas de maior diámetro (en madeira de dous ou
máis anos) en doses elevadas (5–12,5 gr.m.a./l.) e con brocha ou outro método que ase-
gure un bo recubrimento de cada unha delas. Xa existen no mercado podadoras pneu-
máticas que aplican, mediante mecanismos na empuñadura, o caldo funxicida.

Esta loita química preventiva é imprescindible no caso de podas severas por xea-
das, cambio de variedade, etcétera.

MEDIDAS CURATIVAS

Non existe actualmente ningún tratamento curativo. Unicamente é posible unha
erradicación cirúrxica que elimine, o antes posible, a madeira que amose os síntomas
descritos, descendendo algúns centímetros na madeira sa e refacendo con novos gromos
ou por enxerto a estructura da cepa.

6.7. ISCA (APOPLEXIA PARASITARIA)1.

DISTRIBUCION EN ESPAÑA, NOMES COMUNS E IMPORTANCIA ECONOMICA.

É unha enfermidade coñecida desde moi antigo nos países onde se cultiva a vide.

A invasión filoxérica, hai xa máis de un século, influíu no envellecemento máis
rápido das plantacións, ó necesitaren o enxerto sobre patrón americano; a isto contribuí-
ron tamén os ataques de Isca, máis precoces nas plantas enxertadas e favorecidos pola
maior producción de taninos nelas.

A enfermidade áchase presente en tódalas comarcas vitícolas españolas, onde se
coñece con distintos nomes. Para tratar de unificalos conservamos unicamente os dous
propostos por Ruiz Castro: o de Isca (moi estendido por servir antigamente a madeira
afectada pola enfermidade para facer lume), e o de Apoplexía parasitaria (por reflectir
moi ben aqueles casos nos que os ataques son fulminantes, provocando en poucos días
a morte da cepa).

A importancia da enfermidade reflíctese, máis ca nas perdas dun ano determina-
do, na súa constancia e progresión ó longo deles, a medida que a plantación envellece.
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CICLO BIOLOXICO E INFLUENCIA DE FACTORES EXTERNOS.

Os dous fungos citados como responsables da enfermidade penetran polas feri-
das grosas de poda ou de calquera outra orixe.

O máis frecuente e mellor estudiado ó o Stereum hirsutum, que Viala considerou
como variedade necator adaptada á vide. O seu avance a partir das feridas ten lugar
segregando unha oxidasa que actúa sobre os taninos, producindo un rebordo escuro, que
é a continuación invadido polo micelio.

O avance polo interior da madeira prodúcese en sentido radial e vertical, non apa-
recendo ó exterior (xa que o aire e a luz lle son desfavorables) máis ca para producir
sobre a madeira xa morta os carpóforos en forma de cunchas de 1–2 cm., que se ven rara-
mente nos nosos climas.

As esporas polas que penetra o fungo nas feridas prodúcense nos carpóforos e,
sobre todo, en esclerocios formados por cordóns micelares na masa dos tecidos descom-
postos. As feridas grosas e a maior idade do viñedo representan condicións sumamente
favorables para a instalación desta enfermidade. Durante a primavera, gracias á intensa
circulación da auga nas cepas, facilítase o seu avance coa difusión dos enzimas.

A aparición de síntomas externos é provocada polas dificultades opostas á circu-
lación do zume. Cando as temperaturas se elevan con rapidez, os tecidos afectados non
poden compensar a intensa evapotranspiración e a parte da vexetación afectada murcha
bruscamente (desequilibrio hídrico). Esta forma rápida prodúcese sobre todo nos terreos
arxilosos, profundos e frescos, en tanto que a lenta dáse máis ben nos silíceos ou calca-
rios.

SINTOMAS E DANOS

Estes son variables, segundo os órganos e as formas de se manifestaren:

SOBRE ORGANOS VERDES

A sintomatoloxía non é específica deste fungo, senón común a outras alteracións
que afectan á circulación do zume. Pode manifestarse de dúas formas:

1. FORMA LENTA

É máis frecuente e pode afectar á vexetación de un ou máis brazos de cepas xeral-
mente illadas. Os síntomas adoitan iniciarse despois da floración ou xa en pleno verán,
e consisten na aparición de decoloracións interverviais e nos bordos das follas, amarela-
das nas variedades brancas e arrubiadas nas tintas, que conflúen e van secando no cen-
tro. As follas rematan por caer e os acios perden peso, podendo chegar a desecar.
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2. FORMA RAPIDA OU APOPLEXICA.

Adoita darse nos climas máis cálidos e en pleno verán, cando a días tormentosos
suceden outros despexados e con altas temperaturas. A vexetación dalgunhas cepas,
xeralmente illadas e de porte normal ou vigorosa, murcha, toma unha coloración verde
agrisada e acaba secando —parcial ou totalmente— en moi poucos días, comezando
polas follas dos extremos dos bacelos.

SOBRE BRAZOS E TRONCOS

Cortando lonxitudinal e transversalmente as cepas cos síntomas anteriormente
sinalados, obsérvanse zonas no interior da madeira que adquiren primeiro tonalidades
máis escuras, con posterioridade se agrandan, amarelecen no centro e conservan un ton
escuro no bordo; finalmente estes tecidos desorganízanse e vólvense brandos e espon-
xosos. 

As zonas atacadas inícianse nunha ferida de poda, de tamaño superior ó normal,
e non adoitan penetrar no patrón, polo que este pode rebrotar.

Os síntomas descritos tradúcense en danos que van desde a perda de peso e azu-
cres na colleita, ata a morte de un ou varios brazos ou da cepa enteira, o que adoita oco-
rrer ó cabo de varios anos.

ESTRATEXIA E MEDIOS DE LOITA.

As características da enfermidade aconsellan integrar diversos medios de loita:

PRECAUCIÓNS NA PODA

Deben evitarse os cortes de poda grandes. Se é necesario realizar cortes en
madeira grosa para reface–las cepas a consecuencia de xeadas, cambio de poda ou reen-
xertos, deberán recubrirse cun producto protector. Os brazos e cepas mortos deben eli-
minarse e queimarse.

LOITA QUÍMICA

Desde comezos de século coñécese a eficacia do anhídrido arsenioso e, trala
posta a punto do método de loita (gracias, sobre todo, ós traballos de Viala), o emprego
de arsenito sódico chegou ós nosos días.

O modo de acción do arsenito é pouco coñecido, pero parece ser preventivo, pro-
texendo as feridas, e curativo, impregnando a madeira e descendendo por ela, gracias tal
vez á porosidade das zonas atacadas, destruíndo así o micelio do fungo.

No tratamento deben empregarse 1,25 quilogramos de anhídrido arsenioso por
cada 100 litros de auga.
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O período para a aplicación do tratamento empeza dez ou doce días despois da
poda e remata dúas ou tres semanas antes do desborre, debendo mollar ben toda a cepa
e especialmente as feridas.

As variedades cultivadas na maioría das comarcas vitícolas españolas non pre-
sentaron síntomas de fitotoxicidade ante o emprego do arsenito sódico nas condicións
anteriores, pese a mollar ben os polgares. Só a variedade Alfonso Lavallée resultou sen-
sible.

A estratexia de loita máis conveniente, en base á súa rendibilidade, parece ser
dá–lo primeiro tratamento á parcela tras observa–las primeiras cepas con síntomas
(cousa que adoita ocorrer a partir dos 10–12 anos de plantación), repetilo durante o
inverno seguinte e deixar outros dous en branco, renovándoo a continuación co mesmo
ritmo ou ben ó observarmos de novo o incremento do ataque.

O arsenito sódico constitúe un producto moi tóxico para o home e os animais,
polo que deben gardarse as debidas precaucións, ás que neste caso hai que uni–la de evi-
tar todo contacto coa pel —en especial se hai feridas—, pois ó ser un producto soluble
na auga pode ser absorbido por estas.

O arsenito é eficaz tamén contra a piral e a excoriose2.

METODOS CIRURXICOS

Os métodos cirúrxicos constitúen prácticas que se empregaron tradicionalmente.
Consisten en abri–lo tronco cunha machada, colocando unha pedra para impedir que se
peche a abertura. O fundamento estriba na dificultade do fungo para sobrevivir en pre-
sencia do aire.

6.8. EXCORIOSE

SINTOMAS E DANOS

1. En xemas.–Como consecuencia dos ataques do fungo numerosas xemas das
cepas afectadas non agroman, o que ocasiona unha forte perda na colleita. Os ataques
fortes producen estrangulamento na unión do bacelo co polgar facéndoo fráxil, o que
pode provoca–la súa rotura por acción do vento, o peso dos acios ou os labores de culti-
vo.

2. En follas.– Os síntomas maniféstanse pola presencia de manchas escuras
localizadas preferentemente no pecíolo e nervios principais. Os ataques en follas non
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adoitan ter grande importancia económica. Non obstante, se estes son fortes prodúcese a
murcha das follas da base, orixinando unha perda parcial da follaxe.

3. En acios.– Os síntomas localízanse sobre o pedúnculo e presentan as mesmas
características cás descritas nas follas e xemas. Os ataques ó acio son sempre graves,
posto que ocasionan un mal callado e incluso o seu desecamento.

BIOLOXIA

O fungo consérvase durante o inverno principalmente na madeira atacada, sobre
todo nos polgares deixados na poda, baixo a forma de pequenos puntos negros (picni-
dios) ben visibles a simple vista. Na primavera prodúcese a maduración dos órganos de
conservación. Deles, con condicións favorables de humidade, saen os órganos contami-
nantes (esporas), aglutinados nunha masa xelatinosa, que, baixo a acción da auga da chu-
via, se diseminan; neste contexto, se a vide se atopa en estado sensible3, prodúcese a
contaminación dos gromos novos. Finalmente, durante o verán o fungo continúa a súa
evolución e ó principio do outono comeza a forma–los seus órganos de conservación.

MEDIDAS RECOMENDADAS PARA A SUA LOITA

Dada a diversidade do viñedo español, a estratexia xeral de prevención e loita
pode variar segundo as distintas zonas, polo que se aconsella segui–las indicacións da
Estación de Avisos correspondente. Non obstante, a continuación danse unhas orienta-
cións de carácter xeral:

MEDIDAS CULTURAIS.

As medidas culturais son: non tomar material vexetal de viñas atacadas para facer
novas plantacións, no momento da poda eliminar no posible os bacelos afectados e quei-
mar tódolos restos de poda.

LOITA QUÍMICA.

Existen dous momentos nos cales os tratamentos son máis eficaces:

–Tratamento de inverno.– O producto máis indicado ata agora é o
Arsenito Sódico, aplicado uns quince días despois da poda e antes da inchazón
das xemas.
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–Tratamento de primavera.– Debe realizarse durante o período com-
prendido entre xema e punta verde (estado vexetativo C) e primeiras follas
estendidas (estado vexetativo E).

Para obtermos uns bos resultados, en xeral é suficiente con realiza–lo tratamen-
to de inverno ou o de primavera, pero é fundamental mollar ben toda a cepa.

CONCLUSIONS PRACTICAS.

1. O producto máis eficaz no tratamento da excoriose é o arsenito sódico, aplica-
do no inverno. Pode aplicarse en dous momentos distintos: antes da poda, diri-
xindo ben o líquido cara á base dos bacelos e ata que gotee; ou despois da poda.
Neste segundo caso gástase menos producto, pero é preciso procurar que os cor-
tes de poda estean ben secos (7–10 días despois de podar). O arsenito é un pro-
ducto moi tóxico, polo que deberán extremarse as precaucións habituais (luvas,
caretas, non comer nin fumar, etc.). Aplicarase con regadeira ou sulfatadora de
mochila, nunca con atomizador. Atención ós residuos. Ata onde chegan as expe-
riencias realizadas, o arsenito non é tóxico para as cepas e, se se manteñen as
precaucións debidas, non queima as xemas.

2. Algo menos eficaz, pero suficiente, é o mancozeb, producto común que fabrican
case tódalas casas comerciais. Debe darse dúas aplicacións, entre os estadios D
e E (desde a saída das follas ata antes de que estean estendidas. Ver follas de
avisos número 4). Se se emprega o arsenito, non interesa aplica–lo mancozeb,
xa que a eficacia mellora moi pouco.

3. Poden utilizarse sistémicos dos empregados contra o mildeu, con dous trata-
mentos (como no caso do mancozeb), pero resultan moito máis caros e a súa
eficacia é menor, xa que o sistémico especifico antimildeu non ten acción
importante contra a excoriose.

5. O xofre mollable, aplicable nos estadios indicados, ten tamén boa eficacia.

6. Para que a excoriose se desenvolva, é preciso que existan gotas de auga entre os
estadios D e E. Se non chove neses momentos, é inútil aplicar tratamentos.

6.9. NECROSE BACTERIANA4

INTRODUCCION
A Necrose bacteriana da viña é unha grave enfermidade producida pola bacteria

Xanthomonas ampelina Panagopoulos. Aínda que a súa presencia se coñece desde finais
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do século pasado nos viñedos do Sur de Europa, esta afección da viña adquire especial
gravidade na década dos sesenta, especialmente en Francia e Grecia, tanto pola súa rápi-
da extensión como pola crecente virulencia que amosa nos viñedos afectados.
Posteriormente a enfermidade foi tamén identificada en Italia e Sudáfrica.

No que se refire ó noso país, a Xanthomonas ampelina foi detectada por primei-
ra vez, no ano 1978, na provincia de Zaragoza, sendo posteriormente confirmada a súa
presencia noutra provincias españolas. En Galicia identificouse, por primeira vez, en
1980, nas mostras procedentes de diversas zonas da provincia de Ourense. En 1983 foi
observada en diversos viñedos de Pontevedra unha sintomatoloxía que pola súas carac-
terísticas e gravidade facían sospeita–la posible presencia desta bacteriose, co que, tra-
las correspondentes análises no laboratorio, se confirmou a presencia da Xanthomonas
ampelina. Por iso foi concertado un plan conxunto de actuación entre a estación de
Fitopatoloxía “Do Areeiro” da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra e o labora-
torio de Bacterioloxía do CRYDA 07 do INIA (actualmente, Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias). Realizáronse prospeccións, toma de mostras e análises das
mesmas, con vistas a dispoñer dos datos necesarios para coñece–la incidencia deste pro-
blema fitopatolóxico no noso país, nuns momentos transcendentais nos que se está sus-
citando a reconversión da viticultura galega.

SINTOMATOLOXIA E IMPORTANCIA DOS DANOS

A sintomatoloxía e os danos ocasionados por esta enfermidade poden variar nota-
blemente, dependendo fundamentalmente das variedades técnicas de cultivo, condicións
climáticas, etc. Por outra banda, hai que ter en conta a posible confusión dos síntomas
cos doutras enfermidades (especialmente cos da excoriose e a eutipiose). Ás veces, no
mesmo viñedo, poden aparecer conxuntamente os devanditos problemas, sendo precisa
unha análise nun laboratorio especializado para determina–lo axente causante dos danos.

Das nosas observacións nos viñedos de Galicia podemos deducir que os síntomas
máis característicos son os seguintes:

a) Nas xemas.

No agromado obsérvanse xemas que desecan ou se desenvolven mal e un retar-
do xeral no mesmo. Posteriormente, na base dalgúns gromos, aparecen unhas manchas
alongadas de cor parda aceitosa, que evolucionan a necroses superficiais de poucos cen-
tímetros. As zonas afectadas ábrense posteriormente, gretándose e formando con fre-
cuencia un chancro mouro e profundo de maior ou menor extensión. 

No tempo seco, esta necrose adoita evolucionar pouco, pero en períodos húmi-
dos, os chancros alónganse e algúns gromos morren. Estes chancros adoitan observarse
tamén nos nós dos bacelos, raque e pedúnculo das follas e dos acios. 

Estes síntomas poden prestarse a confusión cos debidos á excoriose, pero as gre-
tas ou chancros que se forman son máis superficiais cós producidos pola Xanthomonas

VITICULTURA E ENOLOXÍA

205



ampelina e é raro que afecten o leño. Ademais, no caso da excoriose, a cortiza adoita
tomar unha cor abrancazada, con puntos negros que son os picnidios do fungo.

b) Nas follas.

Nas follas poden aparecer pequenas manchas angulosas, amareladas primeiro e
pardo arrubiadas despois, cun pequeno halo, que poden confluír formando zonas necró-
ticas. Obsérvanse tamén, desecamentos marxinais do limbo das follas de cor tabaco.

c) Nos acios.

O corremento da flor é moi acentuado e os acios poden callar defectuosamente,
polo que as cepas enfermas ven diminuída a súa producción.

d) Nos bacelos.

Nos bacelos aparecen frecuentemente chancros (especialmente na base) e bandas
non agostadas nalgunhas variedades. 

Se aplicamos cortes transversais de bacelos afectados, observaremos, en moitos
casos, a medula necrosada tomando cor parda marrón e desecamentos sectoriais da
madeira, que contrastan coa cor da madeira sa. No caso de realizarmos cortes, pode che-
gar a verse que estas necroses teñen orixe nunha ou varias feridas, xeralmente de poda. 

Estes síntomas son similares ós que aparecen na eutipiose, pero nesta enfermida-
de non se observan chancros profundos coma os causados pola Xanthomonas ampelina.
No caso de existiren dúbidas debe acudirse a laboratorios especializados para unha
correcta identificación do patóxeno, debido ós distintos tratamentos a aplicar en cada
caso. 

Deica a data non se identificou o fungo causante da eutipiose en ningunha das
mostras analizadas en Pontevedra con síntomas sospeitosos de Xanthomonas ampelina.

En definitiva, tal como se observa, os síntomas da necrose bacteriana da viña
poden afectar ás distintas partes da planta, non sendo preciso que aparezan todos eles
nunha cepa. Un resume dos mesmos obsérvase no cadro que se inclúe a continuación:
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A intensidade dos danos causados por esta enfermidade está moi influída polas
condicións climáticas e de cultivo, observándose, nunha mesma plantación, moi escasos
síntomas nos anos secos, e un incremento espectacular de danos en anos con invernos
fríos e primaveras moi húmidas. Ademais, poden existir tamén infeccións latentes nas
plantas contaminadas pola bacteria, pero que non mostran síntomas da enfermidade.

A necrose bacteriana é unha enfermidade que pode afectar tanto cepas novas
como de idade avanzada. A súa gravidade é debida a que as cepas enfermas teñen unha
producción fortemente diminuída, e incluso moitas delas son practicamente improducti-
vas ben debido ó aborto de xemas e atraso no agromado que impide a normal fructifica-
ción ou a unha necrose e posterior desecamento do acio. Ademais, en condicións favo-
rables para a enfermidade, obsérvase morte dunha porcentaxe elevada de plantas en pou-
cos anos, especialmente en variedades moi sensibles.

EPIDEMIOLOXIA DA ENFERMIDADE.

A introducción da necrose bacteriana nunha determinada zona adoita ser debida
á plantación ou enxerto de material infectado pola Xanthomonas ampelina (con ou sen
síntomas externos). Unha vez instalada a bacteria na viña, Xanthomonas ampelina sobre-
vive nos tecidos vasculares da planta, e alí multiplícase activamente (especialmente
durante a primavera, cando ten lugar a subida do zume). Por iso, se se efectúa a poda na
época dos choros, os instrumentos de poda poden contaminarse por esta bacteria, e ase-
gurar así a infección das feridas de poda de novas cepas por Xanthomonas ampelina.
Demostrouse que unha tesoiras, tras podar viñas enfermas, poden transportar máis de
100.000 células de Xanthomonas ampelina. En cambio, comprobouse a escasa recepti-
vidade da viña en período de repouso vexetativo, tendo en conta que a duración e época
do mesmo varían segundo a zona e o ano.

As manchas en follas que aparecen nesta enfermidade poden ser debidas á con-
taminación externa das xemas por Xanthomonas ampelina durante o choro, ou a unha
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Abortos de xemas.
Primavera Necroses e chancros en gromos.

Manchas e necroses sectoriais en acios.
Necroses de botóns florais

Necroses e chancros en bacelos.
Verán Necroses e chancros en acios.

Manchas e necroses en follas.

Outono Bandas non agostadas en bacelos.
Inverno Fisuras lonxitudinais dos bacelos.



infección directa das primeiras follas, debido ás bacterias liberadas dos chancros dos
bacelos enfermos, ou arrastradas pola chuvia, o vento, etc.

Durante o inverno a bacteria consérvase esencialmente nas viñas enfermas, pero
tamén poden sobrevivir no solo ou servir como focos de infección os restos de poda de
cepas infectadas que quedan sobre o terreo.

As máquinas prepodadoras, as trituradoras de bacelos e as colleitadoras de ven-
dima integral son medios mecánicos de dispersión da enfermidade.

Os factores favorables ó desenvolvemento da necrose bacteriana da viña son os
seguintes: 

– As chuvias en xeral, e especialmente as primaveras moi húmidas con tempera-
turas relativamente baixas e ventos frescos.

– As xeadas, a sarabia e todos aqueles factores que produzan feridas nos órganos
da planta.

– As zonas altas e frescas parecen incrementa–la sensibilidade da viña á
Xanthomonas ampelina.

– As plantacións en solos soltos, os traballos de solo e as fertilizacións nitroxena-
das excesivas parecen tamén favorece–lo desenvolvemento da enfermidade.

DESCRICION DO PATOXENO

A bacteria Xanthomonas ampelina é o axente causante da necrose bacteriana da
vide. A dificultade do seu illamento, así como o seu lento desenvolvemento sobre os
medios de cultivo habituais, enmascararon durante moito tempo a etioloxía desta enfer-
midade: todo isto levou a que fose atribuída con anterioridade á Erwinia vitícola, unha
bacteria que —tal como se demostrou posteriormente— resultou ser non patóxena.

Xanthomonas ampelina é unha bacteria gram–negativa. As súas colonias mostran
unha pigmentación amarela unha vez illadas sobre un medio de cultivo a base de extrac-
to de levadura, peptona, glicosa e agar. A identificación da bacteria levouse a cabo par-
tindo das súas características culturais e morfolóxicas e a realización de diversas probas
bioquímicas e serolóxicas. Posteriormente, estudiáronse as características de illados de
Xanthomonas ampelina de distintas zonas españolas e observouse bastante homoxenei-
dade na resposta ás probas bioquímicas e serolóxicas dos distintos illados. Sen embargo,
as cepas galegas parecen diferir das doutras zonas na actividade titosinasa, que é negati-
va.
MEDIDAS DE LOITA CONTRA A ENFERMIDADE

Dado que unha vez introducida a bacteria nunha cepa resulta moi difícil de com-
bater, os métodos de loita contra esta enfermidade serán fundamentalmente preventivos.
Podemos dividilos en tres grupos: medidas culturais, tratamentos químicos e utilización
de variedades pouco sensibles
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MEDIDAS CULTURAIS.

A propagación da enfermidade ten lugar fundamentalmente por medio das tesoi-
ras de poda e pola utilización de material vexetal afectado pola enfermidade. Por iso é
conveniente ter en conta as seguintes medidas preventivas:

–Non tomar material vexetal de viñas enfermas ou sospeitosas para novas planta-
cións, pois a enfermidade pode ser introducida nun viñedo por enxertos contami-
nados, con ou sen síntomas.

–Nos viñedos enfermos realizarase a poda aproximadamente no mes de xaneiro,
por se–lo período de repouso vexetativo o de menor transmisión da enfermidade
polos instrumentos de poda.

–Nas viñas afectadas comezarase a poda polas cepas sas e, finalmente, podaranse
as plantas enfermas.

–Nas cepas enfermas efectuarase unha poda drástica, con obxecto de eliminar no
posible as zonas con síntomas. Nas parcelas pouco atacadas aconséllase o arrin-
que das cepas afectadas que poden servir de focos de diseminación da bacteria.

–As tesoiras de poda deben desinfectarse entre cepa e cepa, para non transmiti–la
enfermidade das cepas afectadas ás sas. Esta desinfección pode facerse con lixi-
via comercial diluída en auga ó 50% ou con alcohol.

–Deben de recollerse os restos de poda das viñas contaminadas e queimalos in situ.

–Nos viñedos afectados non convén aplicar fertilizantes orgánicos (esterco) nin
tampouco grandes cantidades de fertilizantes minerais nitroxenados. Por outra
banda, darase preferencia ós fertilizantes complexos de media ou baixa gradación
en nitróxeno e alta riqueza en fósforo e potasio (por exemplo, 9–18–27).

TRATAMENTOS QUIMICOS

Coma nas outra bacterioses, os tratamentos teñen un carácter máis preventivo ca
curativo e van fundamentalmente encamiñados a evitar unha maior extensión e gravida-
de dos danos. Os únicos productos que se demostraron eficaces son aqueles a base de
cobre.

Aconséllanse os seguintes tratamentos:

1) Inmediatamente despois da poda (é dicir, cando as feridas están aínda frescas)
convén aplicar unha pulverización de caldo bordelés (sulfato de cobre, sulfato
de pedra) ó 5%.
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2) No estado vexetativos C/D da cepa (é dicir, entre a aparición da punta verde da
xema ata a saída das follas) aplicarase un segundo tratamento con caldo borde-
lés neutralizado ó dous por cento.

3) No estado vexetativo D/E da planta (é dicir, entre as saída das follas ata que
estas se estenden) aplicarase un terceiro tratamento fitosanitario con caldo bor-
delés á mesma dose có anterior.

Actualmente existe caldo bordelés neutralizado para efectuar aplicacións direc-
tas. Se se emprega este producto xa preparado, a dose de aplicación será o dobre da que
marque a etiqueta da casa comercial correspondente.

UTILIZACION DE VARIEDADES POUCO SENSIBLES.

En condicións de infección natural observáronse en distintas zonas diferencias en
canto á sensibilidade varietal. A este respecto puidemos comprobar que, entre as varie-
dades que se cultivan en Galicia, a máis sensible —con moita diferencia con respecto ás
demais— é a Alicante, moi estendida nos viñedos galegos. Con respecto ás variedade
autóctonas e de interese preferente, estas parecen mostrar menor sensibilidade, detec-
tándose unicamente casos moi illados de viñas enfermas nas variedades Loureiro, en
Pontevedra, e Treixadura, en Ourense.

Os ensaios de sensibilidade varietal realizados en Aragón parecen mostra–la
grande sensibilidade das Garnachas (tintureira ou Alicante, basta e rosada), así como de
Airén, Rosetti, Juan Ibáñez e Vidadillo. Pola contra, móstranse pouco sensibles Pedro
Ximénez, Trepat e Tinto de Madrid.

No que respecta ós patróns nos que están enxertadas, sinálase na bibliografía que
parece aumenta–la sensibilidade o Rupestris de Lot. En cambio, esta diminúe co 161–49
(Riparia x Berlandier). o R–118 (Berlandier x Rupestis) e o 41–b (Chaselas x
Berlandier). Estes datos pódennos servir como un criterio de elección á hora de facer
unha plantación.

CONCLUSIONS

A Necrose bacteriana da viña, aínda que amplamente difundida nos viñedos
galegos afecta fundamentalmente a variedade  Alicante (Garnacha tintorera), moi culti-
vada na provincia de Ourense, onde constitúe aproximadamente o 70% da superficie de
viñedo. Na provincia de Pontevedra o Alicante constitúe aproximadamente o 15% do
viñedo, pero tendo en conta que nesta provincia se ten ó redor do 70% de viña híbrida. 

É de facer notar que en Pontevedra unha porcentaxe moi elevada de Alicante se
acha en viñedo do concello de Pontevedra e limítrofes, que é onde se detectaron os focos
máis importantes da enfermidade. 
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Deica a data —en base ós datos dos que se dispón— con respecto ás variedades
autóctonas, pódese deducir que parecen amosar un certo grao de resistencia a esta enfer-
midade, aínda que non son moi significativos dada a porcentaxe aínda moi baixa que no
viñedo galego representa o conxunto destas variedades. A este respecto sería moi intere-
sante a realización de ensaios de sensibilidade varietal coas nosas principais variedades.

Como unha vez implantada a enfermidade nunha cepa resulta moi difícil erradi-
cala, debe tratarse de limita–la súa propagación seguindo as “Medidas de loita contra a
enfermidade” que no devandito apartado se expoñen. É aconsellable tamén evitar reali-
zar novas plantacións da variedade Alicante en zonas afectadas de Xanthomonas ampe-
lina.

6.10. CONTROL DE MALAS HERBAS

INTRODUCCION.

O obxectivo fundamental dos labores de cultivo é a eliminación das malas her-
bas, que compiten coas cepas pola auga e os nutrintes, ademais de constituíren en moi-
tas ocasións un foco de incubación de diversos parásitos. A experiencia secular dos viti-
cultores chegou a establecer unha secuencia de labores —cava, renda, sobrerrenda— efi-
caz e adaptada ás condicións particulares dos nosos viñedos.

Sen embargo, a aparición na década dos corenta dos herbicidas e o seu grande
desenvolvemento posterior subministra ós viticultores un medio alternativo para a eli-
minación das malas herbas e isto sen remove–lo solo. Ademais, van aparecendo no mer-
cado novos sistemas de eliminación de malas herbas —microondas, raios infraverme-
llos, láser— cada vez máis efectivos e económicos e que a curto ou medio prazo rema-
tarán por impoñerse.

A posibilidade de elimina–las malas herbas mediante sistemas distintos da labra
ofrece ó viticultor numerosas posibilidades para o mantemento do solo dos viñedos. No
que se refire ós herbicidas, subministramos no cadro adxunto algunhas posibilidades. A
pregunta ¿cavar ou non cava–las viñas? que con tanta frecuencia formulan os viticulto-
res é inxenua e carente de sentido. A pregunta correcta é: ¿Cal é o sistema de mante-
mento do solo do meu viñedo que me subministra mellores vantaxes técnicas e econó-
micas?

A resposta a esta pregunta non é sinxela, posto que o sistema ideal depende de
moitas cousas: tipo e natureza do solo, tipo e abundancia das malas herbas predominan-
tes, sistema de conducción do viñedo e altura dos acios sobre o solo, etcétera. Na reca-
pitulación de material técnica que ofrecemos atópanse elementos de xuízo que poden
axudar a toma–la decisión.

O fundamental é entender que se precisa elaborar un programa de mantemento
do solo adaptado ás nosas circunstancias particulares. Non serven programas xerais, é
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dicir, iguais para todos. Contra as ideas frecuentemente establecidas na mente dos viti-
cultores, a non labra do terreo non causa na maioría das ocasións descensos nin nas pro-
duccións nin nas calidades dos viños obtidos. En todo caso, o que resulta inadmisible é
a actuación sen obxectivos nin programa, pasando da aplicación de herbicidas á labra (ou
viceversa) sen método nin orde, que é o que na maioría das ocasións está a acontecer.

Na seguinte páxina analizarémo–las distintas combinacións de labra–herbicidas.
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NON–LABRA E MINIMA LABRA CON HERBICIDAS.

Os sistemas de reducción ou supresión da labra mediante o emprego de herbici-
das dificilmente poden cualificarse de novidade despois duns trinta anos de experiencia
en Francia e dunha completa Desherbage da la vigne. Guide Practique (Aguilhon e
outros, 1984), publicada polo Institut Tecnique de la Vigne et du Vin.

Mentres que no anterior Simposio de 1986 se expuña que en máis da metade da
superficie con vides en Francia (Alsace, Champagne, Bourgogne, Val de Loire,
Charentes, Bordelais, Languedoc, Provence) se utilizaban sistemas de non labra ou míni-
ma labra con herbicidas, nesta ocasión Fregoni e Miravalle indicaron que en Italia a
superficie tratada con herbicidas (na liña o 72%, a toda a superficie o 25%, e en man-
chas o 3%) ascende xa ó 22%. Estes autores recomendan para as zonas secas da Italia
meridional o mantemento no inverno dunha cuberta de vexetación espontánea, que se
trata ó final do inverno cun herbicida de baixo perigo para conserva–la humidade, redu-
cindo os labores de verán ós mínimos pases superficiais necesarios.

A razón principal para o aumento observado no emprego de herbicidas non é
outra que de permitir unha producción máis competitiva. Como se pode observar nas
estatísticas máis actuais, o emprego de fitosanitarios cada vez é máis competitivo fronte
ós labores mecanizados.

ULTIMOS RESULTADOS EN ESPAÑA.

Mención especial merece a presentación por un equipo español (Zaragoza e
outros, 1991) dos últimos datos dun ensaio de mantemento do solo en viña despois de
oito anos de observacións. Este ensaio, con cinco repeticións na zona de Cariñena, com-
para a labra tradicional da zona (labores cruzados) coun sistema de labra reducida tra-
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tando as liñas con herbicida e labrando en vías, e outro sistema sen labor mediante tra-
tamentos con herbicidas.

Os resultados medios destes oito anos dan unha lixeira vantaxe para os sistema
con labra reducida ou nula, aínda que as diferencias só son significativas cando se con-
sidera o peso da madeira de poda.

RESULTADOS MEDIOS DUN ENSAIO DE SISTEMAS DE MANTEMENTO
DO SOLO EN VIÑA DE CARIÑENA

*Significativamente diferente da labra tradicional cun erro < 1%

Os autores conclúen que é factible reduci–las operacións de labra nos solos
pedregosos da zona de Cariñena (precipitación entre 237–510 mm.), sen efectos negati-
vos na producción de uva, sempre que os herbicidas sexan aplicados correctamente.

Noutro traballo recente do mesmo equipo (Zaragoza e outros, 1990) describiuse
en detalle a evolución da humidade do solo baixo distintos sistemas, aínda que unha
maior humidade con labores non sempre se corresponde cunha maior producción (fron-
te a solos máis secos pero con tódalas raíces intactas).

MEDIO AMBIENTE E CALIDADE DO VIÑO.

A supresión da labra reduce as perdas do solo por erosión, pero se ademais se
efectúan operacións de acolchado ou cuberta vexetal, a reducción pode ser aínda máis
dramática. Como exemplo, apuntámo–los datos presentados neste simposio por J. L.
Baleif e outros:
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Labra Labra 
Parámetros tradicional reducido Non–labra

Peso da uva (kg/cepa) 1,84 1,96 2,06 
Madeira de poda (kg/cepa) 0,63 0,76* 0,74*
Peso de 100 bagas (g) 136,00 137,00 137,00  
Ph do mosto 3,56 3,57 3,56 
Sólidos solubles (˙Brix) 25,80 24,90  24,90  
Acidez tartárica (g/L) 4,96 4,90 4,84 



PERDAS DE SOLO POR EROSION NUNHA PENDENTE DO 30% EN CHAM-
PAIGNE TRALAS CHUVIAS DE 10–60 MM/H

Con respecto ó emprego de herbicidas apréciase unha adecuación de programas
ó novo límite en Francia de 1,5 quilogramos/Ha. de simazina por ano.

En canto á calidade da uva e os vinos, as escasas diferencias observadas por
diversos grupos están correlacionadas coas diferencias de producción obtidas. Desta
forma, unha reducción na producción final como a que se produce con cubertas vexetais
considérase atenuada por un contido en azucres lixeiramente maior. As análises de resi-
duos de herbicidas na uva resultaron xeralmente por debaixo do límite de detección nos
traballos de comprobación presentados, incluso en campos con algún síntoma de fitoto-
xicidade.

CONCLUSION

Como conclusión final, sendo a calidade das uvas parecida entre distintos siste-
mas, os herbicidas quedan como unha oportunidade para unha producción máis compe-
titiva, dentro dos programas integrados que se adapten ás condicións medioambientais
de cada zona. Esta oportunidade non debería ser discriminada nas futuras regulamenta-
cións da política agrícola comunitaria, particularmente cando se empregan en sistemas
que aportan un beneficio medioambiental fronte ás técnicas tradicionais de labra inten-
siva.
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ESTADO DO SOLO Kg/ha

Solo nu 6500–8100  
Solo cuberto de compost urbano 11–  56  
Solo cuberto de cortizas esnaquizadas 6–  16  



VANTAXES E INCONVENIENTES DO ‘NON CULTIVO’
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VANTAXES
Eliminación da vexetación espontánea
Posibilita o enraizamento superficial.
Diminúe o risco de xeadas primave rais.
Facilita a circulación en equipos.
Fácil acceso ós ruedos e liñas.
Moi apropiado para plantacións densas.
Moi adecuado a sistemas localizados de rega.
Baixo consumo enerxético.
Facilita a absorción de auga e nutrintes.
Menor degradación da estructura do perfil ca
con labra.
Facilita a recolección mecanizada en especies
de aproveitamento industrial.
Baixo custo de mantemento.

INCONVENIENTES
Menor resistencia á seca.
Difícil volta a outros sistemas.
Formación de casca superficial e gretado.
Non aconsellable en solos fortes.
Ofrece un aspecto externo pouco atractivo.
Pode incrementa–la erosión.
Difícil incorporación de fertilizantes e emen-
das.
Riscos de desequilibrios en flora.
Alto risco de polución ecolóxica.
Alto custo de establecemento.
Requere certo nivel de tecnificación.
Incompatible sistmas de rega ‘a pé’.
Efectos depresivos en certas especies.
Sistema inadecuado para plantacións novas.
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6.11. COMPLEXIDADE DA LOITA FITOSANITARIA

INTRODUCCION.

A actual loita fitosanitaria no viñedo alcanza niveis de complexidades non ima-
xinables polos viticultores no pasado. A revisión da literatura técnica de épocas pasadas
permite detectar cales eran as principais preocupacións fitosanitarias. En concreto:
algúns ataques de pragas (como é o caso das avelaíña do acio), moi variables en función
dos condicionantes higrotérmicos do ano; as adversidades climáticas e as súas deriva-
cións concomitantes; e, moi especialmente, a podremia do acio (Botrytis Cinerea).

Os ataques deste último fungo parecen ter constituído a preocupación funda-
mental e, de feito, xogaron un papel importante na situación xeográfica das variedades,
de acordo coa súa maior ou menor resistencia ás condicións obxectivas medias que pro-
piciaban a frecuencia relativa dos ataques. Neste sentido, poden atoparse admonicións ós
viticultores do interior contra a substitución da variedade Albarello (Brancellao) por
outras máis resistentes ós ataques do parásito, pero de inferior calidade. Mais, con todo,
os ataques de Botrytes eran ocasionais, non adoitaban ter carácter xeneralizado e non
ameazaban a propia existencia do cultivo.

O mantemento fitosanitario do viñedo producíase, polo tanto, en condicións de
certo equilibrio ecolóxico, amparándose máis nas técnicas de cultivo ca na utilización
dos escasos pesticidas entón existentes e sen que problemas tan ó uso na nosa época
(como toxicidade, residuos, contaminación ambiental, desequilibrio ecolóxico ou apari-
ción de resistencias) tivesen a menor significación.

Sen embargo, a segunda metade do século XIX observará a aparición de novos e
máis temibles inimigos. Independentemente da filoxera, que destruirá inmisericorde-
mente os viñedos (pero que atopará un eficiente mecanismo de loita biolóxica no enxer-
to sobre patróns americanos resistentes ó parásito), serán o oidio e o mildeu as maiores
preocupacións, ó incidiren estes sobre variedades europeas non seleccionadas polos viti-
cultores ancestrais baixo a presión do seu ataque, e, consecuentemente, pouco ou nada
resistentes na maioría das ocasións. E, se ben o Xofre e os sales de Cobre se mostrarán
pronto como remedios eficaces, a súa utilización necesariamente sistemática introducirá
na loita fitosanitaria uns niveis de complexidade ata entón descoñecidos.

Esta tendencia cara a complexidade incrementarase paulatinamente ó longo do
presente século, motivado —ó noso entender— por catro razóns esenciais:

a) Evolución da industria fitoquímica.
b) O incrementos do número de parásitos.
c) O desenvolvemento das técnicas de aplicación.
d) A evolución dos condicionantes socioeconómicos.
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A EVOLUCION DA INDUSTRIA FITOQUIMICA.

Esta evolución xera continuamente novos e —cada vez máis— eficaces produc-
tos. De feito, xa nas catro primeiras décadas do presente século observámo–la aparición
de compostos minerais (aceites, etcétera), inorgánicos (arsenicais, fluorados, etcétera) ou
orgánicos (pelitre, nicotina, etcétera), que mostrarán unha elevada eficacia, pero tamén
unha elevada toxicidade e falta de selectividade no combate. Sen embargo, é a partir da
Segunda Guerra Mundial cando farán a súa aparición os compostos orgánicos de sínte-
se (lindano, DDT, etcétera), actualmente case innumerables, que se estenderán de forma
vertixinosa. 

A súa eficacia, a súa persistencia e a súa facilidade de aplicación farán que os viticulto-
res confíen neles de forma masiva, obviando progresivamente mecanismos de defensa
alternativos (tales como a loita biolóxica) e ignorando, en ocasións, o principio esencial
de que unhas técnicas de cultivo correctas son o presuposto básico e indispensable dunha
loita fitosanitaria técnica e economicamente eficiente.

INCREMENTO DO NUMERO DE PARASITOS.

O constante incremento do número de parásitos a combater é consecuencia —
cando menos en parte— dunha loita química total e indiscriminada (acariose, etcétera),
ás veces por identificación e descrición de patóxenos ata agora descoñecidos.

No cadro que acompañamos resumimos, de forma aproximada, os períodos de
posibles ataques de parásitos e de intervención fitosanitaria no viñedo galego. Nel obsér-
vase que nalgúns momentos clave (callado dos froitos) pode ser necesario intervirmos
contra cinco ou seis tipos de parásitos diferentes. Se a estes datos engadímo–la posible
incidencia doutras afeccións (pedrolo, altica, black–rot) e as posibilidades —cada vez
máis estendidas— de aplicar técnicas de labra reducida ou non–labra mediante o empre-
go de herbicidas, conviremos en que os problemas expostos non resultan —nin moito
menos— elementais.
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O DESENVOLVEMENTO DAS TECNICAS DE APLICACION.

O crecente desenvolvemento das técnicas de aplicación provoca a aparición de
novos e —cada vez máis— eficaces equipos. A efectividade dun producto non depende
só da súa composición química, senón tamén doutros factores, como pode se–la súa apli-
cación no momento oportuno e —moi especialmente— na dose correcta. O coñecemen-
to e dosificación exacta do gasto de líquido efectuado por unidade de superficie resulta
técnica e economicamente vital neste aspecto. De feito, son numerosos os viticultores
que non realizan este cálculo, coas evidentes consecuencias de ineficacia do producto
(dose insuficiente) ou de dilapidación económica e aínda de toxicidade para o cultivo
(doses excesivas).

A EVOLUCION DOS CONDICIONANTES SOCIOECONÓMICOS.

Por unha parte, o envellecemento da poboación rural fai que unicamente sexan
posibles os tratamentos en momentos determinados (fins de semanas, nos que se conta
con axuda familiar), o que pode orixinar tratamentos a destempo, cando non obrigar ó
emprego de productos de maior resistencia e por ende de maior custo, independente-
mente de que poida inducirse a aparición de resistencias por repetición sistemática do
mesmo producto. Por outra parte, o viticultor vese sumido nun mercado de consumo
decrecente (como é o do viño), con prezos en baixa relativa, o que obriga inexorable-
mente a reduci–los custos de producción e, en particular os dos tratamentos. Os actuais
condicionantes establecen de forma nítida a única opción posible: loita fitosanitaria ó
mínimo custo compatible cunha eficacia aceptable. E isto deberá de ser suficiente para
revitalizar mecanismos de loita tal vez esquecidos, pero de certa eficacia e custo tolera-
ble.

Todo canto antecede xustifica, sen dúbida ningunha, o noso primeiro presuposto:
a necesidade de que a loita fitosanitaria se realice baixo o amparo dunha dirección téc-
nica especializada capaz de asumir tanto a enorme magnitude e profundidade dos coñe-
cementos requiridos como as peculiaridades da zona na que se traballa.

6.12. OS METODOS DE DEFENSA.

No combate contra os parásitos da viña, o viticultor dispón dun acervo de recur-
sos non mutuamente excluíntes, que reseñamos a continuación:

a) As técnicas culturais.
b) A loita biolóxica.
c) A loita química.

6.12.1. AS TECNICAS CULTURAIS.

A susceptibilidade das cepas ós ataques parasitarios depende, certamente, de fac-
tores inherentes ó propio material vexetativo (variedade, idade, etcétera), pero tamén en
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grande medida de aspectos culturais, o manexo coidadoso dos cales resulta ser un valio-
so auxiliar na loita fitosanitaria. Os exemplos a propoñer serían innumerables. Así:

-Os marcos de plantación excesivamente estreitos favorecen determinados ataques. 

-As formacións baixas incrementan, en certas zonas, o risco de ataques de mildeu
e xeadas tardías. 

-A poda correcta pode ser utilizada como medio eficaz de loita contra enfermida-
des da madeira (excoriose, eutipiose, isca) e, neste sentido, a queima inmediata dos
bacelos da poda, ó comezármo–la poda polas plantas sas e rematarmos polas
enfermas ou a desinfección sistemática dos útiles de poda son precaucións que —
aínda resultando elementais— non son excesivamente consideradas nas nosas
zonas. 

-As vendimas descoidadas poden deixar lesións que favorecen posteriores ataques
de Botrite. 

-Un labor inoportuno pode favorece–la migración de ácaros desde as herbas adven-
ticias ata a follaxe. 

-As fertilizacións desequilibradas con exceso de Nitróxeno enriquecen os tecidos
en aminoácidos e azucres, co que se favorece o ataque dos parásitos. 

En conxunto, as técnicas de cultivo incorrectas son orixe de problemas futuros a
erradicación posterior dos cales carrexa consecuencias evidentes.

6.12.2. A LOITA BIOLÓXICA.

Este sistema, aínda en desenvolvemento incipiente, pero con clara proxección de
futuro, utiliza basicamente os predadores naturais como elemento de control dos parási-
tos. É evidente que unha loita biolóxica eficaz esixe respecto escrupuloso ós equilibrios
naturais e, cando se combina coa loita química, a utilización de productos selectivos que
respecten a fauna auxiliar. O crecente incremento dos ataques de ácaros é consecuencia
—cando menos parcial— dunha loita química indiscriminada.

6.12.3. A LOITA QUIMICA.

A utilización de productos químicos constitúe —de longo— o método máis
empregado na loita fitosanitaria. A súa efectividade é incuestionable, sempre e cando se
elixa correctamente o producto e se aplique no momento oportuno e na dose apropiada. 

En realidade, constitúe un método de emprego exclusivo na maioría das oca-
sións. Sen embargo, non deixa de orixinar problemas cando se utiliza de forma indis–cri-
minada. As consecuencias máis relevantes, repetidas veces sinaladas, poden resumirse
como segue:
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a) Aparición de resistencias ós praguicidas, ocasionadas polo emprego reiterado de
compostos idénticos ou de constitución química similar, fenómeno explicable por
un mecanismo de selección reiterado.

b) Aumento da densidade das pragas, co conseguinte incremento de custos pola nece-
sidade de aplicar maiores doses e a aparición de pragas novas por eliminación de
predadores naturais que limitaban as poboacións de parásitos potencialmente peri-
gosos. O caso dos ácaros está suficientemente documentado nas publicacións téc-
nicas e é coñecido polos viticultores dalgunha zona de Galicia. Se se fai necesaria
a utilización de novos productos, o incremento dos custos de tratamento pode che-
gar a ser insostible.

c) Riscos de toxicidade para aplicadores e consumidores, aínda que é xusto recoñe-
cer que en viticultura estes problemas son moi reducidos.

d) Posibilidade de residuos nos mostos, inductores de dificultades na fermentación e
alteracións na tipicidade dos viños, con perdas de calidade.

e) Contaminación medioambiental, fenómeno ante o que as sociedades modernas se
están a sensibilizar de forma acelerada.

f) Alteracións no equilibrio ecolóxico, que poden chegar a situacións insostibles por
absoluta imposibilidade de controla–los parásitos, a menos que se chegue a unha
completa esterilización do medio, presuposto radicalmente inasumible.

A crecente conciencia destes problemas levou á necesidade de introducir algún
esquema de racionalización neste tipo de loita (loita química aconsellada, loita química
dirixida, etcétera). As Estacións de Avisos constitúen un fito neste proceso e os seus
obxectivos quedaron claramente manifestados na primeira delas creada en España
(Lleida, 1963) baixo os impulsos do enxeñeiro agrónomo G. Suárez. Estes obxectivos
eran:

1. Estudia–la evolución biolóxica dos parásitos, co obxecto de detecta–lo momento
oportuno de control e eludir tratamentos innecesarios.

2. Confeccionar e divulga–los avisos de tratamentos oportunos.

3. Concienciar e forma–los viticultores.

Ó cabo de tres décadas de experiencias, non pode negarse que as Estacións de
Avisos introduciron un elemento de racionalización na loita química, reducindo o núme-
ro de tratamentos e aplicando os productos adecuados nos momentos oportunos, o que
supón unha mellora na eficacia e unha reducción nos custos. Ó mesmo tempo, contri-
buíron a reduci–la contaminación medioambiental e a que o viticultor aprenda a respec-
ta–los prazos de seguridade dos productos.
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Sen embargo, cando —como é o caso de Galicia— a diversidade de microclimas
é abundante, resulta difícil a xeneralización dos avisos. Ademais, a instalación dunha
rede suficiente requiría desembolsos económicos moi cuantiosos. As dificultades de
divulgación son tamén notorias e isto pese ó espectacular desenvolvemento recente dos
medios de comunicación. Por outra parte, non foron capaces de dete–lo cada vez máis
alarmante fenómeno de aparición de resistencias ós productos.

En conxunto, entendemos que a súa maior virtude foi levar paulatinamente ós
viticultores cara ós sistemas de loita integrada.

O maior perfeccionamento da loita química alcanzouse nos anos anteriores coa
elaboración de calendarios de tratamentos —máis ou menos perfeccionados—, que
intentaron abordar de forma globalizada e preventiva o tratamento fitosanitario. Sen
embargo, os inconvenientes de tales sistemas resultan obvios, pois, independentemente
de ignora– las outras técnicas de loita antes descritas, non consideran a evolución real
dos parásitos e o seu nivel de poboación na campaña, como tampouco o momento opor-
tuno para combatilos.

As consideracións anteriores cobren con solidez o noso segundo presuposto: o
coñecemento cada vez máis profundo da bioloxía e da evolución dos parásitos en cada
zona, á vez que o establecemento de técnicas eficaces para detectarmo–lo nivel das
poboacións en cada momento, debe permiti–la elaboración de estratexias colectivas de
loita que integren —baixo aspectos de racionalidade técnica e económica— tódolos
mecanismos de loita considerados e sexan progresivamente perfeccionados á vista da
experiencia. Estas ideas están na base dos modernos sistemas denominados loita inte-
grada contra pragas, manexo integrado de pragas, protección integrada de cultivos e
aínda o máis recente de producción agrícola integrada.

6.13. A LOITA INTEGRADA EN VITICULTURA.

De acordo coa definición publicada pola O.I.L.B. (1977), debe entenderse por
loita integrada o “procedemento de loita contra os organismos nocivos que utiliza un
conxunto de métodos que satisfán as esixencias económicas, ecolóxicas e toxicolóxicas,
dando prioridade á limitación natural dos citados organismos e respectando os seus lími-
tes de tolerancia”. Nestas sinxelas liñas condénsanse tódalas argumentacións ata agora
desenvolvidas.

Convén destacar tres principios esenciais.

1) En primeiro lugar, non se despreza a loita química, actualmente insubstituíble na
maioría das ocasións, senón que a integra nun sistema global, limitando a súa apli-
cación ós casos nos que é realmente necesario: isto marca, sen embargo, un cami-
ño de futuro prioritario para outros métodos.

2) En segundo lugar, introdúcese o concepto de límite de tolerancia, entendendo por
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tal “o nivel de ataque no que o parásito produce danos superiores ó custo da súa
erradicación ou ós efectos indesexables que poida provocar”. Esta sinxela idea, de
difícil desenvolvemento na práctica, marca o concepto clave de que non se trata
de exterminar por completo unha praga ou enfermidade desde o inicio do seu ata-
que, senón de mantela nun nivel economicamente asumible. Cabe indicar, neste
punto, que en viticultura debe prestarse especial atención á perda de calidade do
viño, e non só ó rendemento da colleita.

3) En terceiro lugar, é preciso mentalizármonos de que a loita integrada non é a com-
binación de productos fitoquímicos que permite tratar de forma sistemática e pre-
ventiva todo o complexo potencial de parásitos de posible desenvolvemento.
Podería afirmarse que se trata precisamente de todo o contrario.

A asunción deste procedemento por tódolos viticultores dunha zona, agrupados
baixo unha dirección técnica especializada, constitúe o sistema do futuro, á vez que o
eixe básico do actual apoio administrativo na viticultura europea. O obxectivo funda-
mental é que —dentro dos presupostos reseñados— cheguen a formularse estratexias de
loita conxunta —cada vez máis perfeccionadas— en razón ós coñecementos sobre o eco-
sistema progresivamente adquiridos. Sen embargo, non cabe ignora–las serias dificulta-
des de índole técnica, social, cultural e legal que no percorrido deste camiño haberán de
presentarse.

A Orde do M.A.P.A. do 26 de xullo de 1983 (B.O.E. do 5 de agosto) marca o ini-
cio deste camiño, ó establecer estacións para promove–las A.T.R.I.A. (Agrupacións de
Tratamentos Integrados en Agricultura) contra as pragas e enfermidades dos distintos
cultivos. Posteriormente, diversas disposición legais das Comunidades Autónomas
(entre elas Galicia) apuntan nesta dirección, hoxe xa xeralmente asentada e establecida.

No seguinte cadro reproducimos de forma resumida os obxectivos pretendidos
con desenvolvemento destes tipo de agrupacións.
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6.14. AS ESTACIÓNS DE AVISOS

INTRODUCCION.

O feito concreto de que se desenvolva unha praga ou enfermidade (insecto, fungo
ou virus) é o resultado da interacción de tres factores: planta, parásito e condicións
ambientais. A explicación é a seguinte: a planta debe ser sensible ó ataque do parásito,
este debe atoparse presente e as condicións ambientais deben se–las adecuadas para que
se desenvolva.

Xa a finais do século pasado, foi constatado por diversos investigadores que o
éxito do tratamento contra un determinado parásito dependía de dous factores: que o pro-
ducto fose efectivo e que no momento da aplicación o parásito se atopase nun estado sen-
sible.

A comezos deste século en Francia —e debido ás importantes perdas producidas
polo mildeu da vide—, a Estación Vitivinícola de Cadillac recibiu o encargo de investi-
gar sobre a forma de controlar esta enfermidade. As investigacións desta estación deron
como resultado que os ataques de mildeu estaban estreitamente ligados coas condicións
climatolóxicas. Así mesmo, nas súas conclusións advertiron sobre a posibilidade de
determinar —en función das citada condicións climáticas e do estado do patóxeno— o
risco potencial de que se desenvolvese a enfermidade e, deste xeito, avisar os viticulto-
res para que aplicasen os tratamentos oportunos. Con isto acadouse tratar só cando fose
necesario e aumenta–la eficacia dos citados trata– mentos, reducindo a incidencia da
enfermidade.

Sobre estas bases fundouse a primeira estación de avisos en Francia no ano 1912
(P. Journet & col., 1959). En xeral, os traballos desta primeira estación estaban funda-
mentalmente orientados á protección da viña. A partir do devandito ano foron creándo-
se novas estacións de avisos ata cubrir todo o territorio francés.

En España, a primeira estación de avisos foi creada no ano 1963 en Lérida. Esta
xurdiu do esforzo e inquietudes do enxeñeiro agrónomo Gonzalo Morales Súarez, que se
atopaba destinado no antigo Servicio de Plagas del Campo. Para iso realizou un estudio
da Estación de Avisos do Val de Loira (Angers), do que deduciu que para que a loita con-
tra os parásitos fose eficaz era necesario:

a) O estudio previo e minucioso da evolución biolóxica das pragas e enfermidades a
combater, o que permitía precisa–los momentos oportunos para que os labregos
dunha determinada zona realizasen os tratamentos encamiñados a combate–los
devanditos parásitos con resultados prácticos satisfactorios.

b) Para que o sistema funcionase con efectividade era indispensable que na súa apli-
cación se desen as seguintes condicións: que o estudio da evolución biolóxica dos
diferentes parásitos —por ser unha das bases do sistema—, se realizase dunha
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maneira concienciuda e constante; que os labregos estivesen interesados nos tra-
tamentos obxecto de aviso e se dispuxesen dos medios necesarios para a súa apli-
cación; e que os avisos chegasen rapidamente ó coñecemento dos labregos.

Os resultados acadados pola posta en marcha das estacións de avisos foron tan
positivos, que, por Orde do Ministerio de Agricultura do 26 de xullo de 1973, se creou
a Red de Alertas Nacionales, que ordenaba que se establecese unha estación de avisos
en cada unha das provincias (se ben só chegaron a poñerse en marcha arredor de vinte-
cinco).

FUNDAMENTOS CIENTIFICOS

As bases científicas nas que se apoian as estacións de avisos agrícolas e os come-
tidos que lles corresponden son os seguintes:

1) Analiza–la bioloxía e o ciclo evolutivo dos inimigos dos cultivos, así como a súa
densidade de poboación e a dinámica destas, para dispoñer dos datos precisos que
permitan decidi–lo momento adecuado para realiza–los tratamentos fitosanitarios
correspondente. Moitas veces os avisos son de non tratamento ou indican só o
nivel de praga que os labregos deben comprobar.

2) Examina–la evolución fenolóxica das plantas hóspede e relacionala co ciclo evo-
lutivo das diferentes pragas ou enfermidades, para, deste xeito, coñece–los estados
de maior sensibilidade ó ataque destas.

3) Determina–la influencia das condicións climáticas sobre a evolución das plantas
e dos seus inimigos (estudios bioclimáticos).

4) Face–lo seguimento da efectividade, persistencia e residuos dos productos utiliza-
dos, con obxecto de recomenda–los máis idóneos en cada caso.

5) Estudia–las posibles consecuencias que poden derivarse da loita contra os parási-
tos, especialmente cando se trata de productos químicos: fitotoxicidade, efectos
residuais, aparición de estirpes resistentes, eliminación de especies útiles, conta-
minación, etc.

6) Fomenta–la loita biolóxica e planifica–la loita dirixida e integrada.

A aplicación das funcións descritas consiste na asistencia técnica ós agricultores,
considerados individualmente, así como na promoción de comisións colectivas entre
grupos de labregos mediante a loita dirixida nas súas propiedades. Este último sistema
permite, fundamentalmente, simplifica–los habituais programas de tratamento, con evi-
dentes vantaxes económicas, ecolóxicas e de saúde humana; eliminar reinvasións de pra-
gas secundarias; manter a niveis aceptables a fauna útil; e reduci–la contaminación
ambiental e os residuos.
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En resume, pódese dicir que a actividade básica está destinada á producción dos
cultivos, orientando os labregos sobre os momentos e técnicas de loita máis adecuados
para combate–los parásitos, co cal se consegue actuar cunha maior eficacia, rebaixa–los
custos de tratamento, evitar —dentro do posible— desequilibrios ecolóxicos e prote-
xe–la saúde do aplicador dos tratamentos.

RECOMPILACION DE DATOS

Unha vez que se adquiren os coñecementos básicos sobre os principais proble-
mas dun determinado cultivo, é necesario que a estación de avisos estea informada con
regularidade dos seguintes extremos:

1) Da evolución dos diferentes parásitos, para o que se utilizan diversas técnicas:
capturas de formas invernantes e o seu seguimento en evolucionarios, a caza con
distintos tipos de trampas (alimenticias, sexuais, cromáticas, luminosas, etc.),
observación e evolución de postas, establecemento de curvas de voo, etcétera. No
caso das enfermidades, hai situacións nas que se estableceu a relación entre pará-
sito e clima, e, en función do estado fenolóxico e as condicións climáticas, emí-
tense avisos de risco (como é o caso do moteado da pereira e a maceira, e o mil-
deu da vide, entre outras).

2) Da evolución fenolóxica das plantas, para observar cando se dan os estados sen-
sibles.

3) Das condicións climáticas (temperatura, chuvia, humidade, etcétera).

4) Da aparición de novos productos, a súa eficacia e persistencia e técnica de aplica-
ción.

Cos datos reunidos de cada unha das actividades indicadas elabóranse os avisos,
alertas e información con varios tipos de comunicación.

A) AVISO. 

O aviso é unha indicación que aconsella efectuar un tratamento nun cultivo deter-
minado (ás veces, unicamente sobre as variedades sensibles), contra un inimigo concre-
to e nun lapso de tempo determinado, fóra do cal non se pode garanti–la eficacia do tra-
tamento.

B) ALERTA.

A alerta é unha notificación para poñerse en garda contra un inimigo dun culti-
vo, a presencia e importancia do cal pode crear un risco grave, implicando a necesidade
dun tratamento cando concorran determinadas circunstancias. O labrego mesmo é o que
debe observa–la aparición desas circunstancias.
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C) INFORMACIONS DE TIPO XERAL. 

Estas poden advertir sobre a posibilidade de determinados tipos de tratamentos e
criterios a ter en conta para decidir realizalos, ou simplemente se trata ás veces de
eleva–lo nivel de coñecementos dos labregos sobre un problemas determinado.

DIFUSION DOS AVISOS

De tódolos medios de difusión coñecidos, o máis utilizado desde a creación das
estacións de avisos foi —e segue a ser— o correo, seguido da radio e a prensa.

Polo que respecta ás estacións de avisos de Cataluña, a partir de 1983 deuse un
grande impulso ó emprego do contestador telefónico automático, existindo na actualida-
de oito en funcionamento. Loxicamente, cada un deles informa sobre a problemática dos
principais cultivos dunha determinada zona.

A principal utilidade do contestador telefónico radica na rapidez de difusión dun
aviso, o que é moi importante cando o lapso de tempo dispoñible para aplicar un trata-
mento con eficacia é moi curto desde que se dá o risco de ataque ou infección. Este é o
caso do moteado da pereira e a maceira e do mildeu, entre outros, que deixaron de cons-
tituír un problemas gracias ó establecemento dunha rede de seguimento e ó aviso do
risco a través do teléfono.

Actualmente, a través do correo difúndese o que poderiamos denominar alertas e
informacións, e a través do contestador automático e TV3 (Servei de Información
Agraria) os avisos.

A vantaxe do contestador é a súa rapidez e efecto multiplicador, xa que —ade-
mais de poder chamar a calquera hora e de poder varia–la información contida en cal-
quera momento— con el conectan as radios locais e difunden as mensaxes nos seus pro-
gramas agrarios, as sociedade cooperativas, técnicos, etc.

O éxito deste sistema reflíctese no número de chamadas contabilizadas e a súa
evolución nos últimos tres anos no caso concreto do de Lleida: 1986, 14742 chamadas;
1987, 19347 chamadas; 1988, 22648 chamadas.

Na actualidade estase a desenvolver, experimentalmente, o proxecto
Agrotex–Cataluña, que consiste, en esencia, na posta en marcha dun sistema tele–infor-
mativo que facilitará os datos agrícolas contidos nun banco de datos de acceso múltiple
mediante un terminal tipo Videotex. Este sistema de información será interactivo a fin
de que o usuario poida introducir unha serie de datos da súa explotación e obter unha res-
posta. Por exemplo: asesoramento na elección dun herbicida para un cultivo determina-
do, en función da alternativa establecida, estado fenolóxico das plantas, tipo de solo, etc.;
ou consellos de rega de acordo co tipo de solo, calidade da auga, estado de desenvolve-
mento, etc.
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Por outra banda, coa instalación dunha rede de estacións climatolóxicas automá-
ticas, das que neste momento en Lleida xa están a funcionar catro a nivel experimental,
e un programa de aplicación, preténdese dar unha utilidade a tempo real ós datos climá-
ticos, como, por exemplo: perigo de moteado da pereira e da maceira e do mildeu da
vide, momento de eclosión dos ovos dunha determinada praga, risco de xeadas, etc. 

En definitiva, coas novas técnicas de comunicación e informática, ponse ó alcan-
ce dos labregos unha serie de datos preciosos para a mellor xestión das súas respectivas
explotacións.

UTILIDADE E IMPORTANCIA DAS ESTACIONS DE AVISO.

De tódolos sistemas de loitas contra os parásitos das plantas (loita química, loita
biolóxica, métodos culturais, métodos mecánicos, sementeira de variedades resistentes e
emprego de axentes físicos) é a loita química a máis importante de todas.

Agora ben, se os pesticidas son productos de grande eficacia en xeral, o seu
emprego tamén presenta unha serie de inconvenientes, como son o seu custo e os pro-
blemas que poida causar o seu uso indiscriminado (destrucción da flora e a fauna útil,
aparición de fenómenos de resistencia, contaminación do medio ambiente e a acumula-
ción de residuos sobre os productos vexetais5).

A utilidade das estacións de avisos radicou e radica na posta a punto de técnicas
de loita contra os diferentes parásitos, selección dos productos máis adecuados para o
seu tratamento, o establecemento de límites de praga e o impulso da loita biolóxica, diri-
xida e integrada.

No contexto da loita biolóxica hai que sinala–la posta en marcha de dous insec-
tarios para a cría de insectos útiles: un en Zaragoza, para a cría de Prospaltella perni-
ciosi, parásito de Piollo de San José ou Quadraspidiotus perniosus (aínda que deixou de
funcionar); e outro en Castellón, fundamentalmente dedicado á multiplicación de pará-
sitos e predadores de pragas dos cítricos (Cryptolaemus montrouzieri predador do coto-
net Pseudococus citri; Novius cardinalis predador da cochinilla acanalada Icerya par-
chasi; Cales noacki parásito da mosca branca dos cítricos).

En canto á loita dirixida, que é unha concepción da protección dos cultivos base-
ada fundamentalmente na loita química (pero tratando só en épocas determinadas, cando
os niveis de praga superan os límites establecidos e valorando a presencia da fauna útil),
esta impulsouse notablemente nos últimos anos, gracias ó establecemento de axudas por
parte da Administración. No noso caso concreto, en 1983 creáronse as Agrupacións de
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Defensa Vexetal por Orde da Consellería de Agricultura, Gandería y Pesca da Generalitat
de Cataluña do 11 de abril de 1983. O Ministerio de Agricultura, á súa vez, por Orde do
26 de xullo do mesmo ano, estableceu a promoción das Agrupacións para tratamentos
integrados en Agricultura (ATRIA), o que permitiu estende–la loita dirixida sobre unha
superficie considerable.

6.15. NOVO CONCEPTO NO CONTROL DE PRAGAS.

6.15.0. FACENDO HISTORIA.

Desde sempre, a política xeral seguida por tódolos países para controla–los axen-
tes nocivos que asolan os distintos cultivos no noso planeta foi o de aplica–los posibles
medios ó noso alcance, intentando evitar —ou polo menos paliar— os danos que estes
axentes producen ano tras ano.

Estes posibles medios quedaron reducidos na maioría dos casos ó uso de pro-
ductos químicos fitosanitarios que, empregados adecuadamente —e mais en patóxenos
sensibles ós seus efectos— teñen, polo xeral, un control eficaz e máis ou menos rápido.

6.15.1. NOVA LIÑA A SEGUIR.

De aquí foron xurdindo novos fundamentos de CONTROL:

1. CONTROL SISTEMATICO.

Baséase nos calendarios de tratamentos.

2. CONTROL BIOLOXICO.

Fundaméntase no aproveitamento dos inimigos naturais das pragas. Por exem-
plo: 

– Encarsia formosa, himenóptero parásito de ‘masa branca’,  
– Phytoseiulus persimilis, ácaro depredador da araña vermella, ou
– Bacillus thuringlensis, toxina que actúa coma un insecticida sobre as

eirugas defoliadoras.

3. CONTROL DIRIXIDO.

Conxúntase a utilización de productos químicos fitosanitarios coa acción de
organismos vivos, de forma que a primeira non prexudique á segunda.

4. OUTROS VARIOS.

Control xenético.– Neste óptase por selecciona–las variedade de plantas resis-
tentes.
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Control lexislativo.– Refírese á lexislación dos diferentes países (análises,
corentenas, etc.).

5. CONTROL INTEGRADO.
Todo o anterior lévanos a un novo concepto de control dos fitopatóxenos, que é

o control integrado.

6.15.2. O CONTROL INTEGRADO.

¿POR QUE NACE A IDEA DO CONTROL INTEGRADO?

Son varios os puntos que incidiron para a posta en práctica desta nova idea:

– Unha intensificación dos productos fitosanitarios.
– Resistencias dos patóxenos a determinados fitofármacos.
– Residuos.
– Productos cada vez máis agresivos ó medio ambiente e á saúde humana.
– Productos máis específicos que implican maior custo.
– Aspecto social: concienciación da sociedade en conserva-lo medio ambiente.

CONCEPTO DE CONTROL INTEGRADO.

¿Que é a loita integrada? A Organización da Nacións Unidas para a Agricultura
e Alimentación defínea como un “procedemento de loita contra os organismos daninos
que utiliza un conxunto de métodos que satisfagan ó mesmo tempo as esixencias econó-
micas, ecolóxicas e toxicolóxicas, dando prioridade á utilización derivada de factores e
elementos naturais de limitación, respectando os límites de tolerancia”6.

FUNDAMENTOS DO CONTROL INTEGRADO.

O ‘control integrado‘ fundaméntase en tres puntos:

a) Na utilización racional dos productos químicos, usándoos só naquelas ocasións
nas que sexa a única forma posible de controla–la praga.

Neste apartado cómpre ter en conta:

– a elección adecuada do fitofármaco,
– a utilización de maquinaria de tratamento adecuada,
– aplica–lo tratamento nas fases sensibles do parásito,
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– non sobrepasa–las doses mínimas eficaces,
– coida–la uniformidade nos tratamentos e
– garda–lo prazo de seguridade estipulado.

Este último dato é de vital importancia na práctica que pretendemos acometer.

b) Na utilización prioritaria dos métodos de control naturais.
c) En mante–la praga nuns límites económicos de tolerancia (entendendo por ‘lími-

tes económicos’ o nivel máximo de presencia de fitopatóxenos que pode tolerar un
cultivo sen usar ningún tipo de medidas de loita, obtendo os maiores beneficios
netos posibles).

CALCULO DO LÍMITE.

Co fin de calcula–lo límite correspondente aconséllase segui–los seguintes pasos:

a) É necesario preve–lo desenvolvemento da praga. Polo tanto, débese realizar obser-
vacións regulares sobre a presencia, estado e número dos patóxenos.

b) O límite varía en función da idade do cultivo, o nivel de fertilización, a cantidade
ou tipo de rega...

c) Débense determina–los beneficios netos dos métodos que se vaian incluíndo:

– Efectos positivos: incremento da producción.
– Efectos negativos: residuos tóxicos, prezo, toxicidade, etcétra.

Tendo isto en conta, tamén se deben observar aquelas pragas que teñen un con-
trol natural e eficaz. De non ser posible o control natural, cómpre estudiar outro método
a usar e que respecte os inimigos naturais.

METODOLOXIA DO CONTROL INTEGRADO

A metodoloxía do control integrado baséase nos seguintes presupostos:

a) Estudio fenolóxico do cultivo.

b) Identficación do patóxeno e dos seus  depreddores.
c) Tipos de danos: directos e indirectos.

d) Parte(s) da(s) planta(s) atacada(s).

e) Ciclo biolóxico do patóxeno e dos depredadores do mesmo, e mailas xeracións de
ámbolos dous.
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f) Vexetais que poden ser hóspedes do patóxeno que ataca o cultivo.

g) Tipo de reproducción e mobilidade (nos animais).

h) Especies de inimigos naturais que se poidan introducir no ecosistema que rodea o
parasito.

i) Especificidade do hóspede.

j) Relación que existe entre a densidade de poboación (nos casos dos animais) e o
dano realizado ó cultivo (ou importancia económica da praga).

k) Cómputo das poboacións para realiza–lo control da praga e o establecemento dos
límites económicos: cómputos directos sobre o vexetal e cómputos indirectos (ou
trampas).

BENEFICIOS DO CONTROL INTEGRADO.

En liñas xerais, os beneficios derivados do uso do control integrado son os
seguintes:

1) Menor utilización dos fitofármacos coa mesma eficacia, reducindo os efectos
secundarios.

2) A non inducción a novos patóxenos que requiran tratamentos adicionais.

3) Reducción do impacto ecolóxico sobre o medio ambiente.

4) Diminución dos residuos químicos nos solos e alimentos, o que leva unha mello-
ra na calidade dos mesmos e unha maior seguridade para as formas vivas.

5) Evítanse prexuízos ós depredadores naturais dos axentes nocivos e ós cultivos ou
a calquera outro tipo de ser vivo beneficioso para o home.

6) Diminución do custo económico.

7) Mellora en calidade e rendemento dos cultivos.
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CAPITULO 7 - A VENDIMA

7.1.- PROCESO DA VENDIMA

7.1.1.- MATERIA PRIMA.

Previo ás operacións de vendima, a determinación do momento óptimo da vendima
está alcanzando hoxe en día unha importancia vital na obtención de viños de calidade,
especialmente nos viños novos aromáticos.

Os aromas primarios corresponden ós existentes na propia uva, engadidos dos xurdi-
dos na fase prefermentativa do mosto.Os primeiros coñéceselles como aromas primarios
específicos, característicos das distintas variedades de uva e que pertencen á familia quí-
mica dos terpenos. Os segundos son aromas primarios non específicos, nos contidos dos
cales teñen grande influencia  as distintas operacións da fase prefermentativa do mosto,
e que pertencen a un elevado número de substancias, tales como alcoholes e aldehidos
en C6, ésteres, ácidos grasos e, en menor contía, cetonas.

Cordonnier (1980) sinala como de maior incidencia no aroma primario as substancias
terpénicas, por si mesmas ou polos seus precursores, e que se reparten da seguinte forma
no gran de uva:

Pel: 49 ó 59%
Polpa: 12 ó 22%
Zume: 20 ó 40%

En variedades de polpa aromática, tales como Moscateles e Malvasía, a localización
de substancias terpénicas na polpa é considerablemente maior.

O mesmo autor sinala o raspón e as follas como importantes fontes de aporte en alco-
holes e aldéhidos en C6, sobre todo cando se dislaceran importantemente, tanto en ope-
racións de vendima, como de transporte e extraccións de mosto inadecuados. Os devan-
ditos compostos exercen unha acción desfavorable sobre os aromas e gustos do viño, o
que comunican notas organolépticas herbáceas e amargas.

Neste apartado imos considerar, fundamentalmente, os aromas primarios específicos
ou varietais, xa que os non específicos veñen máis influídos, como xa dixemos, pola tec-
noloxía de elaboración.

O potencial aromático dunha determinada variedade de uva, cultivada en certas con-
dicións ata acadar certo grao de maduración, está distribuído en dous grupos de compo-
ñentes: aromas libres ou moléculas odorantes pertencentes á familia dos terpenos, e os
precursores de aromas tamén chamados moléculas odoríxenas ou aromas combinados
que son de tipos polioles ou terpenoglucósidos.
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Os aromas libres son percibidos directamente pola mucosa olfativa do nariz, polo con-
trario, os elementos precursores de aromas non poden ser captados por este órgano;
sendo preciso transformárense nos  primeiros para poderen ser percibidos. En toda varie-
dade de uva sempre os aromas precursores son bastante maiores cós de carácter terpéni-
co libre; estando esta relación íntimamente ligada ó tipo de variedade e oscilando en pro-
porcións medidas de 2/1 e en casos excepcionais de 24/1.

As substancias responsables do potencial aromático das uvas, identificadas hoxendía,
supera a cifra de sesenta compostos e que dunha maneira global poden ser clasificadas
do seguinte modo:

A partir da fase de envero os aromas varietais experimentan unha evolución paralela
á do contido en azucres do mosto; isto é en constante aumento ata o momento da madu-
ración industrial da vendima, onde a partir deste período os aromas se estabilizan e inclu-
so poden decrecer.

Pódense apreciar cinco fases na maduración da uva:
FASE I.
A partir do envero, tanto as follas varietais libres coma os precursores decrecen mode-

radamente, abarcando un período de quince a vinte días desde o momento do cambio de
color da uva.

FASE II.
Durante os sete días a fracción aromática libre estabilízase, mentres que os precurso-

res de aromas experimentan un crecemento case potencial.

FASE III.
En ámbolos dous casos os aromas volven a crecer dun modo paralelo, transcorrendo

esta fase nun período medio de quince a vinte días.

FASE IV.
Os terpenos libres seguen aumentando de modo semellante a  como o fixeron na fase

anterior onde ó finalizaren os aromas libres alcanzan o seu valor máximo; e polo con-
trario para os precursores empezan a descender nunha contía similar ó aumento sufrido
na fase precedente. este período abarca un tempo que ten unha duración duns sete días,
rematando co momento da maduración industrial da uva e onde esta acada o seu máxi-
mo peso.

FASE V.
Coincidente coa sobremaduración da vendima, os aromas libres empezan a diminuír,

mentres que os precursores se manteñén ou poden aumentar algo máis.
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A evolución dos aromas non é a mesma na fracción aromática libre ca na dos precur-
sores de aromas; onde nos primeiros se obteñen contidos notablemente inferiores ós
segundos e acadan  a súa máxima expresión uns quince días antes da maduración indus-
trial da uva, decrecendo despois desta data.

Polo contrario, para os precursores de aromas, estes evolucionan de maneira máis acele-
rada cós anteriores; chegando a alcanzarse cifras de concentración superiores en 5-6 veces
e sen sufriren practicamente descenso ningún incluso na fase de sobremaduración da uva.

Polo tanto, a fixación da data óptima para realiza-la vendima presenta unha grande
importancia desde o punto de vista aromático, pois a evolución dos perfumes durante o
proceso de maduración da uva, fai que o máximo de aromas terpénicos se logre unhs
quince días antes da maduración industrial da uva. Aínda que os precursores de aromas
sigan a crecer despois, feito a termos en conta se puidesemos transformar ou revela-los
precursores de aromas en terpenos. Para este fin, o seguimento da maduración da uva
mediante o cálculo de índices de maduración, considerase unha mellora tecnolóxica de
importancia tal e como se desenvolverá máis adiante.

Do mesmo modo, a rapidez de procesado da vendima afecta notablemente no conti-
do aromático da uva. Os aromas terpénicos permanecen estables na primeiras horas des-
pois de efectuármo-lo corte do acio, para logo descender durante 24-48 horas.
Seguidamente e motivado pola evaporación de auga que contén a uva, a concentración
terpénica increméntase paulatinamente ata o sétimo día, estabilizándose ata o decimo-
cuarto día e descendendo logo bruscamente ata a súa total pasificación.

Non tódalas variedades de uva conteñen os mesmos elementos aromáticos. Gunata
(1985). Así mentres que o xeraniol está presente en tódalas variedades, as menos aro-
máticas non conteñen citronelol e Ó-terpineol. As variedades aromáticas caracterízanse
por posuír altos niveis de linalol, nerol e xeraniol e as non aromáticas, por teren baixos
contidos nestes compostos.

Polo tanto, a cuestión xenética é de suma importancia na obtención de viñós con aro-
mas varietais, pero tamén o é a influencia do cultivo da vide.

En canto ó clima é de desexar ciclos vexetativos non moi veloces, con veráns curtos
e outonos suaves, xa que en períodos de maduración acelerados baixa sensiblemente o
potencial aromático do  acio. Para as variedades moscateis os perfumes máis intensos se
alcanzan en climas cálidos, así como nas especies americanas Rotundifolia, Labrusca e
os seus híbridos, onde aparecen aromas típicos de “muscadínea” e “foxes” de ésteres
metílico e etílico do ácido antranílico. Sen embargo, para o resto de viníferas, o máximo
de calidade e intensidade aromática obtense en rexións relativamente frías e cercanas a
situacións límites do cultivo da vide.

Os solos máis idóneos para estes viñedos corresponden ós de textura solta, areosos,
mellor se son cascallosos, esqueléticos e pouco evolucionados, calcarios, pouco fértiles
e en situacións de ladeiras ben expostas ó sol para asegurar unha boa maduración.
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Atendendo ó potencial aromático e tendo soamente en conta o factor variedade de
uva, pódese establece-la seguinte clasificación:

- Variedades moscateis moi aromáticas:
Moscatel de Alexandría ou de Málaga ou de Valencia e Moscatel fino ou de gran
miúdo.

- Variedades moi aromáticas non moscateis.
Riesling renano, Gewürtztraminer, Müller Thurgan, Sykvaner, Albariño,...

- Variedades aromáticas non moscateles:
Albillo, Bracellao, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Godello,
Loureira, Malbec, Malvasía, Merlot, Parellada, Petit Syrah, Pinot noir, Sauvignon,
Sumoll, Tempranillo, Treixadura, Verdejo, Viura,...

- Variedades aromáticas pouco intensas.
Airen, Jaen, Palomino, Chenin blanc, Pardillo, Zalema,...

Definir rigorosamente o estado de madurez da uva é unha cuestión difícil, posto que
este depende de moitos factores e no acio non existe un estado fisiolóxico e definitivo
que nos leve a determinala. Pódese estimar desde o punto de vista biolóxico ou madurez
fisiolóxica, cando as sementes adquiren capacidade xerminativa na fase do envero; ou
ben desde o punto de vista industrial ou madurez industrial, cando o acio está no seu
mellor momento para ser vendimado e destinalo nas óptimas condicións de calidade ou
cantidade para os fins previstos.

O concepto de madurez varía segundo sexa o destino da uva e tamén segundo sexan as
condicións do ciclo vexetativo do ano, provocando variacións cualitativas e cantitativas.

Dunha maneira teórica, para determina-la data de vendima, só se debería de atender
ós criterios de maduración seleccionados; pero existen ademais unha serie de factores
externos, moitas veces insalvables, que fan varia-lo criterio teórico óptimo de madurez.
Un deles é de orde psicolóxica, xa que o viticultor tende a vendimar o antes posible coa
finalidade de non expoñe-la súa colleita a riscos de orde climatolóxica ou fitopatolóxi-
ca. Ou tamén pode acontecer que as chuvias impidan  a execución da vendima correcta-
mente planificada. A dispoñibilidade de man de obra para a execución da vendima é
outro factor condicionante da mesma. E, por último, tamén  cabe considerar nunha vití-
cola, a dificultade de resisti-la “tentación” de vendimar, cando outros viticultores xa o
están a facer e existe unha especie de precipitación colectiva neste labor.

Tradicionalmente, a fixación da data de vendima establécese segundo a experiencia e
a tradición de moitísimas vendimas efectuadas na zona vitícola, que en absoluto é des-
deñable; pero para alcanza-los citados niveis de calidade é necesario establecer para o
viñedo unha sistemática de determinación de calidades segundo sexa o destino da uva.
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Estas calidades poden calcularse prácticamente mediante a determinación dos chamados
índices de maduración, dos que existe unha abundante colección.

- Indices ou caracteres xerais externos.
Baseados na análise organoléptica dos grans de uva.

- Indices de maduración físicos.
Determinar cantitativamente unha característica propia da maduracion da uva,
citando entre outros: cor do gran, peso do acio, resistencia ó desprendemento do
cabillo, firmeza da pulpa e hollejo, rendemento en mosto,...

- Indices de maduración químicos.
Fundados na determinación analítica dos elementos máis característicos que
medran ou merman o proceso de maduración da uva, sendo entre eles os máis sig-
nificativos a riqueza azucrada e a concentración de ácidos ou acidez total.

Xeralmente estes parámetros forman parte de fórmulas empíricas, que calculadas de
maneira periódica no ciclo de maduración, darán unha información sobre o estado de
madurez da vendima.

- Evolución acidez-azucre.

- Relación glicosa/fructosa:
Glicosa g/l——————Fructosa g/l

- Indice de maduración de De Cillis e Odifredi:
Azúcre g/100 cc mosto——————————-Acidez total g/l (TH2)

- Indice de maduración de Baragiola e Schuppli:
Acidez tartárica g/l (TH2) x 100————————————————Acidez total g/l (TH2)

- Coeficiente de maduración de Ferré:
Acidez tartárica g/l (TH2) x 100—————————————————Acidez total g/l (TH2) + cinzas g/l
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- Coeficiente de saturación de ácidos de Ferré:
Cinzas g/l—————————————————Acidez total g/l (TH2) + cinzas g/l

- Indice de maduración de Goded:
Densidade g/l——————————-Acidez total g/l (TH2)

- Indice de maduración de Suizzera:
Densidade g/l——————————- x 10Acidez total g/l (TH2)

- Indice de maduración en o Beaume:
o Be (15oC) x 10——————————-Acidez total g/l (TH2)

- Indice de maduración de J. L. Simón:
o Oechslé x 10——————————-Acidez total g/l (TH2)

- Indice de maduración de R. J. Weaver:
o Brix—————————————Acidez total g/100 cc (TH2)

- Indice de maduración de Garino Canina:
Azúcares % peso Fructosa g/l————————————— x ———————pH x 10    Glicosa g/l

Indices de maduración fisiolóxicos.

Baseados na determinación analítica dos productos formados ou desprendidos duran-
te o proceso de maduración da uva: desaparición de clorofila, respiración do acio
(O2/CO2), analise do etileno desprendido,...

De todos estes índices, quizais o máis práctico é o de evolución de acidez-azucre,
método exposto xa hai bastantes anos e que consiste en segui-la seguinte sistemática. Do
viñedo a estudiar selecciónanse de 6-10 cepas das máis representativas, marcándoas ade-
cuadamente para incidir sobre elas tódolos anos. Nunca se elixirán nin as máis vigoro-
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sas nin as máis débiles, nin as situadas en posicións topográficas altas ou baixas... Destas
vides e chegando o período de maduración, tómanse por pé de cinco a dez bagas tódalas
mañáns e pasadas as horas de posible orballo. Os grans así vendimados mestúranse estru-
xándoos, obtendo un mosto sobre o que se determina a acidez e os azucres; traslandándo-
os a unha gráfica onde se observa a evolución dos mesmos no curso da maduración.

Este gráfico servirá para controla-lo estado de madurez da vendima ó ano seguinte,
podendo adiantar ou retrasa-la data de recollida do froito en función dos resultados obti-
dos o ano anterior e tendo en conta a evolución-azucre do ano.

A información así recollida durante varias campañas, representa unha fonte de datos
de grande utilidade para axustar cada vez máis exactamente a data óptima de iniciala
vendima. De non existir unha clara correlación entre o estudio de maduración realizado
e os resultados de elaboración obtidos, indica que a selección de cepas non foi boa e
entón debe de replantearse a operación desde o principio.

7.1.2.- TRANSPORTE E RECEPCION DE UVA.

Desde o punto de vista enolóxico e coa finalidade de potencia-la calidade dos viños,
os acios deben de chegar á adega o máis intactos posible. Unha rotura prematura de parte
da vendima tradúcese nunha perda de mosto, nunha fermentación alcohólica prematura
e indesexable e, sobre todo, en vendimas brancas, en maceracións do mosto con partes
sólidas, así como en oxidacións dos devanditos mostos por parte das enzimas oxidantes
que naturalmente conteñen xa as uvas e que provocan un pardeado do mesmo. Para
lograr esta integridade por unha porcentaxe mínima de roturas, débense de seguir, entre
outras, as seguintes normas:

- Limitar no posible o número de trasvases dun recipente a outro, desde que se sepa-
ra o acio da cepa ata que este chega á primeira máquina de procesado en adega
(estruxadora). Xa que sempre un cambio de recipente conleva unha rotura de parte
da vendima.

- Acondiciona-lo mellor posible a vendima no recipente de transporte, co propósito
de que as capas de uva situadas situadas debaixo non sufran aplastamento por causa
do peso das colocadas por riba. Os receptáculos de pequena altura e volume son os
que mellor cumpren este cometido.

- E aconsellable utilizar recipentes de fácil limpeza, co obxecto de que, aínda no caso
de se produza un deterioro da vendima, a fermentación alcohólica non se desenvol-
va anticipadamente provocada pola sementeira de levaduras activas procedentes
dun envase sucio. As veces estes recipentes están perforados (caixas de vendima de
material plástico), co que cumpren o dobre cometido de evita-lo aplastamento exe-
cutado polo operario para que nese envase caiba máis vendima, perdéndose deste
xeito mosto por estruxado; e que ese mosto non entre na liña de elaboración, posto
que isto mermaría a calidade do resto da vendima intacta. De conteren estes mostos
os recipentes de transporte, sería desexable elaborar por separado.
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- Empregar recipentes construídos con materiais inertes fronte ó mosto, que non poi-
dan contamina-las vendimas en elementos indesexables (ferro, cobre,...). Os mate-
riais máis utilizados son: vimbio, esparto, madeira, caucho, plástico e metal; sendo
todos eles inertes ós mostos excepto o último se non está resvestido ou é de tipo ino-
xidable.

- Evitar no posible o contido de impurezas das vendimas, tales coma po, terra, bace-
los, follas, insectos, productos anticriptogámicos, fitosanitarios, etcétera, que mes-
turados coas uvas merman a súa calidade. Enolóxicamente sería desexable evitar en
orixe estas contaminacións e incluso dispoñer  en recepción de adegas duns ele-
mentos de limpeza antes do procesado da vendima.

- Procurar que o ciclo de transporte da uva (é dicir, carga, transporte, descarga e retor-
no) sexa o máis curto posible, a fin de evitar roturas de vendima e que este sexa o
máis económico posible. Para iso non só é necesario ubica-la adega no centro da
zona de influencia, senón tamén que as instalacións de recepción de vendima este-
an correctamente dimensionadas e dispostas, con obxecto de anular no posible os
tempos de espera na operación de descarga. No mesmo sentido tamén é necesario
preve-lo número de elementos de transporte a empregar para que os fluxos de ven-
dima estean equilibrados e harmonizados entre si.

- Aparte das normas citadas, tamén convén ter en conta outros factores que inciden
na alteración da vendima durante o transporte e que son impostas polas propias con-
dicións da uva: grao de maduración, vendimas alteradas, temperatura,...

7.2.- A VENDIMA MECANIZADA

7.2.0.- ANTECEDENTES

En calquera exposición sobre viabilidade económica da viticultura, maniféstase que é
unha constante a elevación dos prezos dos insumos en todo o sector agrario e en espe-
cial nos da vitivinicultura.

Consecuentemente, para que poidan sobrevivir de xeito rendible as explotacións viti-
vinícolas, son dúas as directrices xerais a seguir:

- Incrementa-lo valor do producto, reestructurando as viñas cara a variedades autócto-
nas de maior cotización.

- Reduci-los custos de cultivo, empregando as técnicas axeitadas.
Dentro deste segundo parágrafo, en explotacións de mediana dimensión, lévase unha

partida importante dos custos a man de obra asalariada da vendima.
Dos datos que podemos recoller, dedúcese que o custo da vendima está ó redor de 5-

8 pts/Kg. de uva recollida.
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Outro aspecto, relativamente importante, é o feito de que a miúdo non se atopa man
de obra suficiente no momento idóneo para a recolleita.

Por outra banda, a tendencia alcista do custo de man de obra lévanos a pensar noutras
alternativas de vendimas máis económicas.

7.2.0.1.- SITUACION NOUTRAS ZONAS

Xa no ano 1950 foi deseñado nos Estados Unidos de América un prototipo para facer
vendimas mecanizadas. Como a meirande parte dos prototipos adoecía de moitos defec-
tos, dende entón, fóronse corrixindo ata chegar ás vendimadoras actuais. A súa implan-
tación e custos actualizados reflíctense nos cadros anexos.

Cómpre subliñar que, segundo os datos dos que dispoñemos, en Francia vendímase a
máquina máis do 60% da superficie de videiras. Nas zonas de maior prestixio respecto
a viños de calidade franceses (como son Bordeaux e Borgoñe) xa hai unha vendimado-
ra mecánica por cada sesenta hectáreas de viñedo.

En Navarra, segundo puidemos constatar, iniciouse a recolleita mecánica de uvas hai
xa dez anos. Dende aquelas datas ata hoxe, foise estendendo a vendima mecanizada ata
acadar na presente campaña un vintecinco por cento de superficie vitícola, segundo datos
do Servicio de Viticultura da Estación de Viticultura e Enoloxía de Navarra.

Puidemos constatar que se desprazan á Autonomía referida máquinas de propietarios
franceses que cobran entre 25.000 e 30.000 pesetas por hora en función da superficie da
parcela e da  dificultade da vendima.

Manifestousenos que no presente ano hai polo menos vinte vendimadoras con matrí-
cula de Navarra, e que as previsións son dun rápido crecemento da vendima mecaniza-
da. Temos así mesmo coñecemento dunha notable implantación de vendima mecanizada
en La Rioja, Aragón e Penedés.

7.2.1.- DESCRICION DAS MAQUINAS
Existen notables diferencias entre os diversos modelos e fabricantes de máquinas ven-

dimadoras. Para os efectos dunha doada comprensión dos fundamentos destas máquinas
imos facer unha breve descrición dos elementos comúns:

1. Cabezal de extracción.
2. Bandexas de recepción.
3. Elemento de transporte de uvas.
4. Aparellos de limpeza.
5. Tolvas de almacenamento.

O cabezal de extracción consta dun número variable (entre oito e catorce) variñas
sacudidoras, normalmente feitas de fibra de vidro ou poliéster, de posicións variables en
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altura dispostas e ámbolos lados dunha especie de túnel polo que, ó anda-la vendimado-
ra, pasa toda a masa vexetal das cepas.

Mediante uns movementos de sacudida a unha velocidade de 400 a 600 golpes por
minuto, provocan que ou se desprendan os acios ou ben se solten os vagos, quedando a
canga na cepa.

As bandexas de recepción son móbiles, pechando por debaixo ó redor da cepa, reco-
llen a práctica totalidade das uvas varexadas, achegándoas ós elementos de transporte e
elevación.

A masa da vendima ten que ser recollida por unha especie de noria ou tornillo sen fin
que as eleva cara ás tolvas de almacenamento situadas a ámbolos lados, na parte supe-
rior das vendimadoras.

En posicións variables, segundo modelos de elevación das uvas, hai uns turboventila-
dores que, ó pasar preto deles a masa da vendima, separan as follas, cachos de vides e
incluso cangas.

As tolvas de almacenamento teñen unha capacidade que varía segundo os modelos, e
acollen cada unha entre 1.000 e 2.000 litros de capacidade.

7.2.2.- VERSATILIDADE DAS MAQUINAS

Os modelos autopropulsados que nós vimos (Braud 2714 e Domine FD 803) teñen
capacidade para vendimar practicamente en calquera tipo de orografía, dado que, segun-
do nos manifestaron os conductores das mesmas, poden vendimar cun 40% de penden-
te lonxitudinal e adaptarse a 15o de pendentes transversais.

7.2.3.- RENDEMENTOS

Cómpre subliñar como consideración previa que á marxe dos gastos fixos nos que
existe grande diferencia segundo o modelo de vendimadora, o custo horario está direc-
tamente relacionado co número de horas que traballe ó longo da campaña.

Tal como se desprende do cadro anexo II, cuantifícase o custo horario medio nunhas
15.000 pesetas, traballando duascentas horas reais por campañas, cifra perfectamente
asumible se consideramos que a vendima dura, de xeito natural, uns 15 días.

O alugueiro, na campaña de 1992, dunha vendimadora cotizábase en Navarra entre
25.000 pesetas e 30.000 pesetas por hora de traballo.

Respecto ós rendementos, debemos manifestar que non incide en absoluto a produc-
ción unitaria no rendemento por unidade de superficie; pero si incide, e de forma moi
directa, a configuración da parcela.
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Puidemos constatar rendementos de 1,5 e 3 horas por hectárea. As diferencias de ren-
demento entre os diversos tipos de máquinas son mínimos, aínda que si existen diferen-
cias na calidade do traballo.

Os devanditos rendementos dannos pé a cuantifica-lo prezo da vendima mecanizada
no suposto lóxico dunha producción de 10.000 quilogramos por hectárea segundo o
seguinte esquema:
Custo por quilogramo de uva vendimada segundo rendementos.

Vendimadora propia (15.000 ptas/hora)
1,5 horas/hectárea........  2,25 ptas/quilo
2,0 horas/hectárea........  3,00 ptas/quilo
2,5 horas/hectárea........  3,75 ptas/quilo
3,0 horas/hectárea........  4,50 ptas/quilo

Vendimadora alugada (25.000 ptas/hora)
1,5 horas/hectárea........  3,75 ptas/quilo
2,0 horas/hectárea........  5,00 ptas/quilo
2,5 horas/hectárea........  6,25 ptas/quilo
3,0 horas/hectárea........  7,50 ptas/quilo

Vendimadora alugada (30.000 ptas/hora)
1,5 horas/hectárea........  4,50 ptas/quilo
2,0 horas/hectárea........  6,00 ptas/quilo
2,5 horas/hectárea........  7,50 ptas/quilo
3,0 horas/hectárea........  9,00 ptas/quilo

Se comparámo-los datos anteriores co rendemento que contrastamos na vendima
manual (que cuantificamos en torno ós 500-600 quilogramos de uva por vendimadora e
día, o que vén supoñendo entre 6,5 e 8 pesetas por quilogramo de uva vendimada a man),
apreciamos que na maior parte dos casos a vendima mecanizada resulta xa hoxe máis
económica.

7.2.4.- CALIDADE DOS MOSTOS

Atopámonos con dúas opinións contrapostas respecto á calidade dos mostos:

a) Por unha banda, os que preconizan este tipo de vendima alegan que se reduce con-
siderablemente o tempo entre a vendima e a recepción na adega, aspecto este que
resulta de suma importancia, xa que nunhas condicións normais de vendima é posi-
ble encher un remolque de tractor nunha hora, co que a uva pode chegar á adega ás
dúas horas de vendimada. Os remolques e contedores que vimos estaban recubertos
de resinas epoxídicas para impedi-los efectos negativos do contacto do mosto coas
partes metálicas. Preconizan, así mesmo, a adición de pequenas cantidades de
Metabisulfito potásico para inhibir fermentacións e evita–las oxidacións do mosto.
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b) Por outra banda, os detractores desta vendima alegan perdas cualitativas pola absor-
ción de restos vexetais, que poden comunicar ó viño sabores non desexables.
Igualmente, manteñen que a maceración que sofre a vendima mecánica provoca
unha importante extracción de metais (fundamentalmente Potasio) do pelexo das
uvas, que reacciona coas materias ácidas, producindo unha perda de ata un gramo
por litro medido en ácido tartárico.

Ambalas dúas tendencias admiten que coa vendima mecanizada nunca se debe exce-
de-las catro horas desde que se extraen os acios ata que estes chegan á adega.

Reducindo o tempo de transporte e maila temperatura dos contedores de transporte, é
posible evita-la meirande parte dos efectos negativos.

7.2.5.- CONCLUSIONS

Coidamos que non tardará moitos anos en aparecer por Galicia a primeira vendima-
dora mecánica. Está claro que xa hoxe a vendima mecanizada compite, no que a custos
se refire, coa vendima manual.

Os detractores deste tipo de operacións alegan que deste xeito os mostos brancos
poden sufrir oxidacións como consecuencia das extraccións do mosto que estas máqui-
nas producen. Alégase, así mesmo, que as vibracións que estas colleitadoras producen
repercuten negativamente na duración das plantacións da vide.

As opinións favorables a esta opción da vendima expoñen a posibilidade de vendima-
lo branco en horas nocturnas, co que se evita a incidencia das altas temperaturas diurnas
na calidade dos mostos, e que ó acurta-lo tempo entre a vendima o a maceración das
uvas, os mostos que se obteñen son de maior calidade.

Respecto á comparanza entre as perdas de uva en ámbalas vendimas, é máis difícil
cualifica-las perdas en cada un dos sistemas, xa que son moi variables en función das
variedades, tipos de formación, estado sanitario e outros. Polo que nós puidemos apre-
ciar, consideramos que as perdas poden ser substancialmente maiores nas variedades
existentes en Galicia na vendima normal ca na vendima mecanizada.

Na marxe doutras consideracións técnico-económicas cómpre subliñar que aínda que
existen modelos de vendimadoras que poden actuar en formación en vaso, imponse para
a vendima mecánica a formación de cepas en espaldeira, nas súas diversas vertentes de
poda de formación.

O entitorado destas plantacións non debe pasa-los 180 centímetros desde o chan para
que poida pasar con facilidade calquera tipo de vendimadora. A separación entre liñas de
cepas debe ser cando menos de dous metros, deixando catro metros nos finais das liñas
para poder manobra-la máquina.
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Subliñar, así mesmo, que o rendemento destas máquinas está directamente relaciona-
do coa lonxitude dos liños; consecuentemente, as perdas de tempo en manobras en par-
celas pequenas pode facer inviable a súa utilización.

CADRO I – Evolución do parque de vendimadoras

ANOS E.E.U.U. Francia España

1968 0 0 –
1970 70 0 –
1972 100 30 –
1975 200 100 –
1980 400 5.000 –
1985 475 8.000 –
1990 550 10.000 5
1992 600 11.500 30
1995 – – 300*

* Prediccións segundo o M.A.P.A.

Cadro II.- Custos da vendima mecánica
(segundo A. España e P. Cebrián) 1992 

Prezo da compra................................. 12.000.000 ptas.
Prazo de amortización........................ 10 anos
Interés do capital................................ 15 % anual
Tempo anual de traballo..................... 200 horas
Amortización anual............................ 2.391.024 ptas.
Amortización por hora ....................... 12.000 ptas.

Custos de conductor, combustible,
seguros, mantemento, etc. ................. 3.000 ptas/hora

Custo total por hora......................... 15.000 ptas.

7.3.- PREPARACION DE ADEGAS
INTRODUCCION

A elaboración dun bo viño considerouse desde sempre como ciencia complexa e arte
difícil; arte que, nunha cultura coma a nosa, na que a vide e o trigo se constituíron en
cultivos emblemáticos e aínda sacralizados, non deixou de adquirir connotacións inclu-
so máxicas. Xa o eximio e sabio Louis Pasteur, que tanto estudiou os problemas das fer-
mentacións, dicía que había máis filosofía contida nunha botella de bo viño ca en tódo-
los libros xuntos.
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O avance dos coñecementos científicos, combinado coa experiencia acumulada e
transmitida a través das diversas xeracións, plasmouse en cada zona vitivinícola nun
conxunto de técnicas e hábitos, tanto no cultivo do viñedo coma na elaboración do viño.
Estas técnicas son certamente importantes, en tanto que constitúen a base da personali-
dade diferenciada de cada zona. Pero o seu forte asentamento constitúe tamén un incon-
veniente, por canto se poden converter nun serio lastre que impida a adaptación dinámi-
ca e progresista ós vertixinosos cambios que a nosa moderna sociedade experimenta de
continuo nas súas preferencias e hábitos de consumo.

Os consumidores actuais decántanse  e están dispostos a pagaren altos prezos  por
viños lixeiros, nítidos e de intensos e afroitados aromas persoais. A consecución deste
tipo de viños require, desde logo, dispoñer de boas variedades de uva e, neste sentido, as
nosas castes autóctonas subministran un alto potencial de calidade. Pero é preciso tamén
que as técnicas utilizadas nos procesos de elaboración permitan manter ó máximo posi-
ble as características organolépticas da uva, evitando a introducción de aromas ou sabo-
res estraños.

Atópase moi estendida entre os nosos viticultores a opinión de que tales obxectivos tan
só son alcanzables a través de complexas tecnoloxías de frío e aceiro, lonxe do seu alcan-
ce e posibilidades. Sen embargo, a obtención dun bo viño non require complexas mani-
pulacións, senón tan só o respecto escrupuloso á limpeza na elaboración e a aplicación
de técnicas elementais, pero rigorosas, de sinxela comprensión e aplicación.

Coa recompilación destas normas básicas para a elaboración dun bo viño a cargo dun
dos mellores especialistas, a Aula Agraria da FUNDACIÓN CAIXA GALICIA cre
honestamente contribuír a estimula-los nosos viticultores para mellora-la calidade dos
seu viños e, consecuentemente, a que alcancen unha mellor compensación polos seus
valiosos e nunca ben recoñecidos esforzos.

Agosto, 1990 FUNDACION CAIXA GALICIA Aula Agraria.

7.3.0.- TECNICAS DE ELABORACION
Para obter un bo viño é necesario saber conxugar seis importantes factores:

1. Dispoñer de boas variedades de uva.
2. Preparar debidamente a adega.
3. Vendimar no momento adecuado.
4. Transportar adecuadamente a vendima.
5. Controla-la fermentación do mosto.
6. Mante-los apropiados coidados posteriores.

Todos estes factores son de grande importancia, polo que imos consideralos con algún
detemento.
7.3.1.- BOAS CONDICIONS DE UVA

A través de seis anos de selección clonal da vide que Caixa Galicia veu desenvolven-
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do, contrastamos sen ningún xénero de dúbidas que as nosas variedades autóctonas
teñen un excepcional potencial de calidade, tanto no que se refire ás brancas (Albariño,
Godello, Treixadura, Torrontés, Loureira e Dona Branca) coma nas tintas (Mencía,
Brancellao-Albarello, Espadeiro, Caiño). Gracias a esta selección clonal e sanitaria
poderemos dispoñer nun breve prazo de viníferas de excepcional calidade e personali-
dade, á vez que con excelentes produccións.

7.3.2.- PREPARACION DA ADEGA

A hora de acondiciona-la adega para a vendima, o mandato esencial e case único é a
limpeza absoluta. Pero cómpre saber como realizala.

En primeiro lugar, é necesario que dentro da adega non existan materiais nin obxectos
impropios dela. Tan só deben existi-los obxectos dedicados á función que se pretende
(depósito de cubas, mangueiras, prensas, etc.). Calquera outro tipo de materiais (fertili-
zantes, patacas, criptogamicidas, feo, etc.) tan só contribuirá a transmitir malos cheiros
e sabores que o viño captará de inmediato.

O solo debería ser de cemento ou, no seu defecto, de calquera outro material que poida
ser lavado con auga a presión e desinfectado. As paredes e teitos deben de ser lisos, de
maneira que poidan ser branqueadas tódolos anos con brocha, cepillo ou sulfatadora. O
branqueo e desinfección realizarase cunha suspensión de vinte litros de auga con dous
quilogramos de cal vivo, dous quilogramos de sulfato de cobre e tres quilogramos de clo-
ruro de cal (pos de gas).

Para conseguir unha boa preparación de mestura procederase como segue:

1. Disolverase o sulfato de cobre en cinco litros de auga e o cal vivo no resto da auga.

2. O cabo de doce horas removerase ben a calea e engadiráselle o sulfato de cobre xa
disolto, co po de gas.

Esta mestura é moi útil para adegas húmidas e propensas a se  baloreceren. Como
desinfectante recoméndase como máis sinxelo queimar xofre antes de pecha-la adega ó
remate da xornada diaria. As partes metálicas deben de protexerse con vaselina ou para-
fina, xa que poden ser atacadas polo gas sulfuroso.

As máquinas e útiles de vendima deben de quedar perfectamente limpos ó acaba-la
recollida das uvas. Hai que desmontar tódalas partes que estean ó noso alcance e lavalas
cunha disolución que teña medio quilogramo de sosa Solvay en dez litros de auga e, a
continuación, desinfectalas cunha disolución que conteña cen gramos de metabisulfito
potásico en dez litros de auga. Finalizar cun aclarado e secado o máis perfectos posible.
Tódalas partes metálicas que vaian estar en contacto co mosto ou viño deben de pintar-
se cunha pintura inocua para o home (pinturas epoxi, etc.) e, unha vez seca a pintura,
cómpre lavalas con auga abundante.
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Os envases deben de limparse con particular esmero. Distinguiremos varios casos,
segundo a natureza do material dos envases:

- Envases de aceiro inoxidable.
- Envases de poliéster reforzado con fibra de vidro.
- Envases de cemento.
- Envases de madeira.

7.3.2.1.- ENVASES DE ACEIRO INOX.

Son de fácil limpeza, bastando, en xeral, cun lavado con auga abundante. No caso
pouco frecuente de que presentan algún depósito de bitartratos, debe de utilizarse auga
quente e aclarar despois con auga a presión.

Unha vez limpos, deixarémolos abertos na súa parte superior e frontal (tapa ou chave
de paso) para o seu perfecto secado. Non deben de xofrarse, xa que podería corroe-lo
aceiro. De se usaren deterxentes, deben de ser neutros, xa que noutro caso puidesen pro-
ducirse puntos de corrosión. Poden utilizarse, por exemplo, os sales de amonio cuater-
nario.

7.3.2.2.- ENVASES DE POLIESTER

Estes envases  de poliester con fibra de vidro son máis baratos cós de aceiro inoxida-
ble, pero teñen unha vida máis limitada e son máis difíciles de limpar. Deben de recu-
brirse interiormente con pintura epoxídica e exteriormente con outra pintura que evite a
entrada da luz, xa que esta pode prexudica-la conservación do viño.

De non pintalos na forma descrita, poden limparse cunha disolución que conteña un
quilogramo de sosa Solvay ou medio quilogramo de sosa cáustica en dez litros de auga.
De existiren bitartratos fortemente adheridos deberá de utilizarse auga ben quente e cepi-
llo. No caso de estaren pintados interiormente con pintura epoxi, límpanse simplemente
con auga. Como desinfectante poden usarse os clorados (medio quilogramos de hipo-
clorito sódico en dez litros de auga). Poden usarse tamén sales de amonio  cuaternario.

7.3.2.3.- ENVASES DE CEMENTO

É moi aconsellable recubrilos con poliéster reforzado con fibra de vidro, posto que,
doutro modo, a súa limpeza é realmente difícil. Poden usarse disolucións de sosa cáus-
tica ou Solvay en análogas concentracións ás preconizadas para o caso anterior.

7.3.2.4.- ENVASES DE MADEIRA

A madeira é porosa e o acceso ás zonas interiores da cuba difícil, polo que a súa per-
fecta conservación é sempre moi problemática. Os interiores aparecen con frecuencia
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impregnados con malos cheiros, mofos e incluso bacterias procedentes de viños altera-
dos que puideron conter. Por iso, moitas veces cremos telos limpos cando iso está moi
lonxe da realidade.

Distinguiremos tres casos, segundo se trate de envases de novo uso, usados pero que
contivesen viños sans, e usados que contivesen viños enfermos ou alterados.

ENVASES NOVOS

A madeira debe de ser de carballo ou de castiñeiro, nunca de piñeiro, dado que daría
sabor ó viño.

O ideal sería recubrilos interiormente de resina epoxi, para o cal é imprescindible que
estean impecablemente secos, lisos e sen o menor asomo de po ou labras. Noutros tem-
pos usábase a parafina, pero é moito menos duradeira e non é fácil lograr un recubri-
mento uniforme. En todo caso, de querer empregala, convén desfonda-lo tonel, quenta-
las doelas (por exemplo, queimando alcohol) e aplica-la parafina ben quente cunha bro-
cha, poñendo finalmente de novo o fondo. Non é recomendable golpealos nin rodalos,
pois corrémo-lo risco de que salte a parafina.

Se non se pintan con parafina, é preciso estufalos con vapor de auga a baixa presión
ata que a madeira estea quente polo exterior. Unha alternativa, no caso de non dispoñer-
mos de vapor, é lavalos cunha disolución que conteña un quilogramo de sal de cociña en
dez litros de auga; finalmente, baleirar ás vintecatro horas e aclarar con auga abundante.
En lugar de sal pode utilizarse tamén sosa Solvay a razón de medio quilogramo por cada
dez litros de auga.

ENVASES QUE CONTIVERON VIÑOS SANS

Deben de limparse precisamente no mesmo momento no que se baldeiran. Se teñen
adheridos bitartratos, deben de sacarse cunha disolución a razón de un quilogramo de
sosa Solvay ou medio quilogramo de sosa cáustica por cada dez litros de auga quente.
Nos envases grandes (visitables) axudarémonos cun cepillo ou rasqueta, mentres que nos
pequenos haberá que desfenchalos ou introducir, suxeita ó tapón, unha cadea que golpee
nas paredes interiores. Aclarar con auga abundante e xofrar a continuación con discos de
xofre sen goteo (un disco de dez gramos por cada trescentos litros de capacidade).
Destapar ás vintecatro horas e repeti-la operación cada trinta días ata o momento de novo
uso. O mellor é recubrilos con resina epoxi no seu interior.

ENVASES QUE CONTIVERON VIÑOS ALTERADOS

As alteracións ás que nos referimos poden ser moi diversas, pero, como máis signifi-
cativas, sinalaremos o picado (alta acidez volátil), viños con cheiros ou sabores estraños
(mofos, sucidades, etc.).

VITICULTURA E ENOLOXÍA

257



Para este tipo de envases o problema preséntase particularmente difícil e é moi pro-
blemático conseguir que recuperen a súa mellor condición. Os pequenos (non visitables)
é mellor desfondalos, lavalos e secalos ben e recubrilos de resina epoxi. De non facelo,
hai que procurar eliminar ó máximo a capa superficial da madeira que puidese impreg-
narse, ben aixolándoa, ben lavando profundamente con cepillo de raíces e unha disolu-
ción de medio quilogramo de sosa cáustica ou un quilogramo de sosa Solvay en dez
litros de auga quente.

Para elimina-lo exceso de sosa que puidese quedar debe de lavarse con auga e sulfú-
rico (medio litro de ácido en dez litros de auga), pero  ¡atención!  debemos de prepara-
la disolución en caldeiro de madeira, barro ou plástico, engadindo moi pouco a pouco o
ácido sobre a auga. Xamais ó revés, posto que podería saltar ós ollos e producir lesións
moi serias.

O final, debe de lavarse con auga abundante, secar ben e xofrar coma no caso dos
envases ben conservados.

En todo caso, a eficacia real destes procedementos depende do grao de alteración do
viño que contivesen e do seu tempo de permanencia no envase.

Se o envase tivese mofos no seu interior, constitúe unha boa práctica lavar cunha diso-
lución de permanganato potásico a razón de cen gramos por cada dez litros de auga. Se
a capa de mofo é vella e grosa, será necesario aixolar, lavando despois con auga e per-
manganato potásico ou ben cunha mestura de un quilogramo de cloruro cálcico (po de
gas) e unha disolución de medio litro de ácido sulfúrico en dez litros de auga, preparada
como antes se indicou. Finalmente, debemos pechar hermeticamente o barril e deixalo
doce horas, pasadas as cales se aclarará con auga abundante ata que desapareza o chei-
ro a cloro.

Pode usarse tamén hipoclorito sódico ou potásico, a razón de medio quilogramo por
cada cen litros de auga ou ben lixivia comercial, desinfectando despois con sales de amo-
nio cuaternario segundo as recomendacións do fabricante. Para grandes envases, estes
lavados son máis efectivos se previamente se queiman cun foco as zonas afectadas. Se
se consegue a súa boa limpeza, o mellor é recubrilos con resinas epoxídicas.

En calquera caso, a conservación en bo estado dos envases de madeira e, en particu-
lar, a rexeneración dos deteriorados é francamente difícil, polo que, salvo no caso dos
viños de crianza,  que precisan barricas de carballo, o mellor é substituílos por aceiro
inoxidable ou poliéster revestido con epoxi (preferiblemente o primeiro, pola súa mellor
facilidade de limpeza e control de temperaturas na fermentación).
7.3.3.- VENDIMAR NO INTRE ADECUADO

O momento ideal para a vendima é distinto para cada variedade, segundo o seu parti-
cular ciclo biolóxico. Esta é a razón que aconsella que as diversas variedades non deben
de vendimarse nunca xuntas.
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O momento óptimo de vendima para cada variedade determínao precisamente o tipo
de viño que queremos obter. Non serve xa manter criterios anticuados vedimando no
momento no que a uva dá o máximo contido de azucre (grao), nin tampouco no que se
chama “madurez fisiolóxica”, que se produce cando a cantidade de azucre xa non
aumenta nin a acidez diminúe. Hai que vendimar precisamente no momento no que a uva
nos poida dá-lo mosto, orixe do viño que desexamos obter.

O mercado esixe hoxe en día viños frescos, aromáticos, afroitados e cun perfecto equi-
librio entre tódolos seus compoñentes. A obtención dun mosto base para obter viños des-
tas características esixe vendimar cada variedade no preciso momento da súa madurez
tecnolóxica. Para a súa determinación precísase seguir en laboratorio o proceso de madu-
ración da uva a partir da cora e este é un mecanismo que realiza actualmente a Estación
de Viticultura e Enoloxía de Galicia. Por iso recomendamos ós viticultores recorreren a
este Centro ou ben ós Servicios oportunos da Consellería de Agricultura para atoparen o
momento máis adecuado para a súa vendima.

7.3.4.- TRANSPORTE ADECUADO

Non basta con que as uvas estean en perfectas condicións nas cepas: é necesario que
cheguen en perfectas condicións á adega. O contrario pode supoñer botar a perder nun-
has poucas horas o traballo de todo un ano.

As uvas teñen que chegar á adega completamente enteiras, sen romperse nin un só
gran. Para iso é preciso transportalas en recipientes de tamaño moderado (vinte quilo-
gramos) e perforados, para que non reteñan o mosto que accidentalmente poida produ-
cirse, xa que poderían iniciarse fermentacións fóra de control e en condicións completa-
mente indesexables. Chamámo-la atención de que nunha vendima descoidada (sacos de
plástico ben apertados e expostos ó sol, etc.) se orixinan a maior parte dos problemas que
despois se presentan no viño.

Se se quere conserva-la plenitude dos aromas na uva, aromas que despois pasarán ó
viño, non deberían de transcorrer máis de dúas horas entre a vendima e a moenda.
Convén así mesmo vendimar en horas de pouca calor, para que as uvas cheguen á adega
o máis frescas posible.

7.3.5.- CONTROL DA FERMENTACION

Obtido o mosto por prensado (no caso do viño branco, con maceración ou sen ela), ou
ben cando estea coas súas tonas (tintos), é necesario proceder ó seu sulfitado, de acordo
coas instruccións contidas noutro folleto desta mesma serie1. Convén reducir ó máximo
a utilización do sulfuroso para evitarmos un enmascaramento dos aromas.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

259

______________________

(1) T. Santa Cruz Tobalina. Public. Aula Agraria da Fundación Caixa Galicia, 1989. O emprego do sulfuroso na vendima.



Sulfitada convenientemente a vendima, deixarémo-lo mosto ou as pastas (tinto) en
repouso durante dúas horas. No caso dos viños brancos, trasfegaremos ó cabo deste
tempo o viño a outro depósito para que fermente. Esta operación, chamada deslodado,
persegue que o mosto quede ben limpo, libre de partes sólidas en suspensión (terra, ana-
cos de follas, restos de pesticidas, etc.).

Este depósito onde vai fermenta-lo mosto non debe encherse na súa totalidade, con
obxecto de evitar caídas de espumas ou incluso do propio mosto, que logo se picará ou
fermentará en malas condicións, dando lugar a unha serie de bacterias que infectarán o
viño da cuba. Deberá de deixarse un baleiro equivalente ó 3,5% da capacidade do depó-
sito, dependendo do grao de deslodado que conseguisemos.

Constitúe un erro bastante estendido crer que as fermentacións moi turbulentas son
indicio de boa fermentación e posterior calidade do viño. Tanto o mosto, cando vinifi-
quemos en branco, coma o mosto e as pastas, cando vinifiquemos en tinto, deben de estar
fríos, sobre uns 15oC.

¿Como podemos conseguir isto? En primeiro lugar, procurando vendimar en horas non
cálidas (primeiras horas da mañá), transportar rapidamente as uvas á adega e moelas ou
prensalas de inmediato. Certamente, o problema é de fácil solución cando se dispón de
frío industrial. Sen embargo o pequeno viticultor non adoita dispoñer destes medios,
polo que debe utilizar ó máximo o seu enxeño.

As temperaturas ideais de fermentación para os viños galegos roldan os 17 ou 18oC
en brancos e os 21oC nos tintos, se é que pretendemos obter viños aromáticos. Para apro-
ximarnos a elas o máis posible deberemos, en primeiro lugar, arrefria-la adega e, con ela,
a vendima, abrindo portas e fiestras durante a noite e pechando nas horas de calor, espe-
cialmente as fiestras que dean a mediodía ou a poñente.

Durante as horas de calor podemos tamén rega-lo chan, aínda que resulta máis efecti-
vo recubri-los envases con arpilleras ou telas porosas humedecidas  sen que cheguen a
gotear , para que substraian calor por evaporación. Cabe tamén arrefriar no frigorífico
familiar pequenos envases con mosto, que se irán engadindo ó depósito ou envase de fer-
mentación periodicamente.

A fermentación debe de ser fresca, sen escumallos, cunha escuma branca lixeira que
rompa facilmente nos brancos e non demasiado tumultuosa nos tintos.

Antes de iniciarse a fermentación, é conveniente analiza-los mostos, por se fose nece-
saria algunha corrección autorizada. Para iso están a disposición de todos os servicios da
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia.

É recomendable dispoñer dun depósito pequeno en fermentación con obxecto de ir
reenchendo o baleiro que antes sinalabamos no depósito principal mediante aportacións
sucesivas a medida que a fermentación vaia decrecendo. Convén tamén airear lixeira-
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mente o mosto durante a fermentación, con obxecto de aporta-lo aire necesario para o
funcionamento das levaduras e, no caso dos tintos, evitar tamén que reseque a superfi-
cie. Neste último caso, introducirémo-las pastas superficiais no mosto con axuda dun
garfo de madeira ou, mellor aínda, extraerémo-lo mosto-viño pola parte inferior e enga-
di– rémolo pola superficie. En todo caso, deben de evitarse aireacións excesivas.

O finaliza-la fermentación, tanto en brancos coma en tintos, os envases deben de que-
dar completamente cheos e o viño en repouso durante uns dez días. Se as condicións
foron as apropiadas, a fermentación durará uns sete días.

O finalizar estes procesos, procederase ó descube, sacando os viños que comezan a
estar rematados, fríos e limpos, polas bocas dos depósitos, separándoos coidadosamente
dos pousos ou borras. Esta primeira trasfega debe de facerse aireando lixeiramente o
viño. No caso de dispoñermos dunha bomba de trafega as operacións facilítanse consi-
derablemente.

7.3.6.- COIDADOS POSTERIORES

Posto o viño limpo e en vasillas cheas, é preciso determinar se queremos que realice
ou non a fermentación maloláctica, sempre dependendo da acidez fixa alcanzada.

Se desexamos que se produza a fermentación maloláctica, non repoñerémo-lo sulfu-
roso e procuraremos que o viño adquira unha temperatura mínima duns 20oC, pechan-
do a adega e instalando unha fonte de calor cerca dos depósitos, a ser posible nunha zona
delimitada da adega, para facilita-la operación. A fermentación maloláctica debe desen-
cadearse inmediatamente despois de remata-la fermentación tumultuosa.

Realizada ou non a fermentación maloláctica, é imprescindible repoñe-lo sulfuroso,
única garantía dunha correcta conservación, xa que na súa maior parte se eliminará ou
combinará. A dose de sulfuroso libre a manter é de quince a vinte miligramos por litro e
o seu cálculo é sinxelo, unha vez coñecida a cantidade existente, mediante a seguinte fór-
mula:

G. = (D – C) x V
1000

G = Gramos de sulfuroso a engadir.
D = Sulfuroso desexado.
C = Sulfuroso que contén.
V = Volume do envase.

As cantidades de sulfuros veñen en mg/litro e a capacidade en litros. Se se vai utilizar
metabisulfito potásico, deberá multiplicarse a cifra obtida por dous.
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O longo do ano é preciso realizar tres trasfegas máis, para ir separando o viño das súas
borras ou lías a medida que se vai formando e repoñendo sempre a cifra de sulfuroso
segundo a fórmula citada. Todas estas trasfegas deben de darse ó abeiro do aire: a pri-
meira a finais de Decembro ou principios de Xaneiro, a segunda antes das calores de pri-
mavera e a terceira ó termina-lo verán, se non se consume antes.

Durante o verán convén evita-las trasfegas, para que non se produzan oxidacións e,
paralelamente, perdas de aromas.

Finalmente, recomendamos leva-lo viño para análises cada dous ou tres meses á esta-
ción de Viticultura e Enoloxía.

NOTA: O epígrafe 7.3 é trancripción literal da publicación VINOS GALLEGOS.TEC-
NICAS ELEMENTALES DE ELABORACION,de Santa Cruz Tobalina, T.
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CAPÍTULO 8 – VIÑOS

8.1. ELABORACION DE BRANCOS

1º Recepción de uvas.

Co criterio de evitar ó máximo fermentacións paralelas por almacenaxe da vendima
en recepción, prescíndese do lugar de almacenaxe, é dicir, consideraremos que a uva
vendimada pasará directamente do vehículo de transporte á tolva da estruxadora.

Por esta razón, a programación da vendima debe ser acorde co rendemento do equi-
po de estruxado e prensado, para que sexa capaz de absorber o volume de uva que vai
entrando.

Prescindirase de vendimas alteradas, ben por causas de mal manexo das uvas na
corta ou o uso de recipientes non axeitados (sacos de plástico ou outros que permitan o
mazado das mesmas) ou ben causas derivadas do transporte.

Uvas botrizadas, rotas ou mazadas son inadecuadas para producir mostos aptos para
conseguir viño de calidade.

2º – Estruxado da vendima:

Débese realizar con estruxadoras que, rachando o gran da uva, non rache as súas
pívedas nin triture o cangallo do acio. Para lograr isto existen no mercado estruxadoras
con rodelos de caucho alimentario e elementos metálicos en contacto co estruxado de
aceiro inoxidable.

3º – Prensado:

Para viños que nos preocupan débese realizar inmediatamente despois do estruxado,
empregando equipos mecánicos que  eviten ó máximo a exposición laminada do escorrido.

O mercado ofrece actualmente equipos de prensado para conseguir isto: prensas
mecánicas ou prensas de gaiola inclinada.

3.1 – Clasificación de mostos:
Para lograr a óptima finura nos viños, procederase a separar os mostos de primeira

prensada e escorridos dos mostos de segunda ou última prensada. A experiencia tennos
demostrado que é nos mostos de segunda e última prensada onde se centran os proble-
mas posteriores de máis difícil estabilización, así como manifestacións organolépticas
comprometedoras dos fins que se persiguen.

Procedendo da forma que se indicou, consíguense o mínimo de oxidacións que alte-
ran a cor dos viños. As tonalidades de cor resultantes nos viños proceden da pigmenta-
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cións das uvas, segundo a presencia de elementos colorantes nas mesmas, dependentes
da exposición dos viñedos á luz do sol.

4º – Elaboración de mostos:

Unha vez clasificados os mostos e despois de seguir as indicacións apuntadas ante-
riormente, débese proceder a acondicionalos para a súa posterior fermentación. Para isto
seguiranse as seguintes prácticas:

– sulfitados.
– desfangados.

4.1 – Sulfitado de mostos:

Enténdese por sulfitado dos mostos a incorporación de anhídrido sulfuroso ós mes-
mos. A finalidade desta operación é aproveitar as súas cualidades antioxidantes, selecti-
vas, antisépticas e defecantes.

Acción antioxidante: permite defenderse da acción do osíxeno, protexendo os com-
poñentes oxidantes do mosto (ácidos fenólicos e polifenoles) da oxidación enzimática
dos oxidasas. A práctica do sulfitado ven a completar as prevencións técnicas con estru-
xado e o prensado, circunstancia que aconsella realizar o sulfitado inmediatamente des-
pois da saída dos mostos da prensa.

Acción antiséptica e selectiva: permite, segundo a distinta dosificación, estimular a
actividade vital dos microorganismos e en doses suficientemente elevadas pode ocasio-
nar a morte dos mesmos. A dosificación axeitada ten valor antiséptico para determina-
dos microorganimos, conseguíndose así a selectividade dos presentes no mosto.

Acción defecante: o retraso do inicio da fermentación, a estabilización mecánica do
mosto permite a decantación das partículas pesadas existentes en suspensión no mosto,
depositándose no fondo. Ademais o sulfuroso ten poder coagulante, floculando partícu-
las, que complementa a acción de decantación.

Resumindo, o sulfitado permite, con dosificación adecuada, evitar a oxidación dos
mostos, defendendo as materias colorantes orixinarias das uvas, dirixir a liña mais axei-
tada de fermentación procedente das levaduras mais convenientes e, por último, permi-
te contar con tempo suficiente de paralizar o inicio da fermentación para conseguir o
decantado de impurezas en suspensión e realizar o desfangado de xeito eficaz.

Intre de incorporación do sulfitado e dose:

Debe aplicarse nos mostos a medida que se realice o estruxado, da forma regulada
para cumprir a dose total a incorporar a cada depósito en cuestión.
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4.2 – Dosificación de SO2 en mostos:

A dose que, como consecuencia das experiencias, se determinou como práctica, está
arredor dos 6 grs. de SO2 / Hl. Criterios de doses superiores na súa acción antiséptica
(ante posibles accións antibacterianas, presumiblemente responsables da acetificación
dos viños en fermentación) non dan resultados e sí un incremento de sulfurosos combi-
nados en forma de etanal sulfónico. A reacción das levaduras fronte ó SO2 é producir
etanal reaccionando co SO2 libre, transformándose en combinados de nulas capacidades
antisépticas. A diminución de SO2 libre atribúese a esta falta de coexistencia do etanal
co SO2, transformándose en combinado sen cualidades antisépticas.

De modo que, cando as doses son excesivas, prodúcense cantidades de acetaldehido.
Se as doses son baixas, o etanal producido polas levaduras equilibraría o SO2 libre, o
que fai necesario restituilo ó final da fermentación a niveis de 15 grs/Hl de SO2 libre
cando o Ph se atopa entre 2.9 e 3.2.

4.3 – Aplicación de sulfuroso:

Nos volumes artesanais ou semiartesanias nos que nos vimos desenvolvendo, esta-
mos resolvendo o asunto mediante a aplicación de solucións acuosas valoradas: 

– solucións de metabisulfito.
– solucións de sulfuroso.

a). Preparación de solucións valoradas de sulfuroso partindo do metabisulfito:

Disolución de 100 grs. de metabisulfito en 1000 cc (1 litro) de agua, co que se
consigue unha solución de sulfuroso do 5%.

b). Preparación de solucións acuosas de SO2 gas, partindo de SO2 en botellas a presión:

Sempre referíndonos a vinificacións semiartesanais, vense actuado do seguinte
xeito: o gas (SO2) contido na botella faise burbullear lentamente, mediante unha
mangueira de goma, nun recipiente con auga cunha boca facil de tapar (garrafón).
Despois de 24 horas terase disolto unha porción de SO2. Determinada a
densidade da solución cun densímetro Beaumé, e valéndose da taboa adxunta,
coñecerase o % do SO2 da solución. Coñecendo esta porcentaxe de concentración
resolveríase a cuestión da cantidade de solución a aportar para unha dose de sul-
furoso establecida.

c). Determinación do volume a aplicar dos doses valoradas de SO2:
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DATOS:

D:= Dose de SO2 a aplicar
C =  % de concentración de S02 na solución
N: = nº de cc de solución a aportar por Hl.
N = D / C x 100 nº cc/Hl

EXEMPLO:

D = 6 gr. SO2/Hl
C = 5 %  de concentración de S02
N = 6 / 5 x 100 = 120 cc

TABOA DE CONVERSION DE LECTURA DO DENSIMETRO BAUMÉ
EN PORCENTAXE DE SO2 

%Grado Bº S02 Grado Bº %SO2 Grado Bº % SO2

3 4,0 4,0 5,3 4,9 6,7
3,1 4,1 4,1 5,4 5,0 6,8
3,2 4,3 4,2 5,5 5,1 7,0
3,3 4,4 4,3 5,7 5,2 7,2
3,4 4,5 4,4 5,8 5,3 7,3
3,5 4,6 4,5 6 5,4 7,5
3,6 4,8 4,6 6,2 5,5 7,7
3,7 4,9 4,7 6,3 5,6 7,8
3,8 5,0 4,8 6,5 5,7 8,0
3,9 5,1 – – – –

Co sulfitado indicado, para temperaturas de 16 º C dos mostos, permite un desfan-
gado eficaz ás 24 h.

5º – Desfangado:

Co sulfitado indicado, para temperaturas de 16 ºC dos mostos, permite unha sedi-
mentación eficaz dos lixos do mosto.

Unha vez tratados os mostos da forma indicada, cos sulfitados axeitados, serán
obxecto de atención as temperaturas dos mesmos.

En vendimas quentes, por riba dos 25 graos centígrados, é aconsellable enfrialos polo
procedemento e medios que se teñan a man. Temperaturas arredor dos 16 graos potencia-
ría o efecto do sulfitado na paralización ou retraso de fermentacións espontáneas.
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Deste modo, nos mostos, por efecto da diferencia de densidade, depositaríanse no
fondo os fangos e elementos grosos procedentes das vendimas. Ás 24 horas verificarase
con maior ou menor sorte esta decantación, de efecto distinto segundo a natureza da ven-
dima.

O desfangado consistirá en separar os fangos descritos trafegando o mosto limpo,
que sobrenadará sobre aqueles.

Os mostos así separados a recipiente limpo estarán listos para verificar a fermenta-
ción.

6º – Fermentación:

Con mostos limpos e a temperatura de 16 graos, e tamén por efecto do sulfuroso,
pode que a fermentación espontánea tarde en iniciarse e incluso que se realice de forma
non conveniente. Por isto é aconsellable propiciar a entrada en fermentación e levar esta
do xeito que nos interese sementando os mostos con levaduras en actividade.

As fermentacións espontáneas poden ser sorpresivas, xa que poden tomar predomi-
nio nelas as levaduras non desexables de pouco rendemento ou dar resultados non dese-
xados en canto a presencia non usual do acido acético ó final no viño.

Non obstante, a propiedade selectiva do sulfuroso nas levaduras pode levar ó traste
o noso proxecto se a última hora nos expoñemos a que se sementen os mosos con leva-
duras do ambiente.

As experiencias realizadas na adega experimental “Revival” foron moi significati-
vas, xa que se fixeron sentir estes inconvenientes.

Os traballos de seguimento das fermentacións viñéronnos a dicir que os resultados
das vinificacións experimentais viñan influidas polo medio da adega experimental ante
a presencia de levaduras que quizais provocaban os resultados reseñados.

Hoxe téñense resultados satisfactorios co emprego de levaduras nataurais, proce-
dentes dun bo manexo do pé de cuba, conseguindo con isto maior orixinalidade e perso-
nalidade dos nosos viños.

6.1 – Modo de proceder na elaboración do pé de cuba:

Semanas ou días procedentes á programación da vendima, procédese a elixir no
viñedo unha determinada cantidade de acios de uva sana que, estruxada, distribuiremos
en 4 garrafas. Estes recipientes someteranse a fermentación espontánea, colocando o
local a unha temperatura de 18/20 ºC, e sulfitandoos previamente con 2/3 gr. de sulfuro-
so por Hl. A fermentación empezará ós 4 ou 5 días.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

269



Dos catro recipientes elixirase aquel que exprese con maior franqueza a fermenta-
ción, valorada á impresión do olfato.

A partir de aquí sepáranse os “hollejos” e engándese mosto limpo para conseguir
deste modo o volume de pé de cuba necesario e proceder ó levado do depósito a fer-
mentar. Con doses do 4 % consíguese de forma aceptable provocar a fermentación.

6.2 – Realización do levado:

Coñécese por levado a incorporación de levaduras ó mosto. Realizarase unha vez
verificado o desfangado, sen demoras. A forma de realizalo ven especificado nas ins-
truccións comerciais. Na práctica vense facendo diluíndo nun litro de mosto e dous de
agua a cantidade de levaduras aconsellada pola casa a unha temperatura de 40 º C. O
cabo de 10 minutos quedan as levaduras activadas para incorporalas ó deposito de fer-
mentación coa preocupación de axitar para poñer en contacto o preparado co mosto.

6.3 – Control de fermentación:

Incorporado o pé de cuba ou realizado o levado, a fermentación comezará ás poucas
horas. Partindo de temperaturas do mosto de 16 º C, ó cabo de 48 horas estará o depósi-
to en plena fermentación.

Iniciada a fermentación, diariamente anotaranse as temperaturas e as densidades dos
mostos. 

Cos medios que se conten, procuraranse temperaturas de fermentación arredor de 20
ºC. A esta temperatura a densidade vai baixando diariamente sen interrupción ata unha
densidade de 990 aproximadamente. Neste intre a fermentación dase por rematada. A
duración será duns 15 a 20 días. Nos depósitos de 5000 litros de aceiro inoxidable é facil
manter as temperaturas en 20 ºC co sistema de duchas de agua.

Ó terceiro día de iniciada a fermentación, é aconsellable a incorporación de bento-
nitas  a razón de 40 gr/Hl. Isto facilitará a coagulación dos elementos proteicos do viño
rematada a fermentación, ós 15 ou 20 días do inicio do proceso.

Neste intre, a incorporación de 6 gr. de SO2 por Hl. situará de forma conveniente ós
viños, a niveis de 80 a 100 gr. de SO2 total por Hl., con niveis tamén de SO2 libre de 25
a 30 gr., que para os nosos casos, de acidez fixa de pH 2.9 a 3.2, darán índices dunhas
boas condicións de estabilidade do viño.

7º – Descube:

2 ou 3 días despois de acabada a fermentación e verificado o sulfitado, realizarase o
descube: cambio do viño de cuba. En vendimas non sanas, esta operación non se debe-
rá demorar, xa que as feces poderían incorporar aromas non desexables ó viño. En caso
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de vendimas sás, a calidade das feces poden, sen embargo, en cotacto co viño, sumar aro-
mas positivos, e retrasar prudentemente o descube deberíase considerar.

A partir de agora os depósitos deberán estar sempre cheos e hermeticamente pecha-
dos para evitar aireacións que comprometerían a sanidade do viño.

8º – Trafegos:

Son as operacións de cambio do viño a novos depósitos para separar os fondos, onde
aparecerán os lixos procedentes da decantación.

O primeiro trafego realizarase ó mes e medio de realizado o descube; o segundo
pasados os primeiros fríos do inverno, e os sucesivos a espacios de tempo de un mes.

En situacións normais, con dous trafegos estaría o viño apto para realizar as opera-
cións de clarificación. No camiño teranse deixado atrás os lixos procedentes da fermen-
tación e gran parte dos sedimentos de tartratos.

9º – Desproteinización do viño:

Unha vez que se chegou ata aquí, os viños amosaranse limpos e cristalinos, pero pui-
dese ocorrer que aínda quedasen en suspensión micelar parte das proteinas, que no futu-
ro poderían causar problemas cando os viños tivesen que soportar temperaturas no verán
por riba dos 20 ºC.

Por isto é aconsellable facer un test ó viño para determinar a presencia de elementos
protéicos nos mesmos. Procederase da seguinte forma:

Someterase unha porción do viño (250 cc, por exemplo) a unha temperatura de 60
ºC durante 10 minutos, ó baño de maría. Posteriormente, ó ser enfríado, se aparecese tur-
bidez na mostra, indicaríanos a presencia de proteínas no viño, aconsellándonos proce-
der á súa eliminación.

As proteínas, cando están dispersas no viño, pasan desapercibidas debido ó seu
pequeno tamaño. Esta dispersión micelar débese a que se amosan cunha carga eléctrica
do mesmo signo en equilibrio. A eliminación deste equilibrio verifícase coa incorpora-
ción ó viño doutra dispersión coloidal de signo contrario.

Esta dispersión de signo contrario consíguese coa aplicación de bentonitas disoltas
en agua. As bentonitas son arxilas, terras moi finas. A eficacia da aplicación de bentoni-
tas depende da dosificación axeitada. Doses de 40 a 60 gr. por Hl poderían dar solucións
satisfactorias, complementada coa aplicación de 2 gr. de xelatina por Hl.

O modo de preparación e aplicación das mesmas realizarase no intre de realizar as
prácticas. 
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Unha vez incorporadas ó viño as bentonitas e xelatinas, ó cabo de 10 días procede-
rase o oportuno trafego.

10º – Clarificación:

A combinación dos referidos trafegos e o referido proceso de desproteinización
coñécese co nome de clarificación de brancos. O éxito desta clarificación, de coincidir
coas doses axeitadas, dependerán tamén da estabilidade futura do viño na botella. A dose
a empregar dependerá da elixida como resultado dos test, con doses diferentes de bento-
nitas e xelatinas.

8.2. ELABORACION DE TINTOS

1º– Recepción de uvas:

A vendima realizarase no intre oportuno, determinándose este mediante un control e
seguimento da maduración. 

As uvas deben chegar á adega maduras, sás, enteiras, sen restos de fitosanitarios e
nun prazo de tempo inferior a dez horas desde o seu corte na viña. O mellor envase de
transporte é a caixa de plástico perforada de 20 kg. de capacidade; o peor, o saco de plás-
tico, que será sempre rexeitado.

2º – Despapillado:

É unha operación que consiste en separar o “raspón” ou cangallo do resto das partes
do acio. Fermentado co cangallo o viño resulta con importantes cantidades de elementos
tánicos que aportan ó viño moita astrinxencia e dureza.

Avantaxes:

-Obtéñense viños mais finos e suaves
-Mellor aproveitamento de envases
-Lixeiro aumento do grao alcohólico (ata 0,5 º)
-Incremento da cor

Inconvenientes:

-O cangallo facilita a fermentación, absorbe calorías, mellora a aireación
-O cangallo favorece o prensado de oruxos.
-O cangallo facilita a conservación, sobre todo en vendimas moi atacadas de botrite.
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3º – Estruxado:

Consiste en facer pasar a vendima por dous rodelos de caucho alimentario, que xiran
en sentido inverso e rachan a pel das uvas. Procurarase non rachar as pívedas para que
os taninos, aceites e gustos herbáceos destas non se incorporen ó mosto.

4º – Sulfitado:

As doses de anhídrido sulfuroso (SO2) a engadir será aproximadamente a mesma ou
lixeiramente superior que na elaboración de viños brancos. Unha dose media de refe-
rencia é a de 6 gr. de sulfuroso/Hl, equivalente a 12 gr. de metabisulfito/Hl, aumentán-
dose de 1 a 3 se o indice de podremia é alto. Aplicacións excesivamente altas de sulfu-
roso nesta fase implicarán dificultades para que o viño realice a fermentación malolácti-
ca posteriormente.

Débese aplicar o sulfuroso ó mosto sempre en forma de solución, nunca en forma de
gas ou de metabisulfito sólido, e procurarase que quede ben mesturado con toda a masa,
aportándoo a medida que se vai enchendo o recipiente de fermentación.

5º – Fermentación:

Unha vez cheo o depósito ata os 4/5 do seu volume, deberase procurar que empece
canto antes a fermentar. Se en 24/36 horas non arranca, intervirase engadindo mosto fer-
mentado (pé de cuba) en cantidade de 5/8 % do volume do mosto a fermentar, aireando
ou quentando a 18 ºC a temperatura do mosto se cumprise.

Controlarase que a temperatura de fermentación se manteña entre os 20/25 ºC. Unha
suba por riba dos 32 ºC producirá a parada súbita da fermentación, con ataque de bacte-
rias que provocarán unha suba repentina do contido de acidez volátil, con aceitificación
do mosto– viño.

Como medios para baixar a temperatura da adega, se non se dispón de equipo de frío,
pódense enumerar as seguintes:

-Ventilar pola noite o local da adega.
-Regar o chan e superficie exterior do depósito.
-Introducir xelo protexido no interior do depósito.
-Facer circular agua fría no interior a través dun serpentín.

En caso de parada repentina de fermentación, antes de transformarse todo o zucre do
mosto, deberase intervir inmediatamente para procurar que novamente comece a fer-
mentación, actuando do seguinte xeito:

1) Pasar o mosto–viño a outro depósito, separando os oruxos.
2) Engadir un activador de fermentación que conteña alimento e vitaminas para o
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desenvolvemento das levaduras e cortizas que absorban e neutralicen os ácidos
graxos e refugallos químicos que inhiben o crecemento das levaduras.

3) Sementar novamente levaduras, elixindo unha destas formas:

a) Engadir mosto en fermentación doutro depósito, procurando que a tem-
peratura e densidade sexan moi próximas ás do mosto– viño do que quere-
mos reiniciar a fermentación.

b) Engadir levaduras activas seleccionadas (elixindo cepas adaptadas a fer-
mentar en presencia de alcohol, como pode ser a Sacharomyces bayanus)
unha vez rehidratadas, seguindo as instruccións e empregando as doses que
recomenda a casa comercial da levadura elixida para utilizar.

Bazuqueos:

É moi importante desde o primeiro día da fermentación mergullar ou remollar con
mosto–viño os oruxos ou sombreiro que por efecto do anhídrido carbónico (CO2) se
sitúan na superficie do recipiente de fermentación. Para isto, se a forma ou capacidade
do depósito o permite, empregarase unha ferramenta de madeira ensanchada na base
para afundir o sombreiro, ou mellor aínda, realizaranse remontados coa bomba de ven-
dima, recollendo o mosto–viño da parte inferior do depósito e esparexendoo ben por
todo o sombreiro ata que se desfaga. Deberanse realizar 4/6 bazuqueos diarios, e como
mínimo 2. As razóns que o aconsellan son:

-Evitar o desenvolvemento de bacterias acéticas que aumentarán perigosamente
o contido da acidez volátil.

-Favorecer a fermentación, polo aireado do mosto e a osixenación das levaduras.

-Poñer en contacto o mosto–viño cos “hollejos”, facilitando a extracción de
materia colorante e aromas.

6º – Descube
Operación consistente en separar o mosto–viño dos oruxos ou partes sólidas que se

atopan no depósito. O intre de realizalo depende da tipoloxía do viño a obter, da varie-
dade, sanidade da vendima, etc. Pódese facer cedo a densidade 1030/1020, obténdose
viños máis suaves, con menor intensidade colorante e con menos taninos. Realizandoo
máis tarde, a densidade 1010, obtéñense viños con máis corpo e cor, viños máis aptos
para o envellecemento.

Nesta operación non se engadirá anhídrido sulfuroso. Debemos pensar que o viño
debe seguir fermentando ata desdobrar todo o zucre e  seguidamente comezar a fermen-
tación maloláctica.
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Os oruxos prensaranse e o viño obtido que é de peor calidade poderase mesturar co
viño de escorrido (viño xema ou flor), ou manterse separado segundo criterio do ade-
gueiro. Os oruxos obtidos ensilaranse ata o seu posterior destilado para a obtención de
augardentes.

7º – Fermentación maloláctica.

Unha vez separado o viño da parte sólida, continúa a fermentación de maneira máis
lenta ata o desdobramento de tódolos zucres que deberán descender ata contidos infe-
riores ós 3 gr./l.

O normas é que solapada co final da fermentación alcohólica, comece a fermenta-
ción maloláctica producida por bacterias lácticas encargadas de transformar o ácido
málico do viño en ácido láctico, un ácido este último máis suave e máis estable que o
málico, que mellora as cualidades organolépticas do viño, ademais da súa estabilidade
biolóxica e, polo tanto, a súa futura conservación.

Favorécese a fermentación maloláctica con:

– un pH alto. Por debaixo de pH 2,9 non se realiza.
– unha temperatura entre os 15 e 20 ºC.
– contidos mínimos de sulfuroso. Sempre inferiores a 10 mg./l de SO2 libre.

8º – Sulfitado

Unha vez rematada a fermentación maloláctica, sulfitarase o viño para conseguir un
nivel de sulfuroso libre axeitado que permita a conservación do viño. Una dose de 6
gr./Hl de sulfuroso pódese considerar suficiente, dependendo en último extremo da evo-
lución do viño e do seu pH (con pH baixo de 3/3,1 a conservación é mais facil, necesi-
tándose menos sulfuroso, e inversamente ocorre con pH alto).

9º – Trafego

Transcorrida unha semana desde o sulfitado, trafegarase o viño a envase limpo con
coidado de separar as lías do fondo do depósito. O recipiente encherase completamente
e pecharase para evitar o contacto do viño co aire (un dos seus peores inimigos). Neste
intre podemos considerar o viño feito, debéndonos preocupar a partir deste intre da súa
conservación.

O repouso e os fríos do inverno fan que os microorganismos e as partículas en sus-
pensión vaian sedimentando por gravidade nas paredes do depósito, xunto coas sales de
bitartrato potásico e cálcico que o frío insolubiliza e fai cristalizar. Sería conveniente ós
40/50 días do primeiro trafego realizar outro novamente, aproveitando esta operación
para realizar unha clarificación se a turbidez e destino do viño así o aconsellan.
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8.3. CONSERVACIÓN DO VIÑO. ESTABILIZACIÓN BIOLÓXICA.

A estabilización biolóxica do viño verifícase cando se consigue a paralización do
crecemento e multiplicación dos microorganismos existentes no mesmo. Esta estabilida-
de consíguese a través da aplicación de productos coñecidos co nome de antisépticos e
antibióticos. A lexislación vinícola actual soamente autoriza o emprego de sulfuroso e
ácido escórbico, en calidade de antisépticos. Destes dous antisépticos referirémonos soa-
mente ó SO2 desde as súas propiedades para a estabilización e conservación dos viños.

1º Propiedades do anhídrido sulfuroso na conservación e estabilidade biolóxica do
viño.

O gas sulfuroso aplicado ó viño toma as formas de ácido sulfuroso disociado na masa
do mesmo, disociación da cal unha parte se combina con sales metálicas e outra parte
con sustancias orgánicas: aldehidos, cetonas, zucre, ácidos orgánicos.

Poderiamos considerar por tanto que despois da aplicación, nos viños o SO2 se ato-
pará en tres formas distintas:

a) Sulfuroso libre.
b) Sulfuroso combinado, sales metálicas, reversible.
c) Sulfuroso combinado composto orgánico irreversible.

As dúas primeiras fraccións de SO2 reseñadas están en equilibrio no viño, a tenor da
temperatura e enerxía aceda do medio–pH.

Das formas de sulfuroso libre, soamente unha pequena fracción deste é a que ten
valor eficaz antiséptico, que denominamos SO2 libre activo.

Desde o punto de vista práctico, o cadro seguinte expresa o anhídrido sulfuroso libre
en función do pH para 100 mg. de ácido sulfuroso libre, expresado en SO2.

Ph O LIBRE ACTIVO O ESTADO SALIFICADO
SO3H2 O SO2 S03H

2,8 9,3 90,7
2,9 7,3 92,5
3,0 5,9 94,1
3,1 4,7 95,3
3,2 3,7 96,3
3,3 3,0 97,0
3,4 2,3 97,7
3,5 1,9 98,1

(Segundo RIBERRAU GAYON)
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A nivel de pH baixos aparece sulfuroso activo maior. O sulfuroso libre activo aumen-
ta coa suba da temperatura. A maior nº de pH o SO2 activo é menor.

Para viños de pH baixo, como puidesen ser os derivados de variedades autóctonas
galegas, requerirase menor SO2 libre dos viños, porque estará en forma activa en maior
cantidade.

Soamente ten valor antiséptico o sulfuroso libre activo.

O combinado con sales metálicas e orgánicas está para determinada temperatura e
pH en equilibrio, diminúe unha forma e aumenta a outra. 

O combinado con aldehídos e cetonas é irreversible e non ten ningunha utilidade e
dá ó viño aspereza ó padal.

2º – Acción antioxidante

O sulfuroso libre ten tamén unha acción antioxidante con dobre acción:

a) Antioxidación enzimática.
b) Antioxidación non enzimática.

Produce a destrucción das enzimas oxidativas producindo unha estabilización do
viño respecto a este tipo de oxidación sempre que a destrucción de enzimas sexa total.
Se non fose así, unha vez que desapareza a intervención do SO2 libre, as enzimas pode-
rían entrar en actividade.

O sulfuroso libre no viño co tempo vai desaparecendo debido á acción do osíxeno
diluido no viño ou polo que se incorpore ó viño por calquera causa.

SO3H2 + 02 ><SO4H2

Por isto débese evitar o contaco co aire. Envases cheos, evitar excesivas aireacións
nos trafegos. Envases non cheos en contacto coa atmósfera inerte. Límite legal de sulfa-
tos no viño é de 1,2 g/l.

3º – Permanencia de SO2 libre no viño.

Pasados os 10 días da incorporación do SO2 no viño, o sulfuroso libre manterase en
equilibrio co combinado que non desaparecerá por posteriores combinacións. A súa
diminución verificarase debido a futuras oxidacións, ben no osíxeno que existise no viño
ou o que se incorpora no mesmo por contacto que houbese co aire a través de envases
ou nos trafegos.

4º – Equilibrio de SO2 libre e combinado.
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A unha adición de SO2, unha parte combínase e outra queda libre, e á inversa, na
desaparición de SO2 libre por oxidación, corresponderá unha diminución do combina-
do. De forma que o SO2 libre que diminúe é inferior á cantidade de SO2 oxidado.

Polo tanto, o SO2 combinado ten un valor de reserva que vai aportando SO2 libre ó
aumento que o equilibrio o requira.

É especialmente interesante o coñecer a situación do SO2 libre e combinado, a fin
de agregar ou non o SO2 aconsellable para manter a masa bioloxicamente estable. 

Cómpre ter en conta que:

1º. En cada viño ou mosto existe un límite de combinación de SO2. Polo tanto, se se
incorpora menos do límite admitido, combinarase totalmente e non quedará nada
libre. Se, polo contrario, se incorpora por riba do límite, combínase ata o límite e
a outra fracción quedará libre.

2º. A combinación do SO2 cos compoñentes do viño é progresiva: ós catro días de
adicción a proporción combinada alcanza o 90 % ou o 100 % da cantidade total
de combinación.

Na práctica, partirase do coñecemento do SO2 libre e combinado e a adicción do
SO2 ó viño para a súa estabilización dependerá do tenor de SO2 libre para a súa con-
servación segundo a natureza do viño que se trate. De forma xeral exprésase o tenor de
SO2 segundo o cadro seguinte en mg/l.

CONCEPTO CLASE DE VIÑOS SO2 LIBRE

Doses de conservación Viños tintos finos 0 a 20
Viños tintos comúns 20 a 30
Viños brancos secos 30 a 40
Viños brancos doces 80 a 100

Doses de consumos de embotellados Tintos 0 a 20
Brancos secos 20 a 30
Brancos doces 50 a 60

Dose a expedición en bordeleses Tintos 20 a 30
contedores, tanques Brancos secos 30 a 40

Brancos doces 100

Para viños brancos de Godello consíguense resultados favorables para pH 2,9 a 3,2
niveis de 20 a 25 mg/l con totais de 80 a 90 mg/l.
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NOTA IMPORTANTE: Cando se clarifica con albumina (claras de ovo) ou xelatina, faise necesario, nor-
malmente, engadir antes da operación tanino, en doses de seis a oito gramos por cada cen litros de viño.
(Cada gramo de xelatina que se adiciona ó viño arrastra 0,8 gramos de tanino). 
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8.4. ENFERMIDADES DOS VIÑOS

A FLOR

Producida por levaduras do xénero Mycoderma, que viven na superficie do viño,
necesitando aire para poderen desenvolverse.

Oxidan o alcohol en acetaldehido. Atacan tamén os ácidos orgánicos diminuíndo a
acidez total do viño.

É frecuente en viños de baixa gradación e que se atopan en depósitos mal pechados
ou que non están totalmente cheos. Prevense con pechos herméticos e contidos en SO2
libre de 30 mg/litro. Prevense con depósitos totalmente cheos, peches herméticos e con-
tidos de SO2 libre de 30 mg/..

PICADO ACETICO

Provocado por bacterias do xénero Acetobacter, que oxidan o alcohol, producindo
ácido acético e auga. Os Acetobacter necesitan para o seu desenvolvemento:

– Grande cantidade de aire. Para eleva–la acidez volátil 0,4 gr/litro, necesitan con-
sumir todo o osíxeno existente nun litro de aire.

– PH elevado. Con pH 3 ou inferior o desenvolvemento é imposible.
– Temperatura. Pode considerarse que por cada cinco graos de incremento de tem-

peratura duplícase o proceso de alteración.

A lexislación española admite para consumo viños con contidos en ácido acético de
un gramo por litro para viños de ata dez graos alcohólicos, admitido unha corrección de
0,06 gramos/grao que supera os dez graos anteriores.

Prevención: 

Evita–lo contacto do viño co aire. Manter niveis de SO2 adecuados.

ALTERACIONS LACTICAS

Están producidas todas elas por bacterias anaeróbicas, é dicir, que non necesitan aire
para o seu desenvolvemento.

Atacan distintos compoñentes do viño producindo gas carbónico, ácido acético, gus-
tos e cheiros desagradables, e atoldamento do viño.

A VOLTA
Fermentación do ácido tartárico, producíndo ácido láctico, ácido acético e CO2.
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Cheiro desagradable, recorda a acetamina (cheiro a rato). Pode aparecer en viños de
baixa acidez, con pH superior a 3,5.

FERMENTACION DA GLICERINA

Aparece rara vez: unicamente en malas colleitas con uvas pouco maduras e altera-
das. Prodúcese, ademais do ácido acético e outros ácidos lardudos, acroleina, que pro-
porciona un marcado sabor amargo.

PICADO LACTICO–AGRIDOCE

Prodúcese cando as altas temperaturas de fermentación (superiores a 30o) paralizan
a mesma, fermentando as bacterias o azucre con alta producción de ácido acético, co que
adquire un sabor agridoce.

No caso de producirse unha parada da fermentación, debe de proseguirse inmediata-
mente para, deste xeito, previ–la enfermidade. Para reanudar a fermentación engadirase
mosto–viño doutro depósito en fermentación, ou unha sementeira de levaduras seleccio-
nadas (S. bayanus), que se atopan normalmente no mercado, preparándoas previamente
segundo instruccións do fabricante.

A GRAXA

Dálle ó viño un aspecto espeso e viscoso, recordando pola forma de caer nun reci-
piente ó aceite ou ó mel.

Pode considerarse como unha fermentación maloláctica mal realizada, non produ-
cindo graves alteracións en canto á composición, cheiro e sabor do viño.

Evítase co emprego racional do SO2 e corrixindo a acidez total no caso de ser moi
baixa, e trafegandoo con forte axitación para que se rachen os filamentos que ten.

8.5. TRATAMENTOS DE ESTABILIZACION DOS VIÑOS

ENSAIOS DE COMPORTAMENTO

1. Quebra férrica
A mostra do viño a analizar introdúcese nunha botella de color branca que se enche

ata a metade. Prodúcese unha atmosfera de osíxeno por riba do viño mediante un chorro
deste gas. A botella chatólase e axítase durante trinta segundos de modo que o viño se
sature de osíxeno. Despois voltéase a botella e colócase na escuridade á temperatura da
adega de conservación. Un viño propenso á quebra atóldase en 48 horas. Se o viño per-
manece límpido pasada unha semana interprétase que practicamente non é susceptible de
padece–la quebra férrica.
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A permanencia a OoC durante unha semana fai aparecer igualmente a quebra férri-
ca, especialmente cando se trata de viños tintos.

2. Quebra cúprica

Énchese de viño unha botella branca e tapónase con cortiza. Exponse á luz solar indi-
recta en posición horizontal (por exemplo ó exterior, á sombra ou detrás dunha fiestra).
O tempo de exposición á luz é de sete días. Un viño que permanece limpo nesas condi-
cións non se enturbará durante a súa conservación en botellas.

TRATAMENTO DAS QUEBRAS METALICAS

QUEBRA FERRICA. DESCRIPCION 

A quebra férrica foi sempre o accidente da limpidez máis temido, especialmente no
que se refire ós viños brancos.

A quebra férrica é a alteración dos viños aireados cunha elevada porcentaxe de ferro.

O FERRO DOS VIÑOS

A pequena cantidade de sales de ferro que se atopa nos viños pode ter tres orixes: 

– Unha fracción que a penas sobrepase dous ou tres miligramos por litro constitúe o
ferro normal ou ferro biolóxico da uva.

– Unha parte procede tamén da terra ou dos pos terreños que poidan mancha–la
superficie das uvas.

– Finalmente, unha terceira parte pode proceder do material metálico, do aloxamen-
to e dos transportes.

O contido de ferro dunha mostra de viños oscila de cinco a trinta miligramos por
litro, con contidos medios de doce a catorce miligramos.

MECANISMO DA QUEBRA FERRICA

Os viños poden ser máis ou menos sensibles á quebra férrica. Algúns entúrbanse con
seis ou oito miligramos de ferro total por litro, mentres que outros permanecen límpidos
con 25 miligramos.

Hai factores que facilitan moito a quebra férrica, por exemplo a riqueza do viño
en ácido fosfórico. Tamén o tanino acentúa o “aplomado” da cor. A quebra férrica
tamén ten que ver coa intensidade da disolución do osíxeno e coa presencia de cata-
lizadores de oxidación. Así, dunha maneira indirecta, a presencia de cobre acusa o
fenómeno da quebra.
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As condicións de temperatura teñen grande importancia, toda vez que modifican a
solubilidade do fosfato férrico. A quebra férrica é un accidente que, principalmente,
intervén en inverno. Por exemplo, un viño pode soportar unha aireación a unha tempe-
ratura de 20oC sen se embazar, pero quebra lixeiramente a 15oC e fortemente a 10oC.

A acidez ten sobre a quebra férrica unha incidencia complexa. A quebra férrica só se
produce por debaixo dun pH 3,5. Por esta razón é descoñecida nalgunhas rexións viní-
colas.

TRATAMENTOS DA QUEBRA FERRICA

O técnico dispón de varios métodos para estabilizar un viño con quebra férrica en
potencia. Estes son, principalmente a osixenación, o ferrocianuro de potasio e o ácido
cítrico.

1. Osixenación 

Este tratamento corrixe a proba provocándoa. Primeiro o viño era tanizado a razón
de 10–15 gramos por Hl.; despois de repousar saturábase de osíxeno por medio de cir-
culación nun aparato que realizaba unha emulsión viño-osíxeno gaseoso. A quebra férri-
ca producíase en só uns días, manifestándose, sobre todo, por unha cor plúmbea.
Encolábase para elimina–lo ferro precipitado utilizando xelatina, ou, mellor aínda, case-
ína. O filtrado proporcionaba unha rápida limpidez. Completábase a estabilización cunha
adición de ácido cítrico.

O seu inconveniente residía na perda de aroma e de carácter. O tratamento soportá-
bano mellor os viños moi novos. Na actualidade utilízase unicamente en casos excep-
cionais.

TRATAMENTO DA QUEBRA FERRICA

Tratamentos que diminúen o contido en ferro:
-Osixenación
-Fitato de calcium
-Ferrocianuro de potasio
-Cambiador de ions (+)

Tratamento antioxidante:
-Acido ascórbico

Tratamentos solubilizantes:
-Acido cítrico.
-Tripolifosfato de sodio (+)
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Tratamento protector.
-Goma arábiga

(+) Estes tratamentos non están autorizados en Francia.

2. Ferrocianuro de potasio

O ácido ferrocianhídrico ten a propiedade de combinarse cos metais e de producir
con eles sales completamente insolubles e diversamente coloreadas.

Teoricamente calcúlase que se necesitan 5,65 miligramos de ferrocianuro de potasio
para precipitar un miligramo de ferro ó estado férrico.

É indiscutible que o tratamento a base de ferrocianuro é moi eficaz, tanto contra a
quebra férrica como contra a quebra cúprica, posto que elimina ó mesmo tempo o cobre
do viño. Unha das vantaxes deste procedemento é a de poder tratar á vez as dúas que-
bras metálicas.

Estabiliza, por dicilo así, automaticamente os viños brancos ou rosados, e ademais
simplifica considerablemente as técnicas do tratamento.

Sen embargo, non consideremos este tratamento como unha panacea e creamos que
un viño tratado con ferrocianuro está, por definición, protexido contra tódalas altera-
cións. Hai que ter presente que só resulta efectivo contra as quebras metálicas. No que
se refire ós viños finos, pode chegar incluso a modificar sensiblemente a evolución do
envellecemento.

Por outra parte, non sempre é necesario trata–los viños. O ferrocianuro só se debe
aplicar ós viños que non poden ser tratados doutro modo, especialmente con ácido cítri-
co ou adición de ácido ascórbico.

3. Acido cítrico

O ácido cítrico non actúa contra a quebra férrica aumentando a acidez, senón como
un conglomerado, un solubilizante do ferro por formación dun ácido ferrocítrico soluble.
A adición autorizada é de 100 gramos por Hl.

O emprego de ácido cítrico resérvase para os viños pouco propicios á quebra, que
non conteñen máis de quince ou dezaoito miligramos de ferro por litro. O emprego do
ácido cítrico a razón de vinte ou trinta gramos por Hl. case sempre é suficiente.

4. Outros tratamentos

Emprego de ácido ascórbico no momento do embotellado, e estabilización que per-
mite a goma arábiga.
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Dispoñemos de armas para vence–la quebra férrica, o mellor é non ter que empre-
galas tomando medidas preventivas que eviten, desde o principio da vinificación, as
disolucións de ferro.

DESCRICION DA QUEBRA CUPRICA

A quebra cúprica é un accidente da limpidez dos viños brancos embotellados, debi-
da á presencia en exceso de cobre. Aínda que sen influír no sabor, esta alteración é grave,
pois intervén no momento no que o viño está xa definitivamente disposto para o consu-
mo ou a venda. Non se poden volver a destapa–las botellas para trata–lo viño.

As borras dos viños brancos embotellados presentan tres aspectos:

– O pulverulento, constituído por elementos moi finos de cor escura.
– O grumoso, formando nubes abrancazadas.
– O que presenta folerpas de cor escura.

No primeiro caso trátase dunha quebra cúprica, no segundo dunha quebra proteica,
e no terceiro das dúas quebras superpostas.

Cando as botellas se atopan na posición horizontal observamos que, pouco a pouco,
se vai formando o pouso. Primeiro aparece como unha pastilla no fondo da botella, des-
pois un regueiro apardazado en toda a súa lonxitude. Esta borra contén cobre. Unha
característica do embazamento é que desaparece cando a botella se abre e o viño se airea.
A limpidez recupérase ás vintecatro horas.

O COBRE DOS VIÑOS

A uva pode acharse sobrecargada no momento da vendima, debido ós tratamentos
anticriptogámicos do caldo bordelés ou con productos organocúpricos. Non é raro ato-
par cinco ou dez miligramos de cobre por litro de mosto ou incluso máis. Sen embargo,
o viño novo non contén máis ca 0,1 ou 0,2 miligramos por litro despois da fermentación.
O cobre da uva elimínase durante a fermentación do mosto por fixación sobre as leva-
duras e por precipitación en estado de sulfuro insoluble, gracias ó hidróxeno sulfurado
que se forma sempre en pequenas cantidades.

As décimas de mg. de cobre que permanecen normalmente no viño non son sufi-
cientes para provocar unha quebra cúprica. Pero o viño, ó longo da súa conservación,
desprazamentos e en numerosas ocasións, enriquécese en cobre. Xa por riba de 0,7 a 0,.8
miligramos por litro, a quebra cúprica é posible; con 1,5 ou dous miligramos o atolda-
mento e o pouso son abundantes. Os enriquecementos en cobre do viños proveñen tamén
das canalizacións esmaltadas, do material prateado, a placa protectora do cal foi ataca-
da. Pode asegurarse que a quebra cúprica é unicamente a consecuencia dos erros come-
tidos nas instalacións vinícolas que non se preocupan das recomendacións enolóxicas.
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O bronce e o cobre deben desbotarse no material, utensilios e equipos de conserva-
ción e tratamentos dos viños brancos, substituídos por materiais inatacables: gres, cris-
tal, pírex, materias plásticas ou aceiro inoxidable.

MECANISMO DA QUEBRA CUPRICA

A quebra cúprica só se produce nos viños brancos que presentan un exceso de cobre
e en condicións dunha forte reducción.

A luz xoga un papel moi importante tamén, e de modo moi especial a cor das bote-
llas. A igual contido en cobre e nos mesmos viños, a quebra cúprica é corrente nas bote-
llas brancas e rara nas botellas de cristal de color. Prodúcese en só uns días á luz solar
indirecta, pero tarda meses nas botellas aloxadas en caixas ou nas adegas escuras. A que-
bra cúprica é un fenómeno fotoquímico.

TRATAMENTO DA QUEBRA CUPRICA

Tratamento por disminución do contido en cobre:

* Quecemento
* Ferrocianuro de potasio
* Monosulfuro de sodio
* Cambiadores de ións <+> (Non autorizado)

Tratamentos que bloquean a floculación:

* Bentonita
* Goma arábiga

QUEBRA PROTEICA

Alteración que se produce nos viños brancos, aparecendo un precipitado branco moi
fino que ó mover a botella forma unha nube branca que atolda o viño.

A causa desta precipitación é a presencia no viño de restos protéicos procedentes da
uva que se atopan dispersos en estado coloidal e que poden precipitar por un aumento da
temperatura ou por unha pequena presencia de taninos que pode ter a súa orixe no con-
tacto do líquido co corcho.

Ensaio de estabilidade:

Quentar unha mostra de viño ó baño de maría durante 30 minutos a 80 º C. Por regra
xeral permanecerá límpido durante o quecemento e atóldase ó enfriar. A limpidez obsér-
vase despois de transcorridas 24 horas.
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Tratamento:

Prevense esta alteración clarificando o viño con bentonitas a doses variables de 40 a
200 gr./Hl., segundo colleitas, debendo ensaiar con distintas doses en pequenas cantida-
des ata calcular a doses precisa.

8.6. FACTORES DE CALIDADE.

CALIDADE INTRINSECA.

Pretendemos, co título que encabeza este tema, referirnos en realidade ós factores
corrixibles, o que podemos denominar calidade tecnolóxica. Non obstante, non cabe
dúbida de que existen outros factores, que afectan de forma inequívoca á calidade dun
viño, as veces incluso solapados e non debidamente diferenciados, como son os concep-
tos calidade e personalidade.

CALIDADE TECNOLOXICA.

Podemos indicar uns coeficientes de afección de distintos factores que influirán na
calidade tecnolóxica do producto final, o que nos permitirá obter unha fórmula para
determina–lo índice de calidade (IH).

1. Natureza da vendima (U = 18%).
– Adaptación variedade–medio ecoclimático.
– Vocación das variedades

2. Operación de vendima (V = 20%). 
– Momento óptimo da vendima
– Momento de corte e recolección: maceración en frío.

3. Transporte á adega (T = 5%).
– Limita–lo número de trasvases.
– Acondiciona–lo transporte, sen rotura de uvas.
– Empregar recipentes de fácil limpeza.
– Eludir contactos con partes metálicas.
– Evitar impurezas (po, restos de follas, etc...).
– Transporte rapido (menos de dúas horas).
– En conxunto as uvas deben de chegar á adega enteiras e frescas, s e n
permitir maceración a altas temperaturas e evitando oxidacións.

4. Extracción do mosto (E = 20%).
– Estruxado: Suavidade e rapidez, mellor con rodillos de goma. Un 50–60% do

mosto total pode obterse como virxe de primeira calidade.
– Prensado: Suave e rápido, a non máis de 6 Kg./cm2. A máis presión, extraeránse

compoñentes de raspóns, pepitas e hollejos, con malas calidades.
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– Sulfitado: É suficiente aplicar 6 g. SO2/Hl. de mosto se non hai problemas. Mellor
métodos que permitan unha difusión rápida e uniforme do gas. Non sulfitar xamáis
durante a fermentación.

– Desfangado: Mellor estático, 24–28 horas, con frío e sulfuroso ás doses indicadas.
Se hai botrite e non desfanga ben, poden engadirse enzimas pectolíticas (0,5 – 1 g/Hl,
segundo marcas), aínda que son caras e pode aparecer metanol. A bentonita arrastra aro-
mas. En adegas industriais, pode recorrerse á centrifugación e/ou á filtración. En viños
finos non interesa a limpeza absoluta do mosto.

5. Fermentación (F = 22%).

– Temperaturas moderadas, 18/20oC en brancas e 22/25oC en tintos.

– Atención ás levaduras comerciais. Atención ós aromas artificiais e ó Killer.

– Non engadir sales amónicos: as levaduras non descompoñerán os aminoácidos ter-
pénicos e perderanse aromas.

– Atención á elevación de temperaturas. Inflúen:

a) Tempo: canto máis, mellor, dentro de certos límites.

b) Temperatura inicial da vendima

c) Forma dos envases: Interesa alta relación superficie/volume. Mellor paralepi-
pédicos, pero, se é aceiro, cilíndricos.

d) Material envases: Mellor conductividade o aceiro, peor a madeira.

e) Forma de refrixeración: Óptimo, camisas con circulación de refrixerante.

f) Dimensións: a relación S/V empeora ó aumenta–lo tamaño.
Exemplo:

Esfera :  S/V = 4#r2 / 4#r2/3 = 3/r

(# = nº pi = 3.14)
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Cubo
L S V S/V

1 6 1 6
2 24 8 3
3 54 27 2

Cilindro

Hai un límite comercial, situándose o óptimo en cilindros de 10.000/20.000 l.

g) Levaduras: Non son neutras a efectos de calidade. Atención ós aromas secunda-
rios inducidos (S. bayanus).

6. COIDADOS E CONSERVACION DO VIÑO (C = 15%).

Este apartado, pola súa especificidade, xa foi tratado anteriormente (conservación de
viños, estabilización biolóxica e enfermidades dos viños)

INDICE DE CALIDADE.

A combinación dos factores descritos anteriormente permítenos o establecemento
dunha formula para determina- lo índice de calidade (IH), que sería:

IH = 0,18 U + 0,20 V + 0,05 T + 0,20 E + 0,22 F + 0,15 C

Sendo:

U = Natureza da vendima.
V = Operacións de vendima.
T = Transporte da uva á adega.
E = Sistemas de extracción do mosto.
F = Conducción da fermentación alcohólica.
C = Coidados e conservación do viño.
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8.7. CATA DE VIÑOS

A Uva

A uva é o froito da vide. Como materia prima indispensable para a obtención do
viño, imos ver os compostos máis interesantes que presenta.
* AUGA

E o compoñente que se atopa en maior proporción (pode chegar a representar o 80
% do peso)

* AZUCRES

– Glucosa e fructosa: Chegan  a  representar  a  cuarta parte do peso. Atopanse en
cantidades prácticamente iguais.

– Sacarosa: Desaparece na fermentación.
– Arabinosa e Xilosa: Non fermentables.

* COMPOSTOS FENÓLICOS

Os característicos son antocianas, flavonas, ácidos fenois e taninos condensados.
Tamén se coñecen como <materias colorantes> ou <materias tánicas>. Son responsables
da sensación táctil de astrinxencia, teñen sabor amargo e participan na aroma.

* PECTINAS, GOMAS, MUCíLAGOS

* SUSTANCIAS AROMATICAS  (normalmente no <<hollejo>>)

* PRECURSORES DO AROMA

* ACIDOS

– Tartárico
– Málico
– Cítrico

* SUSTANCIAS MINERAIS

– Potasio, Fósforo, Magnesio, Calcio, Xofre, Sodio, Cloro, Ferro Cobre, Manganeso,
Cinc, Iodo ...
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* MATERIAS NITROXENADAS

– Amoniacal
– Aminoácidos
– Proteinas
– Polipéptidos

* VITAMINAS

– Thiamina,   Riboflavina,   Acido   Pantoténico,    Piridosina, 
Nicotinamida, Biotina, Mesoinositol,  Acido Paraminopantoico,

Acido Pteroyglutámico, Colina.

TRANSFORMACION DA UVA NO DECURSO DA MADURACION

1.– Período Herbáceo. Vai dende o cuallado (formación) deica o envero (cambio de
cor). O contido ronda os 20 grs/Kg de azúcres e outro tanto de acidez.

2.– Envero. Cambio de color. Comenza a maduración. Fenómeno brusco.

3.– Maduración. Arredor de 40–50 días despois do envero. Os principais fenómenos
da maduración son:

– Engrosamento da uva
– Acumulación de azúcres
– Disminución de ácidos
– Formación de taninos e coloración do froito
– Formación de aromas

4.– Sobremaduración. 

FERMENTACION

A uva recollida en perfecto estado sanitario lévase rapidamente á adega, onde se pro-
cede á extracción do seu zume <<mosto>> que se leva ós recipientes de fermentación,
para que esta arranque de forma espontánea.

A fermentación consiste, a grandes rasgos, na biotransformación dos azúcres do
mosto en alcohol e anhídrido carbónico. Os responsables son uns organismos microscó-
picos chamados levaduras. Estas levaduras están normalmente adheridas ó “hollejo” da
uva. Unha gota de mosto en fermentación pode conter de 5 a 6 millóns de levaduras.

AZUCAR = ALCOHOL + GAS CARBONICO
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O resultado final da fermentación dos azúcares constitúenos os alcoholes, os ésteres,
aldehidos e outros compoñentes da aroma.

Para a obtención de 1 gramo de alcohol necesitamos 17 gramos de azúcar.

O principal alcohol formado na fermentación é o alcohol etílico ou etanol. Logo apa-
recen outras pequenas cantidades de alcohol metílico (que procede da fermentación das
pectinas), alcoholes superiores e glicerina.

A glicerina é o terceiro compoñente importante en peso. Aporta untuosidade e deli-
cadeza.

Ademáis dos ácidos procedentes da uva, aparecen no viño ácido succínico, láctico e
acético.

A acidez do viño é unha garantía para a sua estabilidade (conservación), e ademais, con-
tribúe á selección das levaduras, e inflúe poderosamente na estructura de boca dun viño.
PRINCIPIOS XERAIS DA CATA

Ó falar de Cata ou Degustación, referímonos por antonomasia, á cata de viños. O
cidadán que degusta unha sustancia pode facelo baixo dous puntos de mira:

1.– Buscando sensacións placenteiras: Cata Hedonista. É unha degustación subxectiva.
2.– Centrándose na análise da calidade: Cata Analítica, tamén denominada Técnica ou

Profesional. É unha degustación obxectiva.

Vense admitindo a <<calidade>> como a propiedade ou conxunto de propiedades dun
producto, que permiten aprecialo respecto dos restantes da súa mesma especie ou natureza.

A cata de viños participa da ciencia, da técnica e do arte.
É ciencia, porque admite un conxunto de principios teóricos encamiñados a ún fin

concreto: a análise organoléptica do viño; é técnica, porque a súa execución debe axus-
tarse a normas preestablecidas; é arte pois debe xulgar matices sensoriais e apreciar a
estética global.

Trala definición do concepto “cata”, podemos significar asimesmo outros conceptos:

Degustador amateur.– Acercase ó viño superficialmente. Non profundiza nos segre-
dos do viño.

Degustador sibarita.– Busca a personalidade do viño, o seu carácter, a súa grandeza.
Orienta a súa sensibilidade deica o espectáculo que se desenrola no seu interior.

CATADOR.– Debe ser un buscador de rasgos, de matices, de equilibrios, sometidos
a súa razón e expresados mediante a linguaxe.
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MENSAXES DOS SENTIDOS
Dende o momento que acercamo–la copa ós nosos labios e ó nariz (toma de contac-

to), ponse en movemento unha complexa serie de mecanismos neurofisiolóxicos: capta-
ción – transmisión – tratamento – decodificación –> Información devolta ós centros
motores ou á consciencia.

Coa consciencia coñecemos o medio gracias a multitude de impresións que o rodean.

ESTIMULO
Excitación, estimulación CAPTACION
Sustancias sápidas ou olorosas Receptores neurosensoriais
Estímulos sensoriais do gusto e do olfato

SENSACION
(Reflexo)

CONCIENCIA
EXPERIENCIA PERCEPCION

MEMORIA Interpretación,recoñecemento
do gusto e da aroma

AROMA E BOUQUET

AROMA * Primario (Varietal, procedente da uva –afroitado–)
* Secundario (Orixinado na fermentación –vinosidade–)

BOUQUET * Terciario (de Crianza)
– De oxidación (viños envellecidos en contacto co aire)
– De reducción  (viños envellecidos ó abrigo do aire)

A vida urbán alonxanos dende a infancia da riqueza olorosa e gustativa da natureza:
perda de curiosidade e aptitude para percibir reaccións emocionais ó traverso dos senti-
dos. A perda de agudeza desemboca na uniformidade, na neutralidade, no insípido (per-
guiza dos sentidos)

Unha sociedade civilizada debe manifestar – promover os camiños do deleite como
motor de expansión do horizonte persoal. A educación da sensibilidade como meta
dunha sociedade avanzada.
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
V I S T A

– Fluidez
– Espuma
– Perlaxe (observando diámetro e duración das burbuxas)
– Nitidez (grado de transparencia e luminosidade)
– Cor   (Intensidade e Tono)
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O L F A T O
– Franqueza (ausencia de olores extranos)
– Intensidade (cantidade de perfume emitido)
– Finura ou calidade
– Persistencia
– Harmonía

G U S T O   e   O L F A T O
– Franqueza
– Intensidade
– Corpo
– Harmonía
– Persistencia
– Sensación final

COR

VIÑO BRANCO
* Amarelo verdoso
* Amarelo pallizo
* Amarelo palla
* Ambar
* Amarelo ouro
* Amarelo ouro vello

VIÑO ROSADO E CLARETE
* Rosa
* Rosa alaranxado
* Rosa ámbar
* Grosella
* Pel de cebola
* Ollo de perdíz

VIÑO TINTO
* Vermello Rubí
* Vermello Granate
* Vermello Cereixa
* Vermello Violeta
* Vermello Bermellón
* Vermello Tella

Dentro destes, poden existir diversas intensidades: pálido, medio ou intenso.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

294



FAMILIAS AROMATICAS

As familias arómaticas agrupanse basicamente en:

– Aromas florais

– Aromas froitos frescos

– Aromas froitos secos

– Aromas de herbas e follaxe

– Aromas tostados

– Aromas de especies

AROMAS FLORAIS

Xenéricamente, os viños brancos manifestan perfumes de flores brancas e amarelas,
mentres que os tintos, de flores vermellas. Como exemplos máis peculiares, podemos
citar:

– Riesling............................Acacia
– Gewürzframiner...............Rosa
– Chardonay .......................Madreselva
– Sauvignon blanc. .............Flor de cassis
– Viños Xerezanos..............Manzanilla
– Pinot noire .......................Violeta
– Cabernet...........................Cassis, Frambuesa
– Viños xenerosos...............Flores secas

AROMAS FROITOS FRESCOS
– Riesling............................Limón
– Godello ............................Mazá
– Rosados. ..........................Granada
– Pinot noire .......................Cereixa, Fresa
– Mencía .............................Mora madura, “ciruela” negra

AROMAS DE FROITOS SECOS
– Olorosos xerezanos .........Noces
– Brancos “añejos” .............Noces verdes

As tonalidades aromáticas dos froitos secos conxúganse con algúns aromas de con-
fituras (cereixa, albaricoque...)
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AROMAS DE HERBAS E FOLLAXE
– Menta
– Verbena
– “Heno” (en tintos “añejos”)
– Folla de nogueira
– Fento (viños brancos de crianza)
– Musgo
– Tabaco (grandes reservas tintos)

AROMAS TOSTADOS

Son característicos de viños elaborados a pertir de vendimas moi maduras.

– Olores de torrefacción
– Pan tostado
– Café
– Cacao
– Alquitrán de madeira

AROMAS DE ESPECIAS

– Canela
– Vainilla (viños criandose en carballo)
– Clavo
– Pementa verde
– Pementa negra

COMPOÑENTES DO VIÑO

A continuación facemos unha relación de algunhas das sustancias que forman parte
da composición da uva ou do viño, que son as que, en definitiva, permiten as distintas
apreciacións sensoriais.

Sustancias de gusto azucrado
Azúcres procedentes da uva

* Hexosas
– Glucosa (dextrosa)
– Fructosa (levulosa)

* Pentosas (azucradas non fermentables)
– Arabinosa
– Xilosa
– Rafinosa
– Maltosa
– Melilosa
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Polialcohois procedentes da uva

* Inositol (alcohol cíclico – propiedades vitamínicas)
* Manitol  (Fermentación da fructosa polas bacterias lácticas –picado láctico–)
* Arabitol
* Eritritol
* Sorbitol

Alcohois de orixe fermentativa

* Etílico
* Glicerol
* Butilenglicol (sabor azucrado, casi amargo)

Sustancias de gusto acedo

Procedentes da uva

* Tartárico
* Málico
* Cítrico

Orixinados en fermentación

* Succínico
* Láctico
* Acético

Os ácidos Tartárico, Málico, Cítrico, Succínico e Láctico constitúen a ACIDEZ FIXA. O
ácido Acético constitúe a ACIDEZ VOLATIL. O conxunto de Acidez Fixa e Acidez
Volátil forman a ACIDEZ TOTAL.

Outros ácidos

* Galacturónico
* Glucorónico
* Glucónico
* Citramílico
* Dimetilglicérico
* Pirúvico
* Cetoglutámico
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Sustancias volátiles e aromáticas

Alcohois
* Metanol
* Etanol
* Propanol–1
* Propanol–2
* Butanol–1
* Metil–2,propanol–2
* Hexanol
* Heptanol
* Feniletanol

Esteres
* Formiato de etilo
* Acetato de etilo
* Acetato de isopropilo
* Acetato de isoamilo
* Acetato de feniletilo
* Propianato de etilo
* Butirato de etilo
* Enantato de etilo
* Laurato de etilo
* Lactato de etilo
* Succinato de etilo

Compostos carbonílos
* Etanal
* Propanal
* Butanal
* Pentanal
* Hexanal
* Acetoina
* Diacetilo

Acidos
* Fórmico
* Acetico
* Propiónico
* Butírico
* Valeriánico
* Caproico
* Enántico
* Caprílico
* Láurico
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Terpenos e outros compostos

* Xeraniol
* Terpinol
* Limonceno
* Linalol
* Nerol
* Citronelol
* Vanilina
* Tirosol
* Salicilato de etilo

Sustancias de gusto salgado
* Anións minerais

– Fosfatos
– Sulfatos
– Cloruros
– Sulfitos

* Anións orgánicos
– Tartratos
– Malatos
– Lactatos

* Catións
– Potasio
– Sodio
– Magnesio
– Calcio
– Ferro
– Aluminio
– Cobre

Sustancias de gusto amargo e astrinxente

* Compostos fenólicos
– Antocianos
– Flavonas
– Acidos fenois
– Taninos condensados
– Taninos pirogálicos

Outras sustancias

* Sustancias nitroxenadas. Son importantes como sustancias nutritivas para levadu-
ras e bacterias.
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* Proteinas. Atópanse en estado de macromoléculas e teñen carácter coloidal.
Precipitan baixo efectos de calor e taninos. Son obstáculo para a estabilización e limpi-
dez dos viños.

* Polipéptidos. Agrupamentos de aminoácidos máis ou menos condensados, pero de
moléculas máis pequenas que as proteinas.

* Aminoácidos

* Pectinas, gomas e mucílagos.

ALTERACIONS

As alteracións detectables pola cata son: 

1.– ENTURBIAMENTO

1.1 * Fermentación alcohólica secundaria (en botella)
1.2 * Quebra férrica
1.3 * Quebra oxidásica
1.4 * Quebra proteica

2.– FORMACION DE DEPOSITOS (Permañecendo o viño limpo)
2.1 * Quebra cuprosa
2.2 * Precipitación de bitartrato de potasio
2.3 * Precipitación de materia colorante insoluble
2.4 * Suciedade

3.– LIXEIRA MODIFICACION DE  <Gusto + Olfato = FLAVOR>
3.1 * Fermentación maloláctica
3.2 * Falsa graxa <<ahilado>>
3.3 * Flores do viño

4.– NOTORIA MODIFICACION DE  <Gusto + Olfato = FLAVOR>
4.1 * Sulfuroso
4.2 * Sulfhidrico e Mercaptano
4.3 * Oxidado
4.4 * Picado
4.5 * Amargor
4.6 * Xeranio
4.7 * Mofo
4.8 * Corcho
4.9 * Petroleo
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1.1.– Fermentación alcohólica secundaria

O viño enturbiase e aparece, como en toda fermentación, a presencia picante do CO2
(anhidrido carbónico). 

Débese a restos de azúcre que non fermentaron na primeira fermentación.

1.2.– Quebra férrica

Baixo a acción do osíxeno, o ferro do viño en forma ferrosa Fe++ pasa a forma férri-
ca Fe+++. Esta forma férrica combínase con compostos do viño, dando lugar a:

– Precipitado branquecino, cando se combina con ións bifosfato
– Precipitado azul, cando se combina con taninos
– Precipitado negro, cando se combina coa materia colorante (tintos)

1.3 .– Quebra oxidásica

Manifestase ó abrir a botella (viño en contacto co aire). O viño toma unha cor ama-
rela–parda, debido a acción das enzimas oxidásicas presentes na uva afectada de podre-
mia..

1.4.– Quebra proteica

Prodúcese un enturbiamento de aspecto algodonoso, debido a insolubilización de
sustancias albuminoideas (proteinas) presentes no viño en exceso.

2.1.– Quebra cuprosa
Formase un precipitado de cor parduzca ou roxiza. Presentase en brancos e rosados e

desaparece ó abrir a botella. En boca apreciase certa sensación metálica (áspera e amargor)

2.2.– Precipitación de bitartrato potásico
Aparece un depósito cristalino no fondo da botella, de cor crema en viños brancos e

roxiza en tintos.

3.1.– Fermentación maloláctica
Manifestase pola presencia de finas burbuxas de carbónico. Ó nariz aprecianse aro-

mas lácticos.

3.2.– Graxa

Algunhas bacterias anaeróbicas rodéanse dunha sustancia mucilaxinosa (dextrona)
que agrupa as bacterias unhas con outras, dandolle ó viño aspecto aceitoso.
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En boca apreciase unha sensación untuosa, aparece insípido, sin “relieve”.

3.3.– Flores do viño

Presenta na superficie un velo branquecino ou rosáceo no caso dos viños tintos, cau-
sado por levaduras.

En nariz presenta sintomas de oxidación do alcohol (olor do acetaldehido).
En boca dan sensación de estar sosos, planos, aguados.

4.1.– Sulfuroso

O sulfuroso é imprescindible na elaboración, pero cando se dosifica en exceso, apa-
rece un olor a xefre picante que resulta desagradable, e desmerece o aroma do viño e
incluso o sabor.

4.2.– Sulfhidrico e mercaptano

* Sulfhídrico: Cheiro a ovos podres
* Mercaptano: Reacción do sulfhídrico co alcohol etílico. Cheiro aliáceo, corrompido.

4.3.– Oxidado

Os viños brancos toman tonos máis intensos de amarelo, e nos tintos viran a cor
ladrillo. En boca apreciase madeirización, aínda que o viño non estivera nunca en con-
tacto coa madeira.

4.4.– Picado
Presenta un sabor agrio e cheiro a vinagre.

4.5.– Amargor
Os viños presentan un característico sabor amargo, debido o ataque da glicerina

polas bacterias lácticas (acroleina)

4.6.– Xeranio
Debido ó emprego de ácido sórbico en ausencia de anhídrido sulfuroso, pode apare-

cer un cheiro desagradable a xeranio. A causa é pola descomposición do sórbico polas
bacterias, dando 2–4 hexadienol.

4.7.– Mofo
Aparece un cheiro característico a mofo, balor, humidade.
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COR DO VIDRO PARA BOTELLAS

O vidro é máis ou menos coloreado por diversos óxidos de ferro. A cor do vidro
ten unha grande importancia para a protección do viño da acción da luz (efecto foto-
químico)

O vidro verde detén mellor ós raios ultravioletas e violetas, deixando pasar pouco
azul e moito amarelo. Prodúcese unha caída brusca entre 600 e 700 nm. Protexe mellor
ó viño que o vidro incoloro.

O viño branco envellece máis pronto en botellas brancas que en botellas de cor. O
potencial redox cae máis rapidamente e alcanza un nivel máis baixo no vidro claro.

A reducción do potencial redox que provocan as radiacións lumínicas no viño pecha-
do en botellas incoloras, conleva tamén a reducción de sales de cobre e ó velado do viño
(quebra cúprica).
TEMPERATURA DE CONSUMO

* EFECTO DA TEMPERATURA SOBRE O OLFATO
A evaporación de sustancias volátiles incrementase coa temperatura, sendo máis

débil canto máis baixa sexa a temperatura. A temperaturas baixas, os vapores emerxen-
tes da copa, xa débiles de por sí, afectarán negativamente os umbrais de percepción por
hipotermia (anestesia local). As aromas e o bouquet exaltanse a 18 ‘C, disminúen a 12
‘C e neutralizanse por debaixo de 8 ‘C.

* EFECTO DA TEMPERATURA SOBRE O GUSTO
Existe para cada viño unha temperatura óptima de consumo. Son os niveis de azu-

cre, tanino, gas carbónico, acidez e grao alcohólico os que determinan a mellor tempe-
ratura de degustación.

A sensibilidade ó gusto salgado, amargo e ó astrinxente é maior a temperaturas máis
baixas, ó contrario do que ocurre co sabor “doce”.

Xeneralizando, pódese dicir que é o nivel de taninos o que condiciona a temperatu-
ra de degustación.

Os viños brancos teñen poucos taninos, débense consumir entre 10/12 ‘C; os rosa-
dos entre 12/16 ‘C; os tintos pouco tánicos apreciaranse mellor frescos (14/16 ‘C) e os
tintos moi tánicos bebense templados (16/18 ‘C)

Como conclusión, podemos significar que tódolos viños teñen unha temperatura
óptima de consumo. A esa temperatura óptima desenrolanse con máis plenitude as súas
características.
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Coñecer esa temperatura idónea que necesita cada viño para desenrolarse <expre-
sarse> é un arte.

É de agradecer a sabia lentitude na posta en temperatura dun viño (Chambrer).

É desaconsellable enfriar o viño por debaixo de 8 ‘C <<frapper>> ou templalo, ou
quentalo por riba dos 20 ‘C.

ORDE DE PRESENTACION

Débense ordenar os viños a catar por intensidades excitativas crecentes, é decir, dos
máis débiles ós máis alcohólicos; dos máis lixeiros ós máis duros; dos máis secos ós
máis licorosos.

Resumindo, a orde de presentación deberá seguir unha progresión crecente con rela-
ción a:

a) Persistencia aromática
b) Intensidade olorosa
c) Riqueza en azúcares
d) Riqueza en taninos
e) Grao alcohólico
f) “Añada”
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CAPITULO 9 .- A EMPRESA VITICOLA

9.0.- XUSTIFICACION

Os capítulos anteriores podemos definilos como “estrictamente técnicos”. Ó longo
do curso trataronse ademáis outros temas, que non figuran nesta publicación, por razóns
de espacio. Pero seleccionamos algún tema que nos resistimos a “deixar fora” polo inte-
rese manifestado polos participantes nos cursos. Ó longo deste capítulo imos falar, sique-
ra someramente, da viticultura como empresa, unhas pinceladas sobre comercialización,
e rematar cuns conceptos sobre asociación e cooperación. Resulta evidente que pola
importancia dos temas, sería conveniente un curso completo específico sobre esta mate-
ria. Pero non é este o obxectivo da inclusión deste capítulo dentro do programa do curso.
Non se nos escapa a ninguén que o cultivo da vide e a elaboración do viño están ligados
a unha fase final: a posta en mans dos consumidores e consumidoras do producto.

Pretendemos pois incluír unhas consideracións sobre este temas para que tomemos
conciencia de que, como productores ou elaboradores, formamos parte dun proceso
complexo que non depende exclusivamente de nós, pero que este proceso só terá éxito
se cada eslabón desta cadea desempeña adecuadamente o seu papel.

9.1. A VITICULTURA COMO EMPRESA

Convén comenzar cunhas reflexións ó redor do que é a nosa Vitiviniculura, compa-
rándoa coa que eu coido que puidese ou debese ser en similitude co que se está a facer
noutras rexións vitícolas de España.

- Ninguén cuestiona hoxe que Galicia conta con algunhas das  Denominacións de
Orixe máis coñecidas de España.

- Ninguén cuestiona que a ecoclimatoloxía das zonas vitícolas de Galicia, son espe-
cialmente axeitadas para producir viño dunha excelente calidade.

- Ninguén cuestiona que a crise do sector do viño afecta en maior medida ós viños
ruíns (se vostedes queren podémoslles chamar viños de pasto ou viños de mesa;
pero eu coido que a cada cousa hai que chamala como é, sen eufemismos) que ós
viños de calidade contrastada.

- Tamén é certo que o consumidor de viño cada día sabe valorar mellor o que bebe;
e rexeita aqueles viños que non o satisfacen plenamente. O viño deixou de ser un
producto alimenticio enerxético para pasar a ser un obxecto de san pracer para o
sentidos.

O estar mantendo unha viticultura semellante á dos anos vinte  nos albores de sécu-
lo XXI pódenos estar a pasar o caso daquel dito dos nosos devanceiros: “A bo empren-
dedor, pai traballador; fillo mangante e neto mendicante”.

¿Acaso non estamos a exprimirlle o zume á viticultura que fixeron os nosos maiores?
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En outras zonas vitícolas españolas estase a utilizar determinada maquinaria (pre-
podadoras, vendimadoras, etc.). Moitos de vostedes estarán a pensar que iso se pode
facer onde hai grandes superficies chairas e que nas nosas zonas iso non se pode facer:

- Aquí as parcelas son moi pequenas.
- Todos se volven balados.
- Non hai camiños para poder mete-las máquinas.
- Non hai cartos para investir na viña.
- Concentración parcelaria aquí non se pode facer; é moi difícil.

Eu non sei que pensarían se erguesen a cabeza aqueles agricultores que mal manti-
dos e case espidos levantaron a man eses balados e eses bancais que soportan as viñas;
que chantaron as videiras facendo terra do sábrego e levando o esterco  en culeiros ó
monte.

Non pensen que eu preconizo que o agricultor, polo feito de selo, ten que someterse
a esa especie de escravitude que supuñan os traballos mentados; nin moito menos.

O que pretendo é eleva-lo ánimo deste paciente lector que, tendo fé no que se está a
facer, aínda que as dificultades son moitas, saiba que estas pódense superar con maior
facilidade do que lles supuxo chanta-la viña ós nosos devanceiros.

¿Ou no fondo é que pretendemos seguir a sacarlle cartos como sexa á agricultura her-
dada sen facermos nada por mellorala? ¿Non estaremos a facer como o fillo do pai tra-
ballador?

En máis dunha ocasión déronme como explicación:

- Que a agricultura non é rendible.
- Que coas parcelas tan pequenas que se teñen non se pode facer restructuración, e

que concentrar non é doado.
- Que as axudas de restructuración do viñedo son pequenas.
- Que ó prezo que pagan as uvas non cobre facer investimentos.

Se agora facemos unha enquisa entre todos vostedes, quizais saísen outras moitas
razóns, todas elas con grande parte de verdade.

Se lles parece imos facer unha análise dalgunhas das causas apuntadas e se mo per-
miten farei unha consideración previa.

En tódolos sectores económicos, e no do viño en particular, a principal causa de crise
é que os productos que se elaboran ou fabricabn non teñen venda, aínda utilizando téc-
nicas de comercialización axeitadas.

Non parece que esta poida se-la causa da crise dos nosos viños, xa que é perfecta-
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mente constatable que os viños galegos, e  en particular os do Ribeiro, están de moda e
a súa comercialización é, cando menos, máis doada cá doutros viños producidos no noso
entorno.

¿Parécelles ben que vexamos como está o panorama nalgunha das zonas vitícolas
máis poxantes de españa e que logo entremos na análise da problemática devandita? Pois
imos aló.

A modo de exemplo, e para que poida ilustra-la análise comparativa que imos facer,
sirva de referencia os seguintes datos constatables:

- Denominación de Orixe Cualificada Rioja.
- Bodega Familiar de Rioja Alta.
- Prezo Medio da uva de Calidade: 100 pts./Kg.
- O viño está un ano en madeira de carballo novo.
- Viño cualificado coma moi bó dentro da colleita do ano 1988.
- Prezo en adega: 600 pts./botella no ano 1988.

Quero así resaltar que ese ano foi na Rioja  no que as uvas acadaron o prezo maior
xa que nos anos seguintes baixou situándose en 1990 en 40-60 pesetas por quilogramo e
estabilizándose nas seguintes colleitas.

Analicemos, pois, con sinceridade como se poden facer investimentos empresariais en
viticultura na Rioja ou en Navarra, con eses prezos cando o Consello Regulador corres-
pondente non lles permite producción superiores ós 5500 quilogramos por hectárea.

¿Coidan que os agricultores e empresarios que invisten en viticultura (algún que
coñecemos mercando incluso os dereitos de plantación) non fixeron previamente a súa
análise económica?

Ben entendido que con estes datos non preconizo que se vendan as uvas a 60 pts. se
hai posibilidades de vendelas a 100 pts.

O que si quero levar ó ánimo dos lectores é que debemos prepara-la nosa viticultura
para, vendendo ó  prezo que se poida en cada momento, obtérmo-los máximos beneficios.

O beneficio da vitivinicultura vén dado de restarlle ó prezo final do producto (uvas
ou viño) os gastos inherenes á súa producción.

Nunha época de crise económica xeral e de grandes excedentes de viño a nivel mun-
dial, non se prevé que poida haber crecemento no prezo das uvas ou do viño elaborado;
consecuentemente,  se temos que vivir do viño e queremos gañar máis cartos, non nos
queda máis remedio que reduci–los custos.

No Ribeiro conviven dúas viticulturas: por unha banda, a viticultura do “Jerez” e
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mailo Alicante; pola outra, a viticultura autóctona da Treixadura, do Torrontés, do Lado,
do Caíño, de Verdello, etc.

As produccións brutas actuais de ámbalas dúas viticulturas  pode ronda-las seguin-
tes cifras:

a) Alicante:
15.000 Kg./Ha. a 60 pts./Kg = 900.000 pts./Ha.

b) Treixadura:
10.000 Kg./Ha. a 150 pts./Kg. = 1.500.000 pts. Ha.

Polas cifras anteriores e mais polo panorama da comercialización dos viños a nivel
internacional, parece que a medio prazo non nos queda outros remedio que ou restructu-
ra-la viñas ou deixa-las de poula.

Presentabamos como segunda cuestión que frea o avance da viticultura a pequena
contía das subvencións:

- Sen lugar a dúbidas que as subvencións canto máis grandes sexan, mellor para o
que as recibe; pero a forza de sermos coherentes, con 1.000.000 de pesetas por hectárea
reestructurada, un agricultror pode facer moita cousa.

Ata agora analizamos unha casuística que pode definirse coma individual, xa que as
decisións finais son decididas individualmente polo agricultor, sen necesidade de contar
cós veciños.

Os camiños ruíns, as parcelas pequenas e tódolos problemas de infraestructura que
non nos paramos a enumerar porque están na mentes de todos, afecan a tódolos produc-
tores; e teñen en conta que ós problemas comúns cómpre buscarlle solucións en común.

As solucións hainas: a concentración parcelaria é unha delas. E é posible facer unha
concentración parcelaria no Ribeiro como se pode facer noutra zonas.

Tecnicamente é posible. Todo depende de se os propietarios queren ou non queren,
de se teñen a meirande parte deles vontade de concentración.

Ninguén dubida que en parcelas xuntas os gastos de cultivo se reducen considera-
blemente.

Estamos a utilizar en agricultura as técnicas de cultivo que se facían cando na cons-
trucción se rubían as pedras con maromas. E acontece que se pasamos pola beira dunha
casa en contrución na que se está a instalar unha maroma, isto chámanos a atenciòn por-
que nos parece unha cousa ben rara.

Pois as maromas e a nosa viticultura son da mesma quinta. Fixeron xuntas a mili en
Africa nos regulares. Logo, namentres a maroma ó volver da mili se converteu en grúa,
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a nosa viticultura mudou de camisa, trocando o sulfato de pedra polo funxicida sistémi-
co e o sacho polo herbicida.

Imaxinen vostedes por un rato canto custaría hoxe facer unha casa movendo as
pedras con maromas. Imaxinen tamén a cara que poñen os máis novos cando teñen que
andar tódolos  días coa máquina de sulfatar ó lombo.

¿Recordan cando a sega do pan se realizaba a man? Non hai  tanto anos disto. ¿Que
aconteceu co pan? Que onde se pode segar con colleitadora aínda se sementa, e onde non
quedan a poula.

Pode chegar a pasar. E eu coido que non tardarán moitos anos en que ou se dimen-
siona adecuadamente ou se mecaniza o cultivo da viña, reducindo consecuentemente os
custos de producción, ou non haberá xeito de poder manter estes gastos.

A actividade agraria será tanto máis próspera canto o agricultor adquira mentalidade
de empresario que loita ano a ano para que os resultados da súa explotación–empresa
melloren; e para que cando os problemas non se poidan resolver de xeito individual, se
solucionen de xeito colectivo.

O agricultor ten que sacar un xornal polas súas horas de traballo semellante ó do tra-
ballador de calquera outos sector ou actividade económica. Pero tamén cómpre que o seu
traballo rinda como tal economicamente.

¿Lembran vostedes cando á beira dun montón de grava do río había dous peóns,
unha pá e un criba? Coa pá cargábase a criba de grava, e veña a darlle ó cribo, e veña a
darlle: a area para debaixo e os coios para un lado. Tardaban os dous un día para cribar
un camión pequeno de grava.

Esta xente chegaba á noite realmente cansa á casa, pero o seu traballo, ó igual que
certos traballos que segue a realizar hoxe o agricultor, non rendía económicamente.

A tecnificación da construcción levou a que ese tipo de traballos se fagan de xeito
industrial e cuns custos moitísimos máis baixos.

¿A que prezo nos está a vendima a man? A oito pesetas por quilo. ¿Pode ser?

Voulles ofrecer algúns datos da vendima mecanizada do ano 1992:

- En Navarra, no ano 1.992, vendimadoras autopropulsadas francesa cobraron ó
redor de 25.000 pesetas por hectárea, o que veu supoñendo unhas cinco pesetas por
quilo de uva.

- Noutras zonas vitícolas, e segundo o estudio que continuación lles expoño, o custo
de vendima mecanizada sae nunhas 15.000 pesetas por hectárea.
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- 40.000 pesetas por hectárea vendimada.
- Rendemento de 35 a 50 áreas por hora.
- Prezo por quilo de uva: de 4 a 6 pesetas por quilogramo.
- En España no ano 1.990 había 5 vendimadoras; no ano 1992 xa foron trinta.
- Para o ano 1.995 cóntase con que haberá 300 vendima-doras.

Que non é doado xuntarse e establecer canles de colaboración entre agricultores nin-
guén o dubida.

Supoño que terá maior dificultade o feito de que grandes banqueiros se poñan de
acordo para a fusión de dous bancos. E a realidade informan que estas fusións se están
a producir.

Tamén son consciente de que por detrás da viticultura hai a  cotío unha ansia de espe-
culación coa terra que nalgúns casos reportan grandes beneficios.

Sabemos que son moitos os problemas cos que a cotío se atopa quen cultiva a viña.

Sei tamén que a problemática do viño do Ribeiro é moito máis complexa do que aquí
apuntamos hoxe. A ningúen se lle escapa que os problemas complexos teñen unha solu-
ción longa e igualmente complexa. Non pretendo, polo tanto, coas miñas palabras mar-
calas directrices para solucionar toda a poblemática mentada. Pero, pola contra, si quero
suliñar que os problemas teñen solucións; algunhas serán individuais, outras haberá que
buscalas de xeito colectivo.

Cómpre poñerse á laboura canto antes, xa que o tempo que perdamos en vagas dis-
quisicións é tempo que aproveitan outras zonas que nos fan competencia no eido parti-
cular concreto do viño para abarcaren maiores cotas de mercado.

Pretendo que as miñas palabras de hoxe leven unha mensaxe de esperanza; que se
poida vivir da viticultura sen morrer no intento.

Galicia, en xeral, e o Ribeiro, en particular, teñen as condicións naturais, que noutras
zonas nin a tecnoloxía nin a man do home poden modificar, máis axeitadas para a pro-
ducción de viños altamente competitivos dada a súa calidade.

Temos unha débeda co ceo, que nos deu estas condicións naturais, cos devanceiros,
que chantaron as primeiras viñas no Ribeiro, e cos que veñan por detrás de nós, para que
as cepas sigan a formar parte importante da paisaxe, da cultura e da economía do
Ribeiro.

¿Algún dos lectores é capaz de imaxinar esta bisbarra sen cepas, sen vendima e sen
adegas?

Pero tamén, a forza de ser realista, véxome na obriga de dicirlles que a viticultura
está inmersa nun dramático dilema: ou renovámo-la estructura da propiedade e a meto-
doloxía ou a volta de poucos anos temos que deixalas de poula.
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9.2.- COMERCIALIZACION

1. MERCADO DO VIÑO TENDENCIAS

O consumo do viño está en retroceso. Se facemos unha análise das tendencias glo-
bais destes últimos anos (período 1987/1990) podemos observa-lo seguinte:

Producto (Consumo e Tendencias)
Viño ....................................................20 % (Baixa)
Cervexa ..............................................3 % (Sube)
Outras bebidas alcohólicas.................3 % (Sube)
Zumes.................................................15 % (Sube)
Augas minerais...................................5 % (Sube)
Gasosa e refrescos..............................12 % (Baixa)

Tipos de viños consumidos (Consumo e Tendencias)
Viño de mesa......................................75 % (Baixa)
Viños controlados...............................15 % (Sube)
Outros (cavas, etc.) ............................10 % (Mantense)

Campañas comerciais baseadas nunha diminución dos prezos, sen respectaren a cali-
dade do producto nin a presentación do mesmo, ocasionan á longa a desvalorización
conceptual do viño, e, polo tanto, a diminución do seu consumo.

O viño é unha obra de arte; forma parte da nosa civilización, da nosa arte, da nosa
cultura. Non se pode, por esta razón, considera-lo viño como simple producto de consu-
mo; isto atenta contra a imaxe conceptual do viño, e polo tanto debe impedirse toda prác-
tica nese sentido.

Disto podemos sacar algunhas conclusións:

a) O viño non pode ser considerado como un simple producto de consumo; é un pro-
ducto natural, procedente exclusivamente da uva. É un valor da civilización e cri-
terio de calidade de vida. Constitúe un ben cultural. Toda práctica tecnolóxica e
comercial que dane a imaxe conceptual do viño debe ser considerada como unha
causa importante a longo prazo do descenso do consumo.

b) As prácticas comerciais que establecen como política básica a diminución de pre-
zos sen respecto á calidade ou á correcta presentación dos productos son prexudi-
ciais para a imaxe conceptual do viño.

c) O envasado do viño constitúe parte da súa imaxe. Todo envasado que erosione esta
imaxe atenta contra o concepto de “viño” e causa un importante descenso do seu
consumo. Hai que evitar que o viño se considere “simple producto de consumo”.

VITICULTURA E ENOLOXÍA

313



2. FACTORES NEGATIVOS

2.1. CAMPAÑAS CONTRA A DROGA E O ALCOHOLISMO

Sempre que se fai unha campaña sobre o alcoholismo, aparece  unha botella de viño
medio baleira ou un vaso de viño. Nada ten que ve-lo consumo de viño (moderado) co
consumo doutros productos altamente alcohólicos. A propia Organización Mundial da
Saúde indica que o consumo de medio litro diario non causa problemas, e incluso algúns
especialistas sinalan posibles efectos beneficiosos do consumo moderado (diminución
do risco de enfermidades coronarias, etc.).

Polo tanto, a política seguida por determinados Estados e Gobernos de meter no
mesmo saco toxicomanías e alcoholismo co consumo do viño produce efectos clara-
mente negativos para este producto.

Hai que intentar transmiti-los aspectos culturais, tradicionais e históricos do viño, e
desmarcalo da asociación coa drogadicción e o alcoholismo, que leva implícito no sub-
consciente conceptos de perigo social, delincuencia e criminalidade.

Como se cita na Maison du Vin de Burdeos, “Existe unha cultura do viño que é aque-
la que axuda ó home a coñecerse mellor e a non combater”.

É certo que o exceso no consumo de viño, como calquera outro exceso, pode carre-
tar problemas de saúde para o propio consumidor, e incluso problemas sociais e, como
non, perigo, especialmente pola conducción de vehículos. Como parte da sociedade que
somos, debemos aceptar e apoiar  incluso promover  medidas contra eses excesos, pero
tamén temos que transmitir esas diferenciacións entre o consumo normal de viño e o de
bebidas de alta gradación, do copeteo e das drogas de calquera tipo e condición e, por
suposto, dos intentos de relación entre viño, drogas e delincuencia.

Non existe ningunha persoa que bebendo viño  viño natural  de calquera categoría
que sexa, este lle crease dependencia e a convertese en delincuente.

Polo tanto, é importante unha boa comunicación que sexa clarificadora nestes tem-
pos de confusión. Medidas que deberían de ser xenéricas, dende os propios Concellos
Reguladores, Consellerías, Ministerios,...

2.2. FISCALIDADE

Outro dos factores negativos é a fiscalidade. Resulta incongruente que o viño, con-
siderado reiteradamente como producto agroalimentario, teña un I.V.E. superior a outros
productos agroalimentarios ós que se lles aplica un I.V.E. reducido. Non existe razón
para a diferencia fiscal entre o viño e unha leituga. Ademais, á materia prima uva aplí-
caselle un I.V.E. reducido, mentres que ó mosto resultante, que por fermentación se
transforma en viño, se lle aplica un I.V.E. máis elevado.
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Por outro lado, os Impostos Especiais da C.E. (accisas) inciden negativamente na
comercialización do viño. Este tipo de impostos é distinto según cada país, tendo fluc-
tuacións que poden ir dende 20 e superar incluso as 200 ptas. É prácticamente imposible
harmoniza-los distintos países, pois, por exemplo, no caso de Irlanda, o imposto ascen-
de a duascentas pesetas por botella e resulta que os países con imposto xa en vigor non
están obrigados a baixalo.

Así pois, é evidente que mentres existan estes impostos distintos nos diferentes paí-
ses, o do Mercado Único non será real, e, polo tanto, non haberá supresión de alfánde-
gas nin físicas nin fiscais.

Estado da harmonización fiscal na Comunidade Económica Europea
(xaneiro 1992).

ESTADOS IVE(%) ACCISAS (Ecus/Hl)

Francia ....................... 18,6 3,12
R.F.A.......................... 14 0
Gran Bretaña.............. 15 139,4
Irlanda ........................ 25 265,20
Italia ........................... 9/18 0
España........................ 12 0
Bélxica ....................... 25 34,48
Holanda...................... 20 36,14
Dinamarca.................. 22 157,89
Luxemburgo............... 6/12 14,06
Portugal...................... 8/16 0
Grecia......................... 6 0

2.3. PREZOS
Outro dos factores negativos, fundamentalmente no mercado de exportación, foi a

entrada a prezos baixos. Con esta teoría de prezos baixos “por iso de vender, e logo xa
subirei”, houbo grandes fracasos (especialmente dende exportadores de La Rioja).

Se nos situamos nun mercado nos lugares baixos, encadrámonos alí. En consecuen-
cia, ó pretendermos subi-lo prezo o consumidor saca como conclusións que, ou o pro-
ducto é distinto ou se é o mesmo, antes me enganaban ou me enganan agora.

E dentro do capítulo dos prezos, pero noutro sentido, existe outro elemento que actúa
de forma negativa: os prezos altos. Os prezos deben fixarse en relación coa calidade do
producto que ofrecemos, tendo en conta que o consumidor ten que pagar un prezo razo-
able de acordo co producto que se lle ofrece. É unha práctica habitual o de fixa-los pre-
zos por baremos en vez de fixalos mediante cálculos profesionais.
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2.4. CONCLUSIONS

A modo de resumo, esquematicamente podemos citar algunhas das causas do des-
censo no consumo de viño:

- Exceso de impostos.
- Depresión económica.
- Competencia doutras bebidas.
- Mala calidade dalgúns productos.
- Falta de adaptación á demanda.
- Escaseza de cultura vínica.
- Errónea política prezo/calidade.
- Rexeitamento da xente nova.
- Altos custos nos restaurantes.
- Marxes comerciais abusivas.
- Campañas anti-producto.
- Modificación dos hábitos (rural-urbano).
- Cambio nos costumes alimentarios.
- Publicidade do fraude.

3. DEFENSA DO SECTOR

Xa describimos en páxinas anteriores determinados elementos de “defensa” que
debemos ter en consideración.

Para elaborar un plan defensivo do sector, debemos de considerar en primeiro lugar
o perfil do consumidor do ano 2000:

- Sensible ó fraude.
- Sensible ós elementos esóxenos ó viño.
- Idade superior á actual (maior de 30 anos).
- Informado, instruído e culto.
- Selecto e diverso.
- Temeroso dos efectos alimentarios nocivos.
- Relaciona o viño con pracer, gusto, gratificante.
- Acompañará a dieta espontaneamente.
A vista destes datos debemos pensar na evolución da enoloxía:
- Busca-la satisfacción do consumidor.
- Evitar excedentes.
- Incorporar criterios de calidade.
- Innovación de productos.
- Adecua-la tecnoloxía e os equipos.
- Especializa-las produccións.
- Hixienización.
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Polo tanto, un plan defensivo debería estructurarse, cando menos, nos seguintes puntos:
a) Defensa do viño no seu propio sector.

- Concepto
- Dignificación
- Profesionalización
- Competencia desleal

b) Defensa do viño diante da Administración.
- Facenda
- Sanidade
- Agricultura
- Consumo
- Novos ámbitos legais

c) Defensa do viño diante consumidor.
- Calidade
- Restauración
- Información
- Formación

e) Defensa do viño ante outros sectores.
- Competencia de productos
- Análise da competencia
- Novos productos
- Deseño

3.1. VALORES POSITIVOS
Hai que promociona-los conceptos de:

- Natural
- Saudable
- San
- Hixiénico
- Ecolóxico
- Orixe
- Marca
- Prestixio
- Prezo
- Satisfacción
- Autenticidade
- Nobreza

VITICULTURA E ENOLOXÍA

317



A promoción do viño non debe tender ó incremento do consumo naqueles que xa son
consumidores senón amplia-la súa xeneralización nun contexto alimentario e gastronó-
mico.

4. REFLEXION SOBRE COMERCIALIZACION

Reflexións:

- A empresa existe gracias ó consumidor.
- Un consumidor defraudado é un cliente perdido.
- Os productos fracasan porque non atraen, non se coñecen, non se atopan.
- Aquilo que non se coñece, non existe e, sobre todo, non se vende.
- Pasar da venda tradicional ó marketing.
- Axusta-la relación calidade-prezo.
- Desterra-los sucedáneos.
- Bo producto base.
- O marketing non crea necesidades, senón que as satisfai.
- Cálculo de prezos profesional e non por baremos.
- Bos distribuidores.
- Tendencia a incluí-lo transporte no prezo.
- Publicidade: campañas xenéricas (D.O.) e logo campañas marquistas.
- Catálogos claros, sinxelos e prácticos. Luxo secundario.
- Cobertura de distribución antes cá publicidade.
- Campañas de relacións públicas.
- Promoción limitada en tempo e cantidade.
- Hai que acada-lo volume de vendas máis rendible, non o máximo.
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9.3.- INICIACION O MARKETING

Hoxe en día, cando falamos de comercialización de algún producto, de seguida se
nos vén á mente a palabra marketing. En moitas ocasións, o consumidor non sabe exac-
tamente que é iso do marketing, pero está a convivir diariamente con el.

Así, determinadas técnicas que empregan os profesionais do marketing vémolas no
día a día:

- Reparto a domicilio de mostras gratuítas dalgún deterxente, dalgunha crema, etcé-
tera, para reforza-lo efecto da publicidade dese mesmo producto nos anuncios tele-
visivos.

- A comercialización de productos en grandes superficies (supermercados, hiper-
mercados,...) co obxecto de que o consumidor poida dedica-lo mínimo tempo posi-
ble á compra de alimentos e artigos do fogar.

- As entrevistas con cantantes na radio e na televisión, coincidindo co lanzamento
dun novo disco, que teñen como fin incrementa-las vendas dese novo disco.

- As campañas do tipo “Hacienda somos todos” con spots publicitarios presentados
por personaxes famosas da televisión (locutores de telexornais, etcétera) para men-
talizar ós contribuíntes é un exemplo de marketing utilizado pola administración
pública.

Poderiamos seguir relatando infinidade de exemplos nos que está presente o marke-
ting. Non é necesario, pois todos somos capaces de detectalo, pero o que convén desta-
car é que o marketing non é unha actividade específica, senón un conxunto de activida-
des que teñen como fin logra-la máxima rendibilidade das empresas, mediante a satis-
facción das necesidades dos consumidores.

5.1. TIPOS DE ENFOQUE

Para que un producto chegue ó consumidor, as empresas que elaboran ese producto
poden seguir dous enfoques: enfoque cara á oferta ou enfoque cara á demanda.

ENFOQUE CARA A OFERTA

A empresa “elabora” productos coa perspectiva de vendelos, sen estudiar con preci-
sión as necesidades dos consumidores. Este procedemento de comercialización consti-
túe o sistema clásico de vendas.

EMPRESA —> DISTRIBUIDOR —> CONSUMIDOR
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ENFOQUE CARA A DEMANDA

A empresa “elabora” unha serie de productos para satisface -las necesidades do con-
sumidor. Para iso elaboran estudios que lles facilitan información sobre as necesidades
destes consumidores.

Para sobrevivir nun mundo tan competitivo, as empresas teñen que cambia-lo enfo-
que “clásico” cara á oferta polo enfoque cara á demanda.

As empresas que teñen un enfoque cara á demanda, é dicir, que basean a súa activi-
dade nas necesidades do consumidor, adoptan o marketing como método de traballo. O
marketing non ten a misión de crear necesidades, senón de satisfacelas.

Debemos ter presente que a cantidade de productos e servicios que se ofrecen
aumentan máis cós productos que se demandan. Ó mesmo tempo, o consumidor é cada
vez máis esixente, e ten outras necesidades que antes non tiña, ten desexos máis especí-
ficos debido ó incremento do nivel de vida.

5.2. FUNCIONS DO MARKETING

O marketing proporciona as pautas para orienta-la actividade da empresa. A aplica-
ción do marketing na xestión da empresa faise coa pretensión de acadar calquera dos
obxectivos básicos desta empresa: incrementa-las vendas, incrementa-la cota de partici-
pación no mercado, eleva-lo nivel de beneficios, mellora-la imaxe pública e reduci-los
riscos que existen en toda actividade económica.

Para iso, o marketing realiza as seguintes funcións:

- Análise de Mercado
- Selección do Mercado
- Deseño das políticas de Marketing
- Creación de vantaxes diferenciais do producto
- Aplicación e control das políticas de Marketing

Para acada-los obxectivos da empresa, hai que facer unha análise de mercado para
que a empresa poida ofrecer ós consumidores aqueles productos que satisfagan as súas
necesidades. Hai que analizar previamente as posibilidades da propia empresa e do
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entorno no que realiza as súas actividades: nivel de oferta, nivel de demanda, tamaño do
mercado, posibilidades de crecemento, situación da competencia, etc.

Débese facer logo unha selección de mercado. Ante a imposibilidade de satisface-los
consumidores individualmente, hai que proceder a agrupa-los consumidores que teñan
as mesmas necesidades. Este proceso chámase segmentación de mercado.

Unha vez realizada a segmentación, a empresa decide en que segmento ou segmen-
tos vai estar presente: elixe o grupo de consumidores que lle será máis rendible (merca-
do obxectivo ou target market).

Entramos a continuación no deseño das políticas de marketing que a empresa vai uti-
lizar para acada-los obxectivos. Hai que ter en conta que as empresas que adoptan a cul-
tura do marketing teñen como obxectivo básico alcanza-lo volume de vendas máis ren-
dible e non o volume máximo de vendas. Para iso, o departamento de marketing debe
facilitar ós demais departamentos da empresa a información necesaria para alcanza-los
obxectivos fixados, e desenvolver ó mesmo tempo unha política coherente coa política
xeral da empresa.

Este conxunto de factores ou políticas que utilizan os responsables de marketing é o
que se coñece por marketing mix.

As políticas do marketing mix son tradicionalmente catro, coñecidas polas 4 P:
Producto, Prezo, Praza e Promoción.

O responsable de marketing ten que decidir que factores ou política de marketing
convén utilizar e como hai que utilizalos.

PRODUCTO

Desde o punto de vista do marketing, o producto, ademais das características pro-
pias, debe dispoñer da capacidade de satisface-las necesidades do consumidor. Non hai
que esquecelos beneficios básicos que aporta o producto, nin tampouco o seu nivel de
calidade, imaxe, marca ou envase.

PREZO

Tódolos productos teñen uns custos de producción, distribución e promoción. O
prezo dun producto debe permitir que estes custos sexan absorbidos, pero ó mesmo
tempo, teñen que supoñer un desembolso razoable para os consumidores, en relación co
beneficio que reciben a cambio.

PRAZA (DISTRIBUCION)

Hai que chega-lo producto á súa praza ou destino. Para iso, a empresa debe servirse
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das canles de distribución, que poden ser variables segundo o tipo de producto e de mer-
cado-obxectivo. Normalmente, as canles de distribución son institucións comerciais que
adquiren o producto ó fabricante para vendelo logo ó consumidor. Dentro das políticas
de marketing, a política de distribución debe decidir que elementos ten que te-la canle
de distribución e as súas funcións.

PROMOCION (COMUNICACION)

O producto en si mesmo, o seu prezo e a súa presencia na  canle de distribución xa
é un modo de promoción, xa que actúa como transmisor de información. pero a empre-
sa debe dispoñer doutras técnicas de comunicación específicas para dar a coñece-las van-
taxes do seu producto e para estimula–la súa compra. Estas técnicas son:

1. Publicidade

A publicidade é un conxunto de técnicas de comunicación encamiñadas a persuadir
ós consumidores da bondade do producto anunciado. As mensaxes publicitarias van diri-
xidas a un público-obxectivo mediante valos, carteis, revistas, periódicos, radio, televi-
sión, etcétera.

2. Ofertas de promoción

A promoción de vendas dalgún producto é un estímulo dirixido a un público-obxec-
tivo para que se anime a mercar ese producto, mediante a oferta dunha vantaxe suple-
mentaria durante un período de tempo determinado (envases maiores do habitual ó meso
prezo, obsequios, sorteos, etcétera).

3. Relacións públicas

Dentro desta técnica de comunicación, referímonos especialmente ó conxunto de
accións dirixidas a acada-lo apoio de sectores da opinión pública a favor da empresa.
Para iso pódese recorrer á divulgación de noticias a través da prensa, a televisión, etcé-
tera, sen pagar, é dicir, sen que se trate de publicidade pagada; recórrese a personaxes
famosos ou a feitos “noticiables” que terán repercusión nos medios de comunicación de
masas.

4. Forza de vendas
Entendemos por forza de vendas o conxunto de individuos que forman o persoal de

vendas ou “vendedores” dunha empresa. O contacto entre o vendedor e o comprador
segue sendo o principal método de comunicación utilizado pola empresa. O vendedor
actúa como vínculo entre a empresa e o cliente.
5. Merchandising

Dentro das técnicas de promoción ou comunicación das características de algún pro-
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ducto para estimula-la súa adquisición por parte do consumidor, está o que se denomina
merchandising, que se trata dun conxunto de técnicas que pretenden facer máis atracti-
vos o producto no punto de venda coa finalidade de estimula-la súa compra.

Esta técnica utilízase fundamentalmente en supermercados, hipermercados e grandes
almacéns. Como exemplos podemos cita-la utilización de determinados productos nas
cabeceiras de andeis, a utilización de expositores especiais, o lugar de colocación dentro
do propio andel, o amoreado de productos nos corredores, grandes carteis colgantes, etc.

A modo de resumo, esquematizamos a continuación as funcións do marketing:

a) Identificación e análise de posibles mercados.

- Rendibilidade do mercado
- Tamaño do mercado
- Crecemento do mercado
- Competencia do mercado.

b) Selección do mercado.

- Identificación de necesidades.
- Segmentación.
- Selección de mercado-obxectivo

c) Deseño políticas de marketing.

- Política de producto
- Política de prezo
- Política de praza (distribución)
- Política de promoción (comunicación)

d) Creación de vantaxes diferenciais do producto.

e) Aplicación e control da política.
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9.4.- ASOCIACION E COOPERACION

1.- ORIXE DO ASOCIACIONISMO-COOPERATIVISMO

En certo xeito, as institucións cooperativas son moi antigas. Encontráronse moitas
analoxías entre certas institucións da antigüedade e da Idade Media e as institucións con-
temporáneas. Podemos cita-las leiterías comúns en Armenia, as asociacións de arrenda-
mento de terras en Babilonia, as confraternidades de sepultura e as compañías de segu-
ros e artesanais entre os gregos e os romanos, as sociedades de drenaxe, regos e cons-
trucción de diques en Xermania, os pastos colectivos e as asociacións de pescadores en
Rumania, etc, etc. Nembargantes, non se trata senón de analoxías, e non existe un vín-
culo histórico entre estas manifestacións antigas do instinto comunitario e as cooperati-
vas do século XIX.

A Idade Media supón unha etapa de cambios importantes en Europa. O feudalismo,
os frecuentes enfrontamentos bélicos, as epidemias, a gran inflación reinante que moti-
vou como consecuencia unha baixa moi notable do poder adquisitivo do diñeiro, foron
algunhas das circunstancias que produciron un endurecemento moi grande nas condi-
cións de vida das clases obreiras.

É probable que, por todas estas circunstancias, se desenvolvese unha idea gremial
que vai supoñer unha toma de conciencia da necesidade de traballar en común.

Por esta razón, xurden en España numerosas institucións que van a significar unha
primitiva forma de traballo cooperativizado: “igualas concejiles”, comunidades de
regantes e pescadores, confrarías, organizacións gremiais, etc.

Pero a idea de traballo en común como fórmula necesaria para facer frente a unha
serie de circunstancias sociais e económicas adversas, que non se poderían salvar indi-
vidualmente, non xurdíu con tódaa a súa forza ata o século XIX.

A revolución industrial e a aplicación do liberalismo económico levou ás clases
populares a unhas condicións de vida infrahumanas.

A aparición e implantación das doctrinas socialistas trouxo como consecuencia a
toma de conciencia dos traballadores respecto a súa situación e a evidencia de que só
poderían sair dela mediante a adopción de medidas de tipo colectivo, de unión, e solida-
ridade entre eles.

Como apuntou Lambert, a tradición fixa o punto de partida da verdadeira historia da
cooperación na fundación da Cooperativa de Rochdale, en 1844, pero non hai que esque-
cer que as líneas fundamentais da doctrina cooperativa foron debuxadas anteriormente a
esa data, tendo existido auténticas cooperativas, algunha das cales sobreviviron ata a data
de hoxe.
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Por outra parte, atópanse, sobre todo entre os séculos XVIII e XIX, numerosas colo-
nias relixiosas que viven en réxime de economía colectiva.

O destacado cooperativista e sociólogo francés Desrroche  estudiou concienzuda-
mente a colonia dos “shakers”, que arranca de 1774.

No século XIX encontrámonos con outras moitas colonias, inspiradas por Robert
Owen e os seus discípulos, pero existe unha gran diferencia entre as colonias do primei-
ro tipo, fundamentalmente relixiosas, e as colonias owenistas. As comunidades de inspi-
ración relixiosa non pretendían en absoluto presentar o mundo unha nova institución apta
para resove-lo problema social. Tratábase case sempre de xentes que creían a inminente
chegada do Xuicio Final e que desexaban vivir dunha forma sumamente sinxela espe-
rando o fin do mundo.

Agora ben, as cooperativas que despois ían desenvolverse ata constitui-lo move-
mento cooperativo ata hoxe, non son deste tipo. Son sociedades nacidas espontanea-
mente da acción obreira no momento e nos países por donde se estendía a revolución
industrial. As máis antigas remóntanse a 1760:  son as cooperativas inglesas de produc-
ción.

Pero estas sociedades non alcanzaron consistencia, nin chegaron a ter forza, nin con-
seguiron o triunfo máis que cando se alimentaron do pensamento dos socialistas asocia-
cionistas: Owen e Fourier.

2. ALGÚNS PENSADORES COOPERATIVISTAS

Robert Owen (inglés,  1771-1858)

Na súa fábrica textil comenza a introducir reformas para mellora-las condicións de
vida dos traballadores, reducción de xornada, emprego de nenos a partir dos dez anos,
creación de escolas gratuitas, etc.

A propiedade común sería a base da sociedade ideal. Pretende abolir o lucro, median-
te a supresión de intermediarios entre a producción e o consumo.

A súa idea central é que a ganancia de capital e provoca crise.

Pretende establece-lo prezo xusto: precio de custo determinado polo traballo.

Propón para remedia-los males da sociedade que os homes traballen unidos. Unha
organización social fundada na cooperación e non na competencia.
Charles Fourier (francés,  1772-1837)
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Precursor do cooperativismo en Francia, o seu pensamento fíxase en dous problemas:
-  Existencia simultánea de rexións de gran florecemento económico e de zonas de miseria.
- Comprobación da gran diferencia existente entre os precios ó productor e ó consumidor.

Como o anterior, pretende soluciona-los problemas sociais a través da asociación de
persoas en colonias autónomas que organizaran en común a producción e o consumo.

Apoia o reparto limitado de beneficios.

En 1822 crea os “falansteiros”, que son unha forma de vida que respeta os modos de
vivir de cada un.

Defende o principio da democracia.

Foi o primeiro en proclama-lo dereito ó traballo dos cidadáns

William King (inglés,  1786-1865)

Crea unha rede de sociedades con rasgos cooperativos, adicada a actividades de con-
sumo. Según o mesmo, o salario remunera ó traballador menos do que realmente vale a
súa forza de traballo.

A cooperativa permite ó traballador evitar que elo se siga producindo, xa que éste, ó
te-la forza de traballo, pode convertirse en propietario do capital, xa que todo capital é
producto do traballo.

Philippe Buchez (francés,  1796-1865)

Estableceu as bases das cooperativas obreiras de producción ou cooperativas de traballo.

Consolidou algúns principios cooperativos:

- Organización democrática: os socios deben ser quenes nombren ás persoas que os
van a  dirixir.

- O  80% dos excedentes netos será distribuido entre os socios en función do seu tra-
ballo aportado e o 20% ó capital social, sendo esta última cantidade de carácter ina-
lienable, indivisible e indisoluble.
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H. Shulze-Delitzsch (alemán,  1808-1883)

É o iniciador do cooperativismo e Alemania. Básao nos seguintes principios:

- Axuda mutua.
- Aportacións obrigatorias para constitui-lo capital social.
- Responsabilidade solidaria e ilimitada dos socios.

Friederich Wilhem Raiffeisen (alemán,  1818-1888)

É o fundador das Cooperativas de Crédito Agrícola. As súas características funda-
mentais son:

- Responsabilidade solidaria e ilimitada dos socios.
- Gratuidade dos cargos, excepto o de socio-contable.
- Carácter indivisible dos fondos de reserva.
- Destino dos excedentes a Fondo de Reserva e o de Educación e Obras Sociais.
- Limitación da cooperativa a unha poboación entre 600 e 3.000 persoas.
- Indivisilidade dos fondos de reserva.

Charles Guide (francés, 1847-1932)

Un dos máis importantes doctrinarios do cooperativismo, catedrático de Economía
en París e fundador da Escola de Nîmes en 1885.

Pensa que a cooperación é o sistema que informará a sociedade do futuro.

Refírese, sobre todo, ás cooperativas de consumo. O seu punto de vista é a sobera-
nía absoluta do consumidor no proceso económico.

Fauquet (1873-1953)

Xefe do Departamento de Cooperación de O.I.T.  Non cree que o movemento coo-
perativo sexa a solución total, nin incluso chegue a ter un gran peso no orde económico.
Sitúase nun punto intermedio e sinala que na cooperación existen dúas cousas:

- Asociación.
- Empresa.
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Distingue catro sectores económicos con estreita relación:

- Sector público.
- Sector capitalista.
- Sector propiamente privado.
- Sector cooperativo.

A influenza deste último variará según:

- A naturaleza das forzas:
*  Económicas.
* Políticas.
* Do medio circundante.

- As propias cualidades dos cooperadores.

- Abanico conceptual:

* Mera asociación.
* Estricta sociedad.
* Intermedia.

Pioneiros de Rochdale
Rochdale é unha poboación inglesa a 17 km. de Manchester. A súa principal riqueza

era a fabricación de tecidos.

A mediados do século XVIII deixouse senti-la Revolución Industrial coa aparición
da máquina de tecer e de fiadas, e as súas consecuencias.

Poden ser considerados os verdadeiros fundadores do cooperativismo. Nos seus esta-
tutos teñen a súa orixe os actuais Principios Cooperativos.

En 1844 créase a “Sociedade de Probos Pioneiros de Rochdale”, que se inaugura o
21 de decembro, con 28 socios e un capital de 28  libras.

Comenzou a cooperativa vendendo azucre, manteiga, fariña, velas e, en xeral, todo
aquelo que foron productos de primeira necesidade para os socios.

Ós trece anos da súa fundación tiña:

*  1.850 socios.
*  15.000 libras de capital.
*  5.000 libras de excedentes.
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En 1869  (vintecinco anos despois)  tiña:

* Unha biblioteca de 7.000 volúmenes.
* Unha escola para os nenos.

Pretendían o seguinte:

* Suministrar artigos da máxima calidade ó menor prezo posible.
* Distribui-los excedentes en proporción ás compras efectuadas.
* Proclama-lo dereito ó voto de todo socio.
* Adicar o 2,5 % dos excedentes a un fondo destinado á educación e ensinanza.

Pensamento cooperativo despois de Rochdale

As tendencias que se presentan podemos clasificalas, pola importancia e transcen-
dencia que otorgan ó movemento cooperativo como determinante da organización eco-
nómico-social da sociedade, nas seguintes:

1. As que consideran o movemento cooperativo como unha forma máis da organiza-
ción económica da sociedade, pero non con carácter exclusivo.

2.  As que estiman que a cooperación como sistema económico e social chegará a infor-
mar total e exclusivamente a organización económica da sociedade (cooperativa
integral).

3. PRINCIPIOS  COOPERATIVOS

A continuación expóñense os que foron formulados nunha primeira etapa e os
actuais:
Principios polos que se guiaron os fundadores da Cooperativa de Consumo de
Rochdale, 24 de outubro de 1844:

1. Funcionamento e control democrático. 
2. Libre adhesión de novos membros.
3. Pago dun interés limitado ó capital.
4. Retorno dos excedentes ós membros en proporción ás súas compras. 
5. Compra e venda ó contado.
6. Pureza e calidade dos productos.
7. Educación dos seus membros.
8. Neutralidade política e relixiosa.
9. Venda o prezo de mercado.

10. Adhesión voluntaria.
11. Donación desinteresada do sobrante do fondo de reserva no caso de disolución da

sociedade.
12. Aspiración a cooperativiza-la organización económica e social do mundo.
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Principios cooperativos actuais
(Segundo a última formulación da Alianza Cooperativa Internacional no seu XXIII

Congreso, 1966).
Deben considerarse como esenciais para a efectiva e xenuina práctica cooperativa,

no presente e tan alá coma poda preverse no futuro.

1.  Portas abertas

A adhesión a unha sociedade cooperativa debe ser voluntaria e aberta a tódalas per-
soas que poidan facer usos dos seus servicios e acepten as responsabilidades de socio: non
debe haber restriccións artificiais nin nigunha discriminación social, racial ou relixiosa.

2. Democracia

As cooperativas son organizacións democráticas. Os seus negocios estan admi-
nistrados por persoas elexidas ou designadas por medio dun procedemento acordado
polos seus socios, sendo responsables ante eles.

Os socios das cooperativas primarias terán os mesmos dereitos de voto (un
home,....ou muller, un voto) e de participación nas decisións que afecten as súas organi-
zacións.

3.  Interese limitado
O interese ó capital, se se lle paga, debe estar estrictamente limitado.
4.  Reparto xusto e equitativo de resutados ordinarios

Os resultados económicos das actividades ordinarias dunha sociedade
pertencen os seus membros e deben distribuirse de tal xeito que se evite que calquera
socio obteña ganancias a expensas dos demais.

5.  Destinar medios á educación e formación

Tódalas sociedades cooperativas deben destinar medios para a educación dos seus
socios, empregados e responsables e a do público en xeral, nos principios e técnicas,
tanto económicos como democráticos, da cooperación.

6.  Universalidade

As cooperativas, para servir mellor ós intereses dos seus socios e da comunida-
de, deben colaborar con outras cooperativas a nivel local, nacional e internacional, fixán-
dose  como meta a relización da unidade de acción dos cooperadores no mundo enteiro.

Estes principios forman un sistema e son inseparables. Apóianse e refórzanse uns
con outros. Poden e deben ser observados íntegramente por tódalas cooperativas, cal-
quera que sexan os seus obxectivos e áreas de operación, se é que pretenden pertencer ó
Movemento Cooperativo. 
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4. NORMATIVA APLICABLE AS COOPERATIVAS

Por orde de xerarquía, ás cooperativas sonlle aplicables as seguintes normas:
- Constitución e outra normativa xeral de rango superior as leis ordinarias.
- Lei 3/87, de 2 de abril, Xeral de Cooperativas, e outras leis, con carácter supleto-

rio ou de carácter xeral, como: Lei de Procedemento administrativo, Código de
Comercio, Lei do I.V.E., Lei que regula o imposto sobre Sociedades, lexislación
laboral, etc.

- Os seus Estatutos, elaborados dentro do marco da Lei Xeral de Cooperativas.
- O seu Reglamento de réxime interior, se o houbese, elaborado dentro do marco dos

seus estatutos.
- Acordos válidamente tomados polos órganos da Cooperativa, que xamáis poderan

contradecir as normas anteriores. 

5. CONCEPTO DE COOPERATIVA

A Lei 3/87, de 2 de abril, xeral de cooperativas, no seu 1º artigo, dice:

“1. As Cooperativas son Sociedades que, con capital variable e estructura e xestión
democráticas, asocian en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria a persoas que
teñen intereses ou necesidades socioeconómicas comúns, e que para a súa satisfacción e
ó servicio da comunidade desenvolven actividades empresariais, imputándose os resul-
tados económicos ós socios, unha vez atendidos os Fondos comunitarios, en función da
actividade cooperativizada que realizan.

2. Calquera actividade económica poderá ser organizada e desenvolvida mediante
unha sociedade constituída ó amparo da presente Lei.

3. As Cooperativas axustaránse na súa estructura e funcionamento ós principios for-
mulados pola Alianza Cooperativa Internacional nos términos establecidos na presente
Lei”.

Defínese á cooperativa cunhas peculiaridades que a fan, como sociedade, distinta a
outras existentes pero que non teñen por qué diferenciala en canto o seu grado de com-
petividade empresarial.

Entre outros aspectos, podemos destacar desta definición o seguinte:

* Capital variable: o que significa que, manténdose por riba do mínimo establecido
dos seus estatutos, non necesita modificación estatutaria cando se produzan varia-
cións no mesmo, como sucede en outro tipo de sociedades.
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* Xestión democrática: baseada no principio cooperativo de un home - un voto e
acordos importantes sobre o funcionamento da Sociedade tomados polos socios
democráticamente na Asamblea Xeral.

* Libre adhesión e baixa voluntaria: respeta o principio cooperativo de “porta aber-
ta” coas lóxicas limitación que impón esta Lei.

* Imputación dos resultados económicos ós socios en virtude da actividade coopera-
tivizada que realizan: aspecto que as fai moi diferentes ás sociedades mercantís que
distribuien os seus resultados en función do capital aportado por cada socio.

6. PERSONALIDADE XURÍDICA

A cooperativa terá personalidade xurídica desde o momento en que se inscriba no
Rexistro de Cooperativas correspondente a escritura pública da súa constitución (Art. 6
da Lei) e a perderá unha vez disolta a sociedade e efectuada a súa liquidación, mantén-
doa mentras esta se realice (Art. 104.4 da Lei).

A personalidade xurídica facúltalle para poder adquirir, posuir, gravar, vender, etc.,
bens e dereitos, contraer obrigacións e exercitar toda clase de accións.

CONSTITUCION DUNHA SOCIEDADE COOPERATIVA

Existen dúas formas de levar a cabo a constitución dunha Sociedade Cooperativa:
a)Insta-la previa calificación do proxecto de Estatutos Sociais ante o Rexistro de

Cooperativas, que é a máis utilizada, ou ben
b)Outorgar directamente a escritura pública de constitución .

OPCION A)

PASOS A SEGUIR:

1.1.Celebración da Asamblea constituinte cun mínimo de cinco socios.
1.2.Elexir na Asamblea: Presidente, Vicepresidente, un Interventor como mínimo, e
Secretario da mesma.
1.3.Atendendo ó apartado 2 do artigo 9 da Lei 3/87 deliberar sobre:

* Nomeamento, de entre os promotores, do xestor ou xestores (chamaremos así á
persoa ou persoas encargada/s pola Asamblea para facer tódalas tramitacións e
xestións oportunas).

* Clase de S. Coop. se pretende constituir e nome da  mesma.
* Aprobación do proxecto de Estatutos Sociais da S. Coop..
* Nomeamento, de entre os promotores, dos distintos cargos.
* Forma e prazos nos que se desenvolverán os pagos ó capital social.
* Se as houbese, aprobación das aportacións non diñeirarias.
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2.1.Todo o anterior será reflexado nunha Acta, certificada polo que sexa nomeado
Secretario e co Visto Bó do nomeado Presidente.

2.2.Na mesma Acta da Asamblea figurará a relación de socios promotores (persoas 
físicas ou xurídicas), cos seguintes datos:

Persoas físicas: Nome e apelidos, idade, D.N.I. e N.I.F., 
profesión, enderezo e localidade.

Persoas xurídicas: Denominación ou razón social, C.I.F., enderezo 
e nacionalidade.

2.3.Tamén se expresará na Acta a clase de explotación da que os promotores son titula-
res, as actividades profesionais dos mesmos e todos aqueles aspectos que se consideren
oportunos.

Unha vez decidido o nome da futura S.Coop., o xestor tramitará a solicitude de cer-
tificación negativa do nome, dirixidada  a:

Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Rexistro de Cooperativas - Sección Central.

E conveniente incidir na importancia desta solicitude, xa que en tódolos trámites
posteriores será esixida a certificación negativa do nome.

Unha vez aprobado o proxecto de Estatutos Sociais, o xestor  dirixirá unha solicitu-
de, co fin de obte-la previa calificación do proxecto de Estatutos Sociais, á Delegación
Provincial da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

Rexistro de Cooperativas.

adxuntándose:
* Orixinal e dúas copias dos Estatutos.
* Orixinal e dúas copias da Acta da Asamblea constituinte.
* Certificación negativa do nome da S. Coop..

3.1.Unha vez obtida a calificación previa dos Estatutos se procederá a otorgar ante
Notario a correspondente Escritura Pública de constitución, a cual recollerá:

* A Acta de Constitución.
* Relación de promotores (co D.N.I., domicilio, idade e profesión).
* Manifestación de que tódolos promotores reúnen os requisitos para adquirir a

condición de socio da S. Coop..
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* A vontade de fundar unha S. Coop., da clase da que se trate.
* Os Estatutos da S. Coop., sinalando se xa foron previamente calificados.
* Manifestación dos outorgantes de que cada ún deles desembolsou, como míni-

mo, o 25% da aportación obrigatoria mínima para ser socio, e a forma e os pra-
zos nos que se desembolsará o resto; ou ben que estea desembolsada na súa tota-
lidade.

* Manifestación dos outorgantes de que o importe total das aportacións desem-
bolsadas polos promotores non é inferior ó capital mínimo establecido estatuta-
riamente.

* Expresión das persoas que, unha vez inscrita a Sociedade no Rexistro de
Cooperativas, han de ocupar os distintos cargos no 1º Consello Rector, asi coma
os do/s Interventor/es.

* Declaración dos anteriores de que non están incursos en prohibicións ou incom-
patibilidades descritas no artigo 62 da Lei  3/87.

* Se as houbese, valor asignado as aportacións non diñeirarias co detalle das rea-
lizadas polos distintos promotores.

* Declaración de que non existe outra S. Coop. coa mesma denominación,acom-
pañando a certificación correspondente.

3.2. Unha vez outorgada a Escritura Pública pódese solicita-lo C.I.F..

4.1. No prazo máximo de dous meses desde que estea outorgada a escritura, o xestor ou
persoa encargada, solicitará a súa inscripción no Rexistro de Cooperativas, acompañan-
do:

* Copia autorizada e tres copias simples da escritura pública.
* Liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos

Documentados (a cero, xa que as S. Coops. están exentas, non obstante hai que
face-lo impreso Mod. 600)

* Memoria (Declaración expresiva da clase de actividade que a S.Coop. vaia a
realizar con carácter predominante, identificándoa coa numeración e nomencla-
tura establecidas sobre clasificación nacional de actividades económicas).

OPCION B).

Non é a máis recomendable, pois ó outorgar primeiro a escritura pública sen haber
calificado previamente os estatutos pode ocorrer que estes non se axusten ó disposto na
Lei 3/87, sendo rexeitados no Rexistro de Cooperativas. Se fora así, habería que refor-
malos e outorgar outra escritura pública, ocasionando novos custos. Non obstante, os
pasos a seguir serían:
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1.1. Os promotores outorgarán a Escritura Pública de constitución.

1.2. Dita escritura axustarase ó disposto no punto 2 do artigo 14 da Lei 3/87.

1.3.No prazo máximo de dous meses , desde o outorgamento da  escritura, formalizara-
se a súa inscripción no Rexistro de Cooperativas, tendo en conta que non será admitida
se non se acredita a liquidación do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos
Xuridicos Documentados na Delegación de Facenda.

Advertencia: A S. Coop. quedará constituída e terá personalidade xurídica no intre
no que se inscriba no correspondente Rexistro de Cooperativas a escritura pública de
constitución da mesma, polo que ata que non se produza dita inscripción non poderá
realizar ningunha actividade social, excepto aquelas que resulten necesarias para a súa
constitución.
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