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1.- INTRODUCCIÓN:
Este estudo pretende ser unha primeira pedra (ou máis ben unha máis) de outras que deben 

seguir para levar a cabo propostas practicas na viticultura e vinificación no noso país. ́ A agricultura 

tradicional orgánica era un feito hai 50 anos, hoxe quedan poucos e valiosos restos na práctica dé  

xente  maior  que  aínda  a  utiliza.  Xa temos  moitos  outros  labregos  que  estan  pondo en práctica 

viticultura ecoloxica para a elaboración de vinos de calidade,  aínda que, como moitos  pioneiroś ̃  

nalgo  hai  falta  de  sistemizacion  e  intercambio  de  experiencias.  Dende  este  primeiro  estudio,  á  

agrandar con experiencias e fontes, están trazadas as linas maestras do que se considera importante:̃  

terroir, solo, luz, trofobiose, etc.  

Dende  as  raíces  da  vina  na  súa  intimidade  co  órgano-mineral  do  solo  e  pasando  polõ  

metabolismo da cepa que atrapa a luz nas follas  deixando un legado que e o vino de calidade.́ ̃  

Intervenen os microorganismos e fauna do solo, a luz, auga e os nosos preparados como compost,̃  

biofertizantes e fermentacións de plantas medicinais. O solo e valioso e debemos de perturbalo ó  

menos posible con mulching, minimo laboreo, etc. O concepto de proteccion vexetal queda obsoletó ́  

e quedara ligado a alimentacion da planta. Aínda non hai moitas receitas que deben vir nos proximoś ́ ́  

anos comprobadas nas nosas vinas. A experiencia en outras zonas do mundo indican que e posiblẽ ́  

practicar viticultura ecolóxica en tódalas condicións posibles, con moita ou pouca choiva, con solos 

máis ricos ou pobres. 

Hai unha pequena introduccion a practicas que están progresando moito como e o caso dá ́ ́  

biodinámica que debe porse en experimentacion para extraer máis conclusións. Aínda pouco está  

feito  e  escrito,  mais  a  realidade  galega  en  cernes  indica  que  con  apoio  da  Administración  e  a 

colaboracion e cooperación de colleiteiros/as acelerara moito o que podemos saber. ́ ́



2.- ANTECEDENTES:

Por qué viños ecolóxicos? Un repaso a 5000 anos de historia.

Xa nun friso asirio se pode ver ó Rei Asurbanipal brindando con viño nun aniversario do seu 

poderoso  reinado,  intúese  que  o  viño  usouse  desde  moito  antes,  como a  cervexa,  producto  de 

fermentacions accidentais e espontaneas. Con todo o viño non se vulgarizou como bebida principal 

ata o período histórico que progonizan a Grecia Clásica e o Imperio Romano. O viño como a cervexa 

non era só bebida de disfrute de poetas, filósofos e patricios senon a bebida básica do día a día para 

as  crecentes  poboacións  urbanas.  Ó  non  haber  posibilidades  técnicas  para  unha  potabilización 

xeralizada da auga nas urbes non quedaba más remedio que botar man e bebidas fermentadas polo 

seu poder antiséptico.

Así, xa se diferenciaban calidades e orixes do viño segundo o poder do que o bebía (do viño 

vulgar  a  avinagrado  dos  escravos  aos  Falermo  dos  Emperadores),  e  botouse  man  de  diversos 

métodos de conservación como a resina o ou a auga do mar. Co Cristianismo o viño acada un lugar 

supremo como bebida sagrada ao ser instrumento de transmutación do divino. Tras a quebra do 

Imperio Romano, Abadías e Conventos extenúan o cultivo das viñas e definen as actuais comarcas 

vitivinícolas históricas en Europa. Temos o exemplo das diferentes ordes benedictinas que dende a 

Borgoña e o Loira abren mosteiros e granxas no Miño e o Sil dende o século X. 

O viño estaba encadrado na economía do Antigo Réxime e había, en moitos casos, normas 

estrictas sobre quén podía plantar viñas,  quén podía vender o viño e quén o podía transportar e 

exportar.

Aínda sendo a viticultura europea no Antigo Réxime de natureza obviamente orgánica non 

evitou que houbera certo esgotamento nos solos pola sobreexplotación dos mesmos, así o apunta o 

viñateiro Nicolas Joly como hipótese do que viría despois: oidio, mildeu e filoxera. Na Galiza a 

filoxera  chega  nos  anos  80  pola  banda  oriental  provocando  a  paulatina  implantación  de  cepas 

enxertadas  en  portaenxeros  americanos  ou  híbridos  productores  directos,  pero  semella  que  os 

problemas aínda non remataron. 



Foi en 1874, despois do desastre provocado pola filoxera, que derramou case completamente 

a viticultura europea, que os viñateiros da Franza, Italia, Suiza, Austria e Alemania, reunidos nun 

Congreso en Montpellier, procuraron conxuntamente os medos para loitar contra a terrible praga.

Trinta  e  cinco  anos  máis  tarde,  unha  vez  superada  a  crise  filoxérica,  outro  perito  máis 

insidioso,  ameaza a viticultura:  o desenvolvemento anárquico da producción e do comercio,  que 

permite que a fraude adquira unhas proporcións tais, que o mercado mundial vese asulagado de toda 

clase de “brebaxes” que reciben abusivamente o nome de “viño”. A Galiza non foi allea esta vaga e 

coñecidos son os episidios conflictivos dos que se ten memoria cos viños de matute ou martelo a 

comenzos do século pasado.

Dentro deste  contexto teñen lugar dous congresos internacionais,  en 1908 e 1909, un en 

Xenebra (Suiza) e outro en Paris (Franza) para examinar iste inquedante problema. Realizáronse 

grandes  progresos  grazas  á  primeira  definición  de  viño  e  a  confirmación  dos  principios  da 

Convención de Madrid do 14 de abril de 1891 relativa a represión de indicacións de orixe falsas.  

A  revolta  dos  viñateiros  franceses  de  1907  e  tódolos  sacrificios  desta  loita,  permitiron 

afianzar nas leis francesas, europeas e xa en 1924 a Oficina Internacional da Vide e o Viño (OIV), o 

carácter exclusivamente agrícola do viño.

Pensouse tratar a última etapa destes cinco mil anos de historia explorando as tres grandes 

reservas cualitativas de progreso que son a microbioloxía dos solos (alimentación da planta, terreo, 

dinámica da pedoxénese...), a arquitectura da vide (captación da enerxía, arraigamento, pilotaxe dos 

metabolismos...)  e  a  protección  fitosanitaria  (loita  biolóxica,  mobilización  dos  mecanismos  de 

defensa da planta, utilización de moléculas non tóxicas).

Xa avanzado o século XX non quedaban máis  que algúns pasos que dar  para rematar  a 

domesticación  das  potencialidades  naturais  dos  solos  e  das  plantas.  Nese  momento  foi  cando 

irromperon no sector  unhas investigacións  vitícolas  e prácticas  enolóxicas  que entraban en total 

ruptura co enfoque establecido. O viticultor está agora atenazado entre, por arriba, unha probeitosa 

industria  da  enocopea  coas  súas  tecnoloxías  milagrosas  e,  por  baixo,  grupos  capitalísticos  de 



negocio,  sempre  á  espera  dun  bo rendemento...  para  os  seus  accionistas.  Cantos  intereses  pola 

viticultura!

Tras  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  coa  presión  dunha  demanda  masiva  crecente, 

acompañando o aumento demográfico da poboación de orixe europea, o viños vense integrados na 

mentalidade do “negocio industrial” moderno e todo se supedita á cantidade e distribución a calquer 

prezo.  A recuperación postfiloxérica representa o asentamento dos viños arranxados polos novos 

enólogos  ou “químicos”.  Como aconteceu  con outros  aproveitamentos  agrarios  as  viñas  víronse 

influenciadas pola agroquímica a base de moleculas de síntese, a tipicidade dos viños derivou nuń  

mal menor a sacrificar. Catas verticais amosan a perda de expresión dos caldos nos anos 60 e 70 en 

comparación a “milésimas” anteriores.

Esta espiral  productivista  consolidou os excedentes  perpetuos  que disminuían o poder de 

negociación dos viñateiros labregos e uniformizaban os gustos a través dos chamados viños de mesa. 

As políticas de destilación supuxeron a conversión de viñas en custosas fábricas de etanol e, para dar 

a  espetada  final,  un descenso contínuo do viño como bebida  popular  en beneficio  das  cervexas 

industriais, bebidas espirituosas, sodas e augas embotelladas (o último berro son as augas da rede 

pública embotelladas!!).

Nas zonas de minifundio como a Galiza, non tiñan cabida as políticas de destilización xa que 

o prezo nunca compensaría, polo que ó estinguirse as redes informais de abastecemento local en 

favor de corredores e almacéns industriais, maila vinda de viños foráneos coa chegada de mellores 

comunicacións, causou o abandono de moitísimas viñas e colleiteiros/as, e non tardaron en chegar 

escandalos como o “do metílico”. A organización de cooperativas supuxo unha resposta relativa á 

crise en cernes.

Claude Bourguignon, un Enxeñeiro Agrónomo disidente do afamado INRA, microbioloxista 

dos solos xunto a sua dona Lydia, afirma que tras décadas de agroquímica industrial o 90% dos solos 

europeos teñen unha nula ou moi cativa actividade biolóxica, o que é o preludio da morte irrperable 

e  a  perda  de  tipicidade  ou  “terroir”.  De  certo,  Bourguignon  chega  a  situar  a  fruticultura  e  a 

viticultura como os aproveitamentos máis danados e que precisarían urxente recuperación.



A partires dos anos 70 a crítica ecoloxista ten a súa derivación vitivinícola na que viñateiros 

da Franza, Italia e Alemaña (principalmente)  propoñen novas ou vellas técnicas nas que, en maior 

ou menor medida e desde diferentes estilos ou escolas (agricultura sostible, agricultura orgánica, 

agroecoloxía, biodinámica, permacultura, Fukuoka, etc.), van desbotando os biocidas de síntese, a 

adubaxe  industrial  e  toda  a  panoplia  enolóxica:  levaduras  de  deseño  importadas,  glicolización, 

ósmose inversa, chips, etc..

Esta virada do discurso deu nunha concurrencia por aumentar o recoñecemento e distinción 

de  marcas  e  denominacións,  das  que  incialmente  se  benefician  os  lugares  míticos  (Bourdeaux, 

Bourgogne, Champagne, etc.) e que se acaba extendendo a todas partes. Hoxe na Franza hai máis de 

2000 viticultores  “bio” e  na Galiza xa se espera para o 2010 a máis  dunha ducia de viñateiros 

inscritos en viticultura ecolóxica.  

Co termo francés “terroir”, de difícil traducción, intégrase a conxunción única de solo, castes 

e  culturas  do  viño,  e  polo  tanto,  recuperase  o  debate  da  diferenciación  e  a  saúde.  Xa se  estáń  

investigando os fundamentos edafobiolóxicos dos diferentes terroir. Novas e vellas adegas integran 

as  diferentes  técnicas  ecolóxicas  e  abren  espacios  contra  unha  crecente  uniformización  e 

monopolización dos viños. Hoxe frente aos denominados world wines están os viños de colleiteiro, 

de cooperativa, de autor, de denominación, etc.

O xa citado Nicolas Joly propón a recuperación “real” das denominacions ou apelacións de 

orixe en base a parámetros de manexo da viña e do viño mais esixentes. Así, asistimos a unha volta 

de algo que en certo modo nos pertencía  e que non debe ser un couto pechado para segmentos 

elitistas, o viño ecolóxico ou obtido con uvas ecolóxicas (a súa denominación actual) non é unha 

opción mais no aparente hipermercado mundial, é a consecuencia lóxica dunhas loitas e debates, 

internacionais e locais, nos que se suman tamen os consumidore/as 

Corresponde ós viticultores expresar claramente a súa demanda de cara á investigación e 

acadar  máis  autonomía  de  pensamento  fronte  a  esquemas  convencionais,  tanto  técnicos  como 

comerciais.



3.- XESTIÓN DE VIÑEDOS ECOLÓXICOS

3.1.- Bases agroecolóxicas do viñedo:

3.1.1-O solo:

Á  luz  de  novos  descubrimentos  vaise  acadando  o  coñecemento  das  diversas  funcións 

ecolóxicas que ten o solo, e as súas repercusións no viñedo e no viño, frente a visións cómodamente  

convencionais, e baseadas en principios reducionistas como a “Lei do mínimo” e outras, xurde o 

redescubrimento do papel que ten a biodiversidade do solo. E falamos de redescubrimento en termos 

de  método  científico  xa  que,  por  experiencia,  os  labregos  desde  antergo  intuían  as  prácticas 

sustentables de calidade xa que non había moitos libros ou manuais. 

¿Existe unha relación entre calidade do viño, o terroir, e o solo?

Nunha investigación recente, Claude Bourguignon relacionou a calidade de afamados caldos 

da Borgoña e do Loira con características singulares dos solos da viñas, os terroir. Nun primeiro 

termo a presencia importante de arxilas de alta superficie de adsorción (m2/g) ten máis potencial para 

os tintos dbido a maior presencia de ferro que é fundamental nos antocianos. A profundidade de 

enraízamento tiña moito que ver coa maior ou menor porosidade do solo, onde se chega a acadar o 

“gusto mineral” no contacto coa rocha nai. Finalmente púidose comprobar que a actividade biolóxica 

rizosférica tiña relación coas apreciacións de calidade de viños de alta expresión. Dita actividade 

rizosférica  é  consecuencia  da  aireación  do  solo,  exudados  nutritivos  das  raíces  mortas  e  a 

proliferación de miñocas e outros organismos.

¿Cómo se crea e evoluciona un solo agrícola? 

Os innumerables  solos  agrícolas  formáronse pola  acción  dos  microoganismos  nas  rochas 

expostas a condicións externas de intemperie,  dado un contexto climático existe unha actividade 

biolóxica e polo tanto temos a creación e evolución dun solo. Non existiría nengún solo agrícola sen 

a  actividade  biolóxica xa que,  o clima por sí  só leva a procesos de alteración  degradativos  que 

condicionan a xeomorfoloxía e a evolución xeolóxica.



Sobre a matriz de rochas, os axentes biolóxicos de diferente orde interactúan e conectan a 

esfera do inerte co orgánico, polo que o solo podería caracterizarse como un verdadeiro ecosistema 

en  que  vida  e  morte  entrelazan  a  bacterias,  protozoos,  algas,  nemátodos,  miñocas,  artropódos, 

mamíferos, aves, as persoas, etc. 

As condicións agrícolas dun solo actúan na rizosfera, que é o espacio físico inmediato onde 

medran e viven os tecidos das raíces, resposables do sustento vital  de toda a pranta, no que nos 

ocupa a cepa. Así as condicións de aire, auga, as simbioses bacterianas ou micorrízicas, a capacidade 

de penetración, infeccións, absorción de nutrintes teñen lugar en dito espacio. 

Básicamente hai unha parte inerte e inactiva que compoñen as partículas grosas e areas que 

interveñen na capacidade xeral de infiltración da auga e a inercia térmica do solo (aquecemento). O 

resto é o complexo e variado conxunto organo-mineral que liga as particulas máis finas (limos e as 

diferentes  arxilas)  coa  materia  orgánica  máis  ou  menos  humificada.  A  estabilizacion  do  tecidó  

organomineral descansa no papel de certos elementos como o calcio, magnesio, ferro e aluminio que 

permiten atraer por forzas elecroestáticas a humus e finos. 

O  específico  binomio  de  clima  e  manexo  agrícola,  dependendo  dunha  topografia  coń  

inclinación maior ou menor, marcan unha presión de alteración dos compoñentes do solo que remata 

na erosión para a súa reintegración no ciclo xeolóxico xeral da terra (millóns de anos). O conxunto 

organomineral ralentiza (miles de anos) esta presión alteradora e permite a producción agrícola.

Os solos agrícolas, nomeadamente as viñas, teñen un perfil vertical dividido en horizontes: o 

horizonte A (os primeiros 30 cm aproximadamente) que é onde transcurren as condicións aeróbicas e 

polo tanto a capacidade de proliferación da maioría da fauna e microorganismos do solo. Como 

primera consecuencia os laboreos a maior profundidade resultan inútis e mesmo contraproducentes 

si se sitúan as enmendas e restos orgánicos a maior profundidade dos 30 cm.

Nos horizontes B e posteriores (C, rocha nai) a disminución drástica de osíxeno permite unha 

certa capacidade biolóxica a través de fauna especializada e dos microorganismos quimiolitótropos 

que permiten obter enerxía de enlaces químicos de diversos minerais.   



Segundo Ives Herody, o complexo órgano-mineral aséntase nun modeló básico que liga os 

materiais finos e a materia orgánica máis ou menos humificada de natureza eléctrica electronegativa 

cos elementos metálicos electropositivos calcio, potasio, ferro, magnesio, aluminio, etc. Destos hai 

un papel destacado para os metais bivalentes, e e especialmente para o ferro que ten potencial dentro 

dun marxe enerxético, estar oxidado ou reducido, de certo é máis estable que o magnesio e máis 

soluble que o aluminio. Estos elementos compoñen unha parte fundamental da chamada capacidade 

de cambio  no que a  súa maior  ou menor porcentaxe  de saturación polas  bases (potasio,  calcio, 

magnesio, etc.) frente ao aluminio é o que asegura o entramado xeral organomineral. O aluminio é 

un  insolubilizador  (ex:  fósforo)  e  no  equlibrio  osmótico  das  celulas  da  pranta  representa  unhá  

tendencia á desecación. 

Cada vez hai críticas máis fortes ó papel que se lle ten asignado ás determinacions do pH da 

solución  do  solo  xa  que  non  centran  o  problema  da  fertilidade  do  solo  e  teñen  favorecido  as 

recomendacions de encalado que provocaban o desplazamento doutros elementos como o magnesio 

ou o potasio e resultaban nun factor importante na desestabilización da materia orgánica. De certo 

vese ao calcio como un fertilzante da actividade bacteriana que hai que dosificar con tento. 

¿Cómo se alimentan as cepas a través do solo? 

As  prantas  poden  absorber  directamente  nutrintes  a  través  da  raíz,  disoltos  na  auga, 

semellante  ó  que  sucede  cos  cultivos  hidropónicos,  pero  tamén  poden  absorber  intermediarios 

metabólicos  provintes das relacións  tróficas entre microorganismos con materia  orgánica ou con 

outros  microorganismos.  E máis,  só a  través  da  vía  orgánica  a  cepa  pode obter  os  máis  de 30 

elementos necesarios para o seu desenvolvemento vital. Non existe nengun adubo sintético para istos 

requerimentos.

Polo tanto, as relacións simbióticas de predación, fotosíntese, reducción mineral, morte, etc 

entre os organismos vivos supoñen un fluxo constante de nutrintes que, dalgunha maneira, poden 

suplir as necesidades dunha pranta, é o denominado Esquema de Disponibilidade de Nutrintes. Ou 

sexa, que non resulta de todo correcto falar do solo como reservorio de nutrintes se non como fluxo 

biolóxico-fisico de nutrintes dispoñibles. 



 É enton que na agronomía convencional estamos usando a Lei do mínimo e o Esquema de 

Cantidade  de Nutrintes,  baseado nas  analíticas  de laboratorio,  que non explican  o que  acontece 

realmente na relación solo-planta, como moito se chega a un concepto estilo “caixa negra” onde a 

materia orgánica supón unhas funcións subsidiarias da denominada fertilización mineral.

O ecosistema ao nível da rizosfera ben se podería comparar cun bosque tropical onde hai un 

equlibrio  entre  a  productivade  final  e  a  mineralización  de  materia  orgánica,  aínda  que  no 

microscópico a vida e a morte bulen de xeito caótico. 

O solo é  onde se localiza  a  rizosfera e  a ese nível  valoránse  as condicións  positivas  ou 

negativas para o crecimento e correcto desenrolo da pranta segundo as necesidades de elaboración 

dos viños.

Como aquel  episodio  no  que un  Presidente  de  Goberno di  ó  seu ministro  “A economía 

imbécil,  a  economía”,  poderiamos  usar  “O solo,  imbécil,  o  solo”.  Certo  que  é  nas  condicións 

edáficas onde temos a base da explicación da maioría dos problemas de manexo nas cepas xa sexan 

fisiolóxicos ou patolóxicos.  

Papel predominante dos microorganismos na alimentación das plantas.

Se nun viñedo temos unha producción media dada de 6000 litros de viño nunha Ha, deses 

6000 litros só 1800 é materia seca, do que o 95% o compoñen C, O, H e N, ou sexa elementos que 

veñen  exclusivamente  da  atmosfera,  restan  só  uns  91  quilos  para  os  restantes  28-30 elementos 

presentes nas plantas e que resultan en menor ou maior medida importantes. ¿Como é que ises 91 

quilos xustifican toneladas de agroquímica NPK, mesmo nas viñas?

Este crucial  e, aparentemente,  inexplicable paradoxo xa ten mais de 100 anos de historia 

química, podémonos remontar, xa moi cedo, a deturpación dos descubrimentos de Justus von Liebig 

(o  que  formulou  a  “Lei  do  mínimo”).  De  certo  Liebig  descubriu  que  as  formas  oxidadas  do 

nitróxeno,  fósforo  e  azufre  (nitratos,  fósfatos  e  sulfatos)  eran  as  formas  químicas,  entre  outras 

moitas, das que se alimentaban as prantas. Non se tardou moito en ligar lucrativamente a deturpación 



do dito decubrimento e de seguido alimentar as plantas con adubos de síntese a base de nitratos, 

fosfatos ou sulfatos. 

 Non se tivo en conta que os microorganismos poden movilizar a maioría dos elementos 

como o ferro, molibdeno, zinc, manganeso, etc. en formas quelatadas con moléculas orgánicas que 

pasan á planta. É por tanto falso que as raíces ou as follas non poden alimentarse de macromoléculas 

orgánicas. E é mais falso que a alimentación da planta só pode vir da adubaxe química mineral. 

Os microorganimos poden oxidar o nitróxeno (fixado polas bacterias),  fósforo e sulfato e 

quelatar  a  maioría  dos  elementos  necesarios  da  pranta;  poden  fixar  o  carbono  e  o  nitróxeno 

procedentes da luz, poden aproveitarse da enerxía química do humus ou dos minerais do solo. E 

máis  conseguen  movilizar  concentracións  de  elementos  presentes  no  solo  moi  inferiores  ás 

concentracións  presentes  nos  organismos  vivos.  Unha  cuestión  é  clara,  a  aportación  de  adubos 

químicos ou orgánicos de xeito abusivo leva a lóxica de contaminación, xa que sempre sobrarán 

elementos que non necesitan a vida do solo e, polo tanto, lixiviará ou acidificará o medio chegando a 

eliminar as delicadas ligazóns órgano-minerais (a bioestructura).

De  entre  os  moitos  esquemas  nos  que  se  pode  comprender  a  natureza  oculta  do  solo 

poderíase  tomar  o  de  “Rede  de  alimentación  do  solo”,  que  é  básicamente  o  conxunto  de 

organismos que viven no solo. Un gramo de solo pode conter 100 millóns e mil millóns de bacterias,  

entre elas contén sobre 25.000 especies de bacterias e 8.000 especies de fungos!.

           

Os microorganismos do solo xogan un papel moi importante no sustento da vida da pranta a 

través da retención e reciclaxe de nutrintes, a supresión de doenzas e o melloramento da estructura e 

capacidade  de  infiltración  e  retención  de  auga,  e  como  xa  se  comentou,  una  expresión  do 

denominado terroir no producto final, que e o vino. ́ ̃



Esquema de Rede de alimentos do solo, segundo USDA

Papel de cada compoñente na biodiversidade do solo:

Meso e  Macrofauna do solo

Pola maior ou menor incidencia sobre o solo, incluímos neste apartado aos mamíferos, reptis 

atrópodos  (insectos,  miriápodos,  crustáceos  e  arácnidos),  moluscos,  miñocas,  nemátodos  e 

protozoarios (amebas). 

Dentro dos mamíferos podemos falar das toupas e ratos coa sua capacidade para aburatar o 

solo  e,  polo  tanto,  airealo.  Os  reptis  aportan  biodiversidade  e  cumplen  unha  función  das  redes 

tróficas no viñedo. Os artrópodos constituen un grupo inmenso de especies que inclúen a formigas, 

colémbolos,  cempés,  milpés,  cochinillas,  arañas,  ácaros,  etc.  As  miñocas  (epigeas,  anecicas  e 

endoxeicas)  teñen  unha  función  importante  na  aireación  e  reciclaxe  de  materia  orgánica 



(humificación). E finalmente nemátodos e protozoos interveñen no equilibrio xeral biolóxico do solo 

(relacións de depradación, descomposición, etc.).

Se sumamos o peso da meso e macrofauna (excluindo mamíferos e reptis) podemos estimar 

un  peso  medio  de  620  g  nos  primeiros  30  cm.  Non  semella  moito  pero  a  importancia  destos 

organismos radica na sua taxa de renovación moi alta. As amebas poden multiplicarse 3-4 veces por 

día, os nemátodos 5-50 días, os colémbolos 30-50 días e así todos.

A  función  ecolóxica  destos  seres  baséase  nas  interrelacións  de  comer-ser  comido  que 

establecen coa multitude da vida no solo; melloran a fertilidade do solo xa que movilizan nutrintes 

debido a que predixeren materia orgánica e  alimentan ás bacterias; controlan ós fungos dañinos para 

a pranta e airean o solo cás galerías que abren..

 A  maioría  destos  seres  teñen  sistemas  de  dixestión  exóxenos  (excretan  as  enzimas)  e 

antibióticos, que no conxunto redunda na actividade biolóxica xeral do solo. Os cadáveres e feces 

dos  animais  alimentan  a  outros  do  mesmo  tamaño  ou  menor  (as  amebas  devoran  bacterias,  os 

nemátodos a outrso nemátodos, etc).  

 A exposición  á  radiación  solar,  os  laboreos,  a  humedade  ou as  temperaturas  excesivas 

inciden  negativamente  nestos  seres.  A  dispoñibilidade  de  materia  orgánica,  C,  fai  aumentar  a 

dispoñibilidade de alimento para a meso e macrofauna.



Sobre todo a fauna epixea que permanece na superficie do solo, están as miñocas comedoraś  

de  follas  (anecicas)  e  as  comedoras  de  solo  (endoxeica)  situadas  a  maior  profundidade. 

Claude Bourguignon

Fungos



Non  son  os  máis  numerosos,  mais  o  seu  peso  é  maior  debido  ao  grande  tamaño  en 

comparación  coas  máis  numerosas  bacterias.  Representan  as  dúas  terceiras  partes  da  masa 

microbiana do solo, nunha cullerada pode haber máis de 8.000 especies de fungos, pode haber entre 

unha e dúas toneladas de fungos no solo!. Predominan máis nos bosques que nas pradeiras e unha 

masa microbiana igualada entre fungos e bacterias considerase un bó sinal de solo san. Aínda que 

algúns sexan potencialmente patóxenos para a pranta (Roselliana,  Armillaria,  etc.) a maioría son 

saprófitas ou simbiontes, mantendo en xeral, un estado de equilibrio denominado funxestase. Xunto 

cos  actinomicetos  (case  un  paso  intermedio  entre  fungos  e  bacterias),  debido a  súa  capacidade 

descompoñedora,  son  as  reponsables  da  formación  de  humus  e  a  constitución  da  denominada 

bioestructura ó tecer as redes miceliares. 

A aireación e un pH baixo facilitan a labor dos fungos. Beneficianse tanto pola cantidade de 

materia orgánica rica en carbono (pallas, restrebas) como en fósforo. A súa aportación neta positiva 

no ámbito rizosférico depende da dispoñibilidade de nutrintes suficientes e, especialmente no caso 

das micorrizas, da saúde do hospedeiro, no caso contrario influirá negativamente sobre a natureza 

patoxénica.

As  micorrizas  son  un  importante  grupo  de  fungos  microscópicos  que  teñen  función 

simbiótica cando se atopan instalados nas raíces das prantas. Están as ecto (externas ás raíces) e 

endomicorrizas (penetrando nas radículas). As primeiras poden colonizar ás estructuras radiculares 

lignificadas e que non teñen función nutritiva.

As denominadas endomicorrizas colonizan as radículas, que son os únicos tecidos radiculares 

con función nutritiva onde se intercambia auga e nutrintes con aportes de fósforo e outras sustancias 

de difícil movilidade no solo. As endomicorrizas aumentan considerablemente o volume e poder de 

exploración das raíces. 

Dentro das endomicorrizas os fungos micorrizais arbusculares son un excepcional grupo de 

fungos beneficiosos.  Están presentes  na maioría  dos  solos  e  son capaces  de formar asociacións 

simbióticas cos sistemas radiculares da maior parte de especies de plantas vasculares, onde actúan 

como biorreguladores e protectores, e facilitan a absorción de nutrintes minerais como o fósforo. As 



redes miceliares que extenden as micorrizas xunto a outros fungos colaboran na consolidación da 

bioestructura do solo, por iso resulta interesante a práctica do non laboreo xa que impide que ditas 

redes resulten dañadas. Unha boa colonización por micorrizas da como resultado unha planta máis 

resistente e sana, que redunda nun mellor desenrolo da parte aérea.

Endomicorrizas arbusculares 

Algas

Só existen  na  superficie  do  solo  porque  precisan  do  sol  para  vivir,  suministran  materia 

orgánica ¨ (100.000 individuos por m2), teñen grande capacidade de resitir altas temperaturas, fixan 

nitróxeno en simbiose coas cianobacterias. 

Actinomicetos

Os actinomicetos  son un pouco intermedios  entre  fungos e  bacterias.  Os primeiros  teñen 

aspecto filamentoso e capacidade de segregar antibióticos; as segundas a posibilidade de realizar 

numerosas reacións bioquímicas. Seu número no solo é elevado: de un a cen millons por gramo de 

terra e o seu peso, por termo medio, e dunha Tm por Ha. Participan na formación de humus, en 

particular de composts que son parte de xermens termófilos. Mineralizan algo de materia orgánica. 

Bacterias:

É o grupo máis  numeroso en cantidade  e  diversidade  sobre o ecosistema do solo,  teñen 

múltiples funcións entre as que destacan a absorción de nitróxeno e outros nutrintes a través das 



diferentes  especializacións, no  que  respecta  a  alimentación  que  desenvolven.  Polo  seu  pequeño 

tamaño, o seu peso non chega a unha tonelada por Ha de solo. O que da ás bacterias un lugar tan  

importante  é  a  sua  extraordinaria  variabilidade  bioquímica:  son  fotosintéticas,  fixadoras  de 

nitróxeno, quimiorganotrofas, quimiolitótrofas, nitrificantes, desnitrificantes, etc. 

Peso dos organismos na capa arable dun solo agricolá

Existen as bacterias fixadoras de nitróxeno que, comenzando polas famosas Azhotobacter, 

seguen en diversas familias. Todas son responsables de fixar o nitróxeno necesario para as proteínas 

dos organismos vivos xa que non existe nitróxeno en forma mineral natural, mesmo o salitre ten 

unha  orixe  orgánica.  É  por  iso  ilusorio  que  o  nitróxeno  fixado  industrialmente  pode  suplir  as 

necesidades deste compoñente nas prantas, non chegaría a flota de camións do mundo para fertilizar 

todo o nitróxeno que precisa a agricultura francesa!.

As bacterias precisan dunha certa temperatura e humidade e mesmo a pH baixos, como os 

fungos, precisan dunha boa saude do hospedeiro pola necesidade de intercambio con metabolitos na 

rizosfera, se non tórnanse parásitos. Vense benficiadas coa aplicación de adubos foliares orgánicos. 

Dende o punto de vista da fixación do nitrógeno, as Rhizobium son tan importantes que nodulan as 

leguminosas como outras de carecter libre como as Azotobacter que poden actuar no solo e nas 

follas.  



Actinomicetos 

O conxunto de redes tróficas no solo e seu papel na calidade do viño

As simples determinacions granulométricas non teñen servido para determinar o carácter dun 

“terroir”.  Os grandes terroir franceses baseáronse na porosidade da cal, moita é de orixe biolóxica, 

dita  porosidade  é  chave para  que  chegue  o  osíxeno as  raíces  profundas  e  dar  o  sabor  mineral.  

Grupos  de  bacterias  ou  fungos  xa  teñen  capacidade  de  imprimir  carácter  a  un  terroir,  alén  da 

aportación de macro e mesofauna, é importante a masa de raíces mortas como fonte de alimento da 

biodiversidade edáfica.  

O  que se deduce de todo o dito anteriormente é que non é preciso aportar externamente 

fósforo nas viñas, potasio nos solos e nitróxeno nas plantas.

Qué pode ameazar a bioloxía do solo?

As prácticas que ameacen estas redes tróficas afectan a planta en deficiencias de nutrintes, 

ésta estará máis exposta os ataques de patóxenos, co cal requerirá aporte de insumos externos, como 

consecuencia a sotenibilidade é moito menor.

A correcta alimentacion entronca co equilibrio metabólico necesario para que a planta sexa 

menos  vulnerable  ás  condicións  desfavorables,  tanto  de  patóxenos  como  climáticas  (Teoría  da 

Trofobiose), solos sanos, prantas sanas, viños de maior calidade organoléptica, máis complexos e 

máis estables.



Funcións das redes tróficas no solo:

- Retención de nutrintes

- Continuar o ciclo de nutrintes

- Manter a estructura do solo: dinámica do aire e da auga

- Equilibrio entre a dispoñibilidade de auga e de aire: o contrario produce compactación, ésta leva a 

proliferación  de  organismos  anaeróbicos,  infeccións  bacterianas,  limita  a  dispoñibilidade  de 

nutrintes.

- Dispoñibilidade de poros: a non existencia deles pode estar relacionada co laboreo inapropiado, 

falta de materia orgánica, e esto conleva a disminución da dispoñibilidade de auga, afecta en épocas 

de Sequeiro á dispoñibilidade de nutrintes.

- Supresión de pragas e enfermedades.

Operacións de manexo do solo que condicionan as redes tróficas:

- O laboreo excesivo: provoca demasiada aireación que descompón rápidamente a materia orgánica 

do solo, menor disponibilidade de nutrintes, compactación en solos arxilosos, desecación do solo, 

destrucción de redes de micelios, danos na estructura do solo, danos de artrópodos, encostramento, 

arraste do arado, impacto desfavorable dos factores metereolóxicos.

- Engádega de fertilizantes minerais: os organismos non os poden transformar adecuadamente o que 

producirá acumulación de sales no solo e como consecuencia, a contaminación.

- O traballo en condicións anaeróbicas limita a vida no solo.

-  O traballo  en condicións  aeróbicas  favorece a vida no solo:  como consecuencia  na viticultura 

prodúcese un desenvolvemento radicular favorable que conleva un bo desenrolo do sistema foliar, 

mellor  circulación  de  nutrintes,  máis  resistencia  ás  situacións  climáticas  desfavorables,  mellor 

desenrolo da fotosíntesis.

-  Operacións  que melloren  a  expansión do sistema radicular:  maior  capacidade  de absorción de 

nutrintes e auga. 

-  A mellora do sistema radicular inflúe na calidade dos viños.

- Operacións que favorezan o control do vigor da planta: demasiado vigor inflúe negativamente na 

calidade dos viños.



Rede miceliar favorecida polas coberturas vexetais

A incorporación de madeira rameal triturada

Claude  e  Lydia  Bourguignon  (xunto  a  outros  autores)  destacan  o  papel  beneficioso  que 

consegue  a  incorporacion  en  superf́ icie  de  madeira  rameal  triturada  ou  fragmentada  (excepto 

resinosas e eucaliptus) de frondosas e das podas das videiras, dita madeira dun ano e fácilmenté  

atacada  polos fungos do solo polo que se favorece  o desenvolvemento  micorrizal  que amplía  o 

volume de exploración de raíces e a capacidade de absorción de auga. O casal Bourguignón sinala 

que  dita  práctica  debería  evitar  o  emprego  de  rega  que  resulta  unha  practica  de  certo  moí  

controvertida, aínda que seguramente máis dificil no contexto de cambio climatico.́ ́

3.1.2.- A cepa:

A relación entre a alimentacion e proteccion vexetaĺ ́

Recentemente os científicos  lograron completar  a secuencia  do xenoma da videira  (Pinot 

Noir), téñense atopado máis de 30.000 xenes, 89 deles son reponsables da formación de terpenos, 

responsables  dos  aromas  en  viños  brancos,  e  43  xenes  controlan  a  producción  da  molécula 

resveratrol, segundo informes médicos con efectos beneficiosos na saúde. Téñense enumerado máis 

de 500 elementos diferentes no viño, aínda que moitos en cantidades insignificantes: (auga, alcohol, 



azúcares, tanitos, flavonoides, antocianos, terpenos, acidos orgánicos, aminoácidos, sales minerais, 

vitaminas, etc).

O viño é por tanto esencialmente unha bebida san, que tomada en cantidades razoables aporta 

ó organismo un complemento nutricional e enerxético importante. Recoñécense no viño propiedades 

terapéuticas, sobre todo para a prevención de doenzas cardiovasculares, dado que contén sustancias 

protectoras  do  corazón  (Procianidinas),  é  dicir,  os  elementos  dos  tanitos.  Constatáronse  que  a 

mortalidade debida a doenzas cardiovasculares é 3 veces maior que si o viño forma parte das bebidas 

cotiás.

As combinacions son inmensas se consideramos xenoma e terroir. Unha vez desbotadas as 

simplificacions NPK (nitrógeno, fósforo e potasio) debemos ver onde está a ciencia dos 91 quilos 

que extraen as cepas do solo para poder obter un producto de expresión de diferentes sensacións que 

cautive ó consumidor. En que maneira podemos intuir que os grandes viños de terroir teñen base en 

plantas sans que se nutren de solos sans. Houbo unha persoa que formulou estas relacións dende o 

punto de vista da plata: Chabossou e Teoría da Trofobiose.

Francis  Chabossou  foi  un  entomólogo  que  nos  anos  60  do  século  pasado  estudaba  a 

alimentación  de  especies  de  insectos  nos  viñedos  de  Burdeos.  Inicialmente,  o  termo  trofobiose 

aplicouse ás relacións entre dispoñibilidade de nutrintes e as variacións nas poboacións de insectos. 

Máis  con  paciente  observación  puido  decatarse  doutros  fenómenos,  entre  eles  os  aumentos 

espectaculares  de  ácaros  en  videiras  tratadas  con sulfatos  orgánicos  de  contacto  da  familia  dos 

ditiocarbamatos: mancozeb, zineb, propineb, captam, etc. De certo, os ácaros non eran unha praga 

coñecida naquela altura e coincidiu coa aplicación de ditos sulfatos sintéticos. Pensouse inicialmente 

que os fitosanitarios eliminaban os predadores dos ácaros.

Mais Chabossou non se quedou coa apariencia, xa que os ácaros proliferaban fora das datas 

de aplicación de fitosanitarios. A conclusión que tirou, e que defendeu na súa leitura de tese doutoral 

no ano 1969, foi que os fitosanitarios, en adiante agrotóxicos, fan algunha modificación de xeito que 

aumenta a concentración de azúcares solubles e aminácidos nos líquidos celulares  da planta.  De 

resultas disto, hai unha maior susceptibilidade á presión dos patóxenos (fungos, insectos, ácaros, 



etc.).  Ditas alteracions  do metabolismo están dadas por causas longuicuas,  indirectas,  insidiosas: 

excesos de adubación nitroxenada, desequilibrios na correción de K, Ca, Mg; carencia ou exceso en 

determinados oligoelementos, en moitos dos casos fornecidos á planta polos agrotóxicos. 

Obtense  a  causa  da  subida  da  fitofarmacia  por  un  exceso  de  coidados  fitosanitarios:  as 

denominadas molestias iatroxénicas. Estas molestias non só provocaban proliferacions de ácaros se 

non que se foi comprobando que os desequilibrios  biolóxicos  tamén acarreaban ataques  doutras 

pragas e finalmente doenzas criptogámicas como oidio e botrite. 

Outros pesquisadores corroboraban a trofobiose de Chaboussou e mesmo situaron estadíos 

vexetativos máis vulnerable ós fungos como as follas novas, floración, strees fisiolóxico, etc. Estos 

estadíos coinciden co aumento de aminoácidos e azúcares solubles. De certo, os mecanismos de 

resistencia nas plantas están no metabolismo interior que favorezca un aumento de macromoléculas 

indixeribles polos patóxenos, que apenas teñen algúns enzimas para alimentarse.

 Como consecuencia práctica resulta que os productos tradicionalmente eficaces contra os 

fungos o eran na medida que alimentaban equilibradamente a planta, o caldo bordelés aporta cobre 

que é un precursor favorable á síntese de polifenois, pasa o mesmo co calcio e o xofre. Calquer 

fitosanitario  de síntese  pode envelenar  ó patóxeno,  pero  seguramente  desequilibrará  a  planta.  O 

desequilibrio metabólico leva ó estadío dominante de proteolise (destrucción de proteínas) frente a 

proteosíntese (síntese de proteínas).

A alimentación da planta é un factor moi importante (Teoría da Trofobiose). Unha correcta 

alimentación da planta a fai menos vulnerable para a entrada de enfermidades. Calquer factor de 

estrés excesivo conleva que a planta condicione a respiración ou que condicione o metabolismo.

Os agrotóxicos alteran o potencial osmótico, alteracións no sistema enzimático que producen 

concentracións de azúcares solubles e aminoácidos, aumento a vulnerabilidade ó ataque de pragas e 

doenzas. Se alimentamos correctamente á planta, ésta poderá fotosintetizar correctamente polo que 

aumentará a concentración de macromoléculas elaboradas o que redunda na síntese de fitoalexinas 

que favorecen a resistencia xeral da planta. 



Neste principio baséase a utilización de productos clásicos como o caldo bordelés e o xofre 

en pó, mais tamén a utilización de biofertilizantes, solucións a base de compost ou soro de leite, 

extractos de plantas como a ortiga ou cola de cabalo,  etc.  Estos productos aplicados foliarmente 

cumpren a función de estimulante e adubo, polo que deben ser usados preventivamente. 

Do mesmo xeito a correcta alimentación a través do solo actúa na mesma medida xa que a 

través da bioloxía do solo e a materia orgánica é posible suministrar a proporción de elementos 

necesarios para  planta e evitar os desequilibrios metabólicos, tamén evitar a compactación dos solos 

actúa na mesma medida.  Polo que en viticultura ecoloxica non podemos desligar a proteccioń ́  

vexetal da alimentacion da planta e do solo e deberíamos incluir a prevencion microclimaticá ́ ́  

(a nivel de acios) e nanoclimatica (a nivel de rizosfera).́ ́ ́

Con  todo  debese  incluir  o  papel  da  luz  e  a  radiacion  solar  xa  que  esta  comprobad́ a  a 

incidencia na fertilidade das xemas e nas moleculas aromaticas e responsables da cor.́ ́

A profundidade das raíces, o terroir e o stress hídrico-nitroxenado.

 O  denominado  concepto  terroir,  segundo  moitos  autores,  está  ligado  a  capacidade  dé  

expresion mineral do solo no mosto e por tanto no vino, isto xa foi abordado no que respecta aś ̃  

posibilidades de que as raíces exploren os horizontes máis minerais coas debidas necesidades de 

porosidade que permita a supervivencia das raíces e a vida microbiana rizosférica (quimiolitrotopoś  

e outros). 



Comparacion da profundidade de raices en vinedo con e sen herba na superficié ̃

Unha das maneiras de obter bós resultados e favorecer o desenvolvemento do crecemento daś  

raíces  en  profundidade  debido  a  menor  dispoñibilidade  do  desenorolo  radicular  na  superficie. 

Practicas como a implantación de coberturas vexetais permantes ou temporais (totais ou parciais ná  

superficie do vinedo) pode favorecer dito obxetivo. Efectivamente, moitas experiencias amosaroñ  

que  se  aprofunda  o  sistema  radicular  ante  o  aumento  de  densidade  radicular  de  adventicias  e 

perennes que “secan” o terreo e disminúen a dispoñibilidade de sustancias nitroxenadas precisas para 

a fotosíntese.

Este stress hídrico e nitroxenado pode redundar, nunca de xeito irreversible, no descenso da 

síntese de tecidos verdes aéreos dando como resultado menor peso na madeira de poda, e tamén a 

disminución de sustancias nitroxenadas na pulpa das uvas, que pode atinxir a correcta fermentacioń ́  

alcohólica (baixadas do malico, fermentacións longas ou mesmo que se deteñen antes de tempo,́  

etc.). Nun excelente estudo feito na zona do Valais, en Suiza, ligaron a falla de clorofila nas cepas 

sometidas  a  stress  hídrico-nitroxenado  en  vinas  con  cobertura  permanente  vexetal.  No  Valais,̃  

ladeiras calcáreas con menos de 600 mm de choiva anual, provocaban situacións de difícil actividade 

bioloxica nos solos (dificil humificacion) e extrema sequeira no vran,  polo que baixaba o contido dé ́ ́  

clorofila redundando en maduracións irregulares e vinos con pH altos, acidez desequilibrada, falla dẽ  

tipicidade, etc. É por tanto necesario, en situacións extremas (sequeira en terreos pobres), matizar as 



practicas  de  cobertura  permantente  con  correcións  foliares  nitroxenadas,  regas  de  socorro,́  

incorporacion mecánica de restos vexetais a pouca profundidade, etc.́

Comparacion do teor de N entre vinedos con e sen herbá ̃

Outros  autores  sitúan  que,  tras  a  implantación  dunha cobertura  vexetal  permante  hai  un 

período de baixada de rendemento provocada polo evidente control do vigor, máis que dita baixada, 

vai disminuindo cos anos na medida que a cepa consiga consolidar un sistema radicular profundo, 

esta situación se acelera na medida que retiramos e incorporamos a cobertura vexetal.

Efectos beneficiosos das coberturas vexetais frente a compactacioń



Con todo, a incorporación da materia vexetal debe facerse a baixa profundidade e de forma 

distanciada no tempo xa que, as coberturas vexetais tenen consecuencias netamente beneficiosas.̃  

Que decir ten que nas cepas baixas debe ser controlada a competencia de adventicias. 

3.1.3.- Biodiversidade do viñedo:

Aparte do que xa se ten comentado do solo, hai que situar o papel xeral da biodiversidade 

nun vinedo que inclúe diversas esferas:  rizosfera,  solo,  cobertura vexetal,  sebes, bosques, etc. Ã  

biodiversidade estructural dun vinedo comeza pola propia ubicacion e deseno no que a tradicional̃ ́ ̃  

composicion en mosaico evita o efecto dos monocultivos, asi as sebes de arbores ou arbustos limitań ́  

o  dano dos  ventos  fortes,  acobillan  entomofauna  auxiliar  beneficiosa  e  limitan  a  velocidade  de 

expansion dalgunha praga eventual.́

Tense comprobado a menor ou nula incidencia de pragas como os cicadelidos e a avelaíñá  

dos acios segundo a diversidade introducida nun vinedo. ̃ Xa que as densidades de ditas pragas vense 

limitadas pola diversidade agroforestal  xeral:  dificultade de deteccion do obxetivo e aumento dé  

presencia de predadores. Miguel Altieri ten comprobado nun “estudio de caso” na zona de Viños 

Verdes de Portugal no que se comparou un vinedo con sistema tradicional en “forcado” e outrõ  

denominado “en cordon”.  O denominado vinedo en forcado as cepas  estan titurados en arboreś ̃  

integradas en hortas de policultivo, no denominado cordon temos vinedos en espaldeira onde non haí ̃  

outros aprobeitamentos e se retira a cobertura vexetal polo que resulta nun monocultivo.

O  efecto  corredor  das  sebes  xunto  a  coberturas  vexetais  limita  as  poboacións  de  trips,́  

cicadelidos, ́ Lobesia e outros vense disminuídas onde predomina a complexidade vexetal espacial na 

que tamen aumentan as poboacions de insectos depredadores como cocinelidos, sirfidos, crisopas,́ ́  

etc. Tamen nos denominados sistemas tradicionais foi constatado a disminucion de botrite e mildeu. ́ ́

Evidentemente non e posible restaurar o sistemas intensivos de policutivo tradicional no coń -

texto de forte orientacion ao mercado polo que se fala de ́ manipular a diversidade espacial vexetal 

nun vinedõ . O propio Altieri observou que a non eliminacion de herba ou a introduccion de cultivoś ́  



de cobertura entre as filas de cepas aumenta a presencia de fauna auxiliar (Orius, coccinélidos, arañas 

especialmente da familia Thomisidae e outros).

Comparativa entre numero de especies entre monocultivo de vide e sistema agroforestal tradicionaĺ

Comparativa entre infestacion de ́ Lobesia en sistema tradicional e convencional (monocultivo)

Hai un consenso xeralizado de que, en vinedos con manexo de cobertura vexetal entre linas,̃ ̃  

hai menor incidencia de botrite, semella que o efecto está relacionado coa menor dispoñibilidade de 

nitroxeno na vina.́ ̃

En conclusioń,  o  manexo  da  biodiversidade  nun vinedo  pode verificarse  polas  seguintes̃  

operacións:

- Interrupcion da continuidade espacial dun vinedo mediante lindeiros con sebes de árboreś ̃  

ou arbustos.



- Inclusion de arbores ou plantas aró máticas para atraer insectos polinizadores, predadores, 

presa doutros predadores, etc.

- Inclusión de plantas con aromas que sexan adoptados polas uvas e expresados no vino.̃

- Manexar  metodos  de  cobertura  permantente  ou  parcial  de  plantas  sementadas  oú  

espontaneas.

3.1.4.- Arquitectura e manexo da luz solar:

O papel das raíces.

Até o de agora foi focalizada a importancia do solo no desenvolvemento balanceado onde as 

raíces  deben  atopar  unha  debida  humidade,  porosidade,  aireacion  e  interaccións  coa  bioloxiá ́  

rizosférica. Raíces sanas dan unha parte aérea correctamente desenvolvida.

De certo a relación media entre o medre aereo e soterrado ven chegando a razón de 2,5:1 

(Hunter, 1998).  Isto quer dicer que se melloramos o medre das raigames conquerimos 2,5 veces a 

mellora no medre da parte aérea. Hai un equilibrio entre o número de ápices das raíces (como indica 

a distribución de raíces) e a cantidade de crecemento por enriba da superficie. Cepas con máis raíces  

nun espazo dado teñen maior capacidade de crecemento dos gromos que aquelas que teñen menos 

raíces. A Colonización do volume de solo por unha cepa é de importancia básica.

Tabla. Influencia do número de raíces na masa de gromos como segundo diferentes bravos, 
Nietvoorbij, 1974-1981 (Southey & Archer, 1988)

Bravo Número 
de  raíces 
por  m²  de 
perfil

Porcentaxe 
da  masa  de 
gromos 
(t/ha)

Ramsey 595 4,22

99 Richter 402 3,06

101-14 Mgt 343 2,95

143-B Mgt 340 2,41

Jacquez 293 1,96

3306 Couderc 266 1,84

Teleki 5BB 136 1,24



Xa se ten falado do papel das raíces na consecucion de terroir, isto e posible xa que as raíceś ́  

conseguen medrar ata un 5% de osixeno na atmosfera, por debaixo disto paran e se baixa do 2%,́  

morren, por iso a necesidade da suficiente aireacion e a porosidade do solo a profundidades maioreś  

a 30 cm. Compactacion leva a baixada de porosidade e en condicións de altas temperaturas (vran)́  

respiracion e baixada de osixeno polo que os microorganismos poden virarse patoxenos contra a raíź ́ ́  

debilitada, o mesmo conto para excesos de auga. 

A raíz condiciona a parte aérea e ista a súa vez condiciona ó desenvolvemento radicular xa 

que o contínuo fluxo de savia elaborada como producto da fotosintese permite a absorcion de auga é ́  

nutrintes que están normalmente en concentracion e presión osmotica contraria. Mellor fotosintesé ́ ́  

hai  mellor  respiracion e mellor  absorcion radicular  polo que mellor  proteosintese,  mellor  saúde,́ ́ ́  

mellor actividade rizosferica, mellor crecimento aéreo e asi repetimos o ciclo. ́ ́

A xestion da luz e o terroir.́

En viticultura ecolóxica debe ser comprendido e aplicado o correcto papel da luz e a súa 

incidencia na saúde da planta e na calidade dos viños. Principalmente a boa xestion da luz implica ó  

deseno  (poda,  espaldeira,  etc.)  e  manexo  da  parede  foliar  (despuntes,  esfollados,  etc.)  quẽ  

principalmente cumpren dous propositos: ́ optimizar a conversion de luz e pulpa e por tanto vino é ̃  

por outra favorecer o microclima na cepa que disminúe o risco de pragas e doenzas.

Hoxe en dia existen presupostos importantes para ter criterios de decision na hora de desenaŕ ́ ̃  

e xestionar o vinedo na procura de vinos de alta calidade tendo en conta as limitacións estructurais̃ ̃  

no que respecta á parcelacion e topografia. ́ ́

No deseno da plantacion temos as primeiras decisions, a ̃ ́ densidade de plantacioń marca a 

capacidade de maximizar a superficie foliar exposta ao sol. Antigamente as densidades eran moi 

altas (chegaban as 40-60.000/Ha!), coa mecanizacion a tendencia foi adaptar os vinedos as maquinaś ́ ̃ ́  

e non ó reves. Si se quere acadar calidade temos que aumentar a densidade, sobre todo en terreos dé  

fertilidade baixa-media. Se as cepas son vigorosas e os terreos fertis débense espaciar máis as cepas. 

As cepas  pequenas en terreos pobres dan mellor calidade. As plantacións clasicas en vaso á  

alta densidade (como no Ribeiro) a “tres bolillo” (igual distancia entre cepas) maximizan a superficié  



solar e a mellor distribución radicular (máis de 6000 cepas/Ha). Se se opta por espaldeiras, a opción 

2 x1 semella boa (5.000 plantas /Ha).

Sobre  densidade,  xa  se  falou,  interesa  a  maxima  densidade  posible  segundo  o  vigor  dá  

variedade e portaenxerto e a fertilidade do solo, mais a altura da fructificacion. Na perspectiva duń  

cambio climatico onde as maduracións fisioloxícas se adiantan a debida maduracion fenólica, haí ́ ́ ́  

que tentar non situar a faixa de fructificacion (onde estan as uvas) moi perto do solo, xa que a maioŕ  

altura maior componente de malico que e preciso para dar a frescura debida dos vinos na Galiza.̃ ́ ́ ̃

É recomendable controlar o crecimento da cepa para que non se produza un exceso de vides, 

a sombra interior da follaxe sexa limitada  e exista un espacio minimo para que as vides acadeń  

un minimo de 1,4 m ou soporten 16 follas primariaś , polo que hai que deixar a estructura da 

espaldeira necesaria e non despuntar antes, de certo o sempre controvertido despunte facelo cando a 

os traballos na vina se vexan comprometidas por exceso de rama.̃

 

Radiación solar en diferentes capas de follas

Basicamente  ́ procúrase que a sintese de azuucares, ácidos organicos, pirazinas, terpenos, é ́ ́  

compostos fenolicos se produza de xeito correcto antes da maduracion e en condicións de pH baixo,́ ́  

polo que ten que disminuir a concentracion de potasio que ten un importante papel no equilibrió  



osmótico da planta.  Na madurez o papel do potasio sube para aumentar a turxencia do floema das 

celulas  da planta.  ́ O potasio  debe ser  contrarrestado pola glucose,  cousa que non e posible  coá  

fertilización potasica.  ́ As podas a cordon permiten aumentar a cantidade de madeira vella xa que é ́ 

esta a que despois da vendima acumula máis almidon e aminoacidos na parte inferior das vides.́ ́

 A  manipulación  da  parede  foliar  (poda,  retirada  de  vides  sobrantes  tras  a  brotacion,́  

enramados, despuntes, desmochados e  esfollados) ten como función o establecemento de follaxes 

homoxeneas  onde  entre  a  luz  sen  “queimar”  as  uvas.  Éstas  tenen  actividade  fotosintetica  e  as̃ ́  

distintas follas acadan o seu maximo despois dun tempo (as basais ate o envero e as superiores ná  

madurez). De certo, vides estiradas para arriba cun mínimo de follas e que se distribúen en diversaś  

vides sobre os brazos da poda para  airear e solear os acios sen que tenan exceso de exposicion solar̃ ́  

que queime as uvas e a propia madeira.

Fotosintese e idade da folla nunha vidé

Este equilibrio foliar “ideal” conxuga o perfil climatico local cas necesidades microclimaticaś ́  

(entre as follas e os acios) e mesmo nanoclimaticas (na intimidade da rizosfera), noutras palabras, ́ a 

expresion aérea do terroiŕ , isto e posible con desenvolvemento radicular que equilibre a ́ relacioń  

entre raíces novas e vellas, polo que volvemos ó solo e o seu papel que evite o exceso de vigor (ou 

a falta del). A necesidade de efectúar reiteradamente labores de despunte, desmochado e mesmo 



vendimias en verde responde a un equilibrio do potencial vexetativo, a un control do vigor aínda non 

acadado, voltamos ao terroir e a expresion dun contexto organo-mineral tamen equilibrado. ́ ́

    Débense procurar densidades altas ata onde se poida para favorecer o control do vigor; e 

que as cepas non sufran moita radiacion directa ou indirecta (do solo) para non disminuír a acideź  

malica; podas cortas para aumentar a madeira vella; espaldeiras suficientemente altas para despregaŕ  

o potencial vexetativo das vides; manexo da parede foliar para airear e solear as follas e racimos; 

limitación do potasio na fertilizacion para disminuír o pH na pulpa das uvas e asegurar a sintese dé ́  

precursores fenolicos e aromáticos precisos: dispoñibilidade de auga na etapa de callado dos granś  

de uva para disminuír o tamano das baias e asegurar unha maior relación bago/pulpa.̃

3.1.5.- Outros factores:

É coñecida e constatada pola ciencia a influencia dos astros no comportamento dos seres 

vivos, moitos destes fenómenos aínda non estan ben comprendidos á luz do coñecemento científico. 

Con  todo  hai  moitas  correntes  de  pensamento  e  escolas  de  practica  agrícola  que  enfatizan  a 

importancia  nos  cambios  da  posición  dos  astros  ó  longo  do  ano,  estas  liñas  entroncan  con 

coñecementos antigos, entre elas a biodinámica, ademáis doutras escolas que van integrando estes 

coñecementos.

Para  poder  utilizar  os  datos  astronómicos  e  poñelos  ó  alcance  de  tódolos  agricultores, 

elabóranse calendarios anuais onde se recollen e datan as mellores epocas para as distintas tarefaś  

agrcolas. ́ Estes calendarios teñen uso dentro da viticultura ecolóxica. Recollen a influencia da lúa, as 

mareas, posición dos astros con respecto as constelacións, sitúando unha division ó longo do ano de 

días axeitados ou desfavorables segundo a practica agrícola ou a especie vexetal.  ́

Dende a verificación cientifica non hai acordo amplio sobre a validez da biodinámica, cadá  

vez son máis as escolas agricolas e mesmo cientificos que se suman a esta corrente agronómica.́ ́  

Eduardo Punset nun recente recopilatorio de descubrimentos cientificos adopta unha cautela previa á ́ 

hora  de  aceitar  ou  rexeitar  practicas  como  a  homeopatía  e  a  biodinamica.  O  propio  Claudé ́  

Bourgignon  sinala  que  moitas  das  receitas  propostas  por  Rudolf  Steiner  venen  de  epocas  ondẽ ́  

monxes e alquimistas tinan aceso ó conecemento, por iso a sua faciana exoterica,  por exemplo é̃ ̃ ́  



posible observar que no esterco incorporado a cornos de vaca enterrados no equinocio de outono, da 

lugar na primaveira a unha evolucion microbiana importante que logo é aplicada nas pulverizacionś  

recomendadas.

O evidente  e que de xeito  continuado e crecente  numerosos colleiteiros,  moitos deles  dé  

prestixio, adoptan en maior ou menor medida as practicas biodinámicas, e claro que a ciencia debé ́  

analizar ditas practicas e extarer as posibles consecuencias.́

 A Biodinamica ́ se orixina a partir das teorías antroposoficas de Rudolf Steiner, quen escribiú  

extensamente sobre diversas cuestións durante os anos 20 do seculo pasado. Os métodos de Steineŕ ́  

foron inicialmente desenrolados por outras orientacións agricolas. No mundo do vino comezou eń ̃  

Europa nos anos 80 e foi incrementanado a súa influencia. Adoptada por algúns dos productores 

máis afamados, continúa a medrar rápidamente, aínda con todo, a superficie e número resulta peque-

na sobre o total. 

A biodinamica propon a utilizacion de diversos preparados (serie 500) a base de diversos má ́ ́ -

teriais que deben ser previamente activados (cornos e estomagos de vaca, bosta, bentonitas, etc.)́  

aparte dalgunas plantas como a valeriana, ortiga, cortiza de carballo e manzanilla. Os preparados se 

dilúen en proporcións moi cativas seguindo un movimento rotacional da man nos caldos a aplicar no 

vinedo. Existe unha Asociacion a nivel mundial DEMETER que leva adiante a certificacion especifĩ ́ ́ ́ ́ -

ca da biodinamica e a comercializacion de preparados. Esta certificacion se xustapón a outras está ́ ́ -

blecidas oficialmente.

Existen hoxe en dia o Calendario Lunar e o Calendario Biodinamico de Mari Thum para pó ́ ́ -

der seguir as datas precisas para realizar as aplicacions.́

. 



Cornos para biodinamizar

Preparacions biodinamicaś
• 500 Corno Bosta
• 500 PREP (Por Alex Podinsky)
• 501 Corno Seixo moido
• 502 Milenrrama Achilea mllefolium
• 503 Camomila Camomilla matricaria
• 504 Ortiga (Urtica dioica)
• 505 Casca de carballo (Quercus robur)
• 506 Taraxacum
• 507 Valeriana (Valeriana officinalis)

4.- TÉCNICAS DE MANEXO DO VIÑEDO 

4.1-  Cuestións  previas:  Ubicación,  análise  preliminar  e 

orientación.

Cando se quere establecer un viñedo novo é interesante valorar aspectos como as variedades 

ou o tipo de viñedo máis demandado, as necesidades do mercado, o destino dos viños ou as uvas, as 

necesidades da adega, si é que xa existe, etc.

Tamén sería importante considerar as condicións climáticas que máis favorezan o desenrolo 

das prantas relacionadas co terreo que máis satisfaga as necesidades fisiolóxicas do cultivo, xa que 

así a calidade será máxima. 

Para facilitar a ubicación e selección do terruño é preciso combinar as condicións climáticas 

coas necesidades fisiolóxicas da variedade e portaenxertos dentro dunha rexión determinada. 

Os perfiles climáticos das distintas zonas poden ter moitas implicacións na fisioloxía da vide, 

por exemplo, un stress climático, fortes ventos, temperaturas demasiado elevadas ou a incidencia de 

xeadas. 

Tamén se deben considerar características como as necesidades de enmendas ou correcions 

minerais ou orgánicas na parcela.

Facer  un  pequeno  seguimento  do  cultivo  precedente  na  parcela  e  os  requerimentos  de 

nutrintes, xa que o solo pudo quedar esgotado ou con baixas reservas de auga.



Tamén ver posibles problemas sanitarios como a filioxera que co tempo, se non se preveñen, 

poden crear problemas no viñedo.

As variedades deben ser seleccionadas dependendo da capacidade que teñan para resistir as 

condicións climáticas da zona, si é unha zona de boa maduración ou non, a resistencia que poidan ter 

ás pragas máis habituais no terreo, a sequía ou exceso de auga e as datas das vendimas. 

Para  localizar  o  sitio  máis  adecuado  para  a  plantación  hai  que  observar  que  sexa 

abundantemente soleado e con boa circulación do ar para garantizar unha ventilación adecuada que 

contribúa a disminuír a incidencia da aparición de fungos, pero o mesmo tempo non sexa zona de 

ventos fortes xa que pode danar as prantas e os brotes. 

No caso de que se queira implantar un viñedo nun lugar con exceso de vento, porque existan 

condicións favorables para a súa implantación, podería ser unha solución plantar árbores ou setos 

cortaventos.

Os  viñedos  deben  situarse  preferentemente  en  zonas  de  ladeira  para  evitar  posibles 

encharcamentos que compacten o solo e limiten a cantidade de disponible para as prantas o poidan 

absorber polas raíces.

Outro factor a ter en conta é a posición do sol e a sombra. Se existen árbores ou outros 

obxetos arredor dos viñedos, poden ser beneficiosos para os períodos críticos de insolación do ano. 

Débese procurar que lle dé o viñedo o sol do nacente e a sombra pola tarde para evitar o exceso de 

calor e de luz.

A orientación dos viñedos debe ser de sur a este, seguindo as curvas de nivel do terreo.

Tamén se debe estudiar o tipo e a estructura do solo xa que pode afectar  á sanidade do 

cultivo, a dispoñibilidade de nutrintes, ár e auga nas raíces da pranta. Por exemplo solos con pouco 

drenaxe  que  poden  causar  problemas  no  crecemento  da  viña  e  aumentar  a  súa  sensibilidade  a 

enfermidades e pragas. 

Para  axudar  ás  vides  a  adaptarse  o  solo  hai  que  coidar  o  desenrolo  e  mantemento  da 

estructura do mesmo, intentando sempre danalo o menos posible con medios mecánicos. O mellor é 

reducir os pases de tractor e manter cuberto o solo con abrigo vexetal (mulchin, abonos verdes, etc).

Os requisitos de pH do solo tamén é un factor a ter en conta, o pH óptimo está situado arredor 

de 6.

É importante facer análisis do solo para ter unha valoración do estado sanitario xeral do solo.



4.2.- Preparación do solo:

O primeiro paso sería desfacerse de restos do cultivo anterior, ou se fose o caso, que estivese 

a barbeito de moito tempo habería que eliminar o mato e as árbores que poida haber. Para elo haberá 

que talar as árbores, cortar o mato e arrincar as raíces máis grosas. Este material hai que retiralo do 

terreo. Se as o que esta na superficie e tipo arbustivo pode ser rozado reiteradamente ate que as 

raices morran no chan.

Despois procederase ó desbrozado do resto do material que quede e roturarase o chan para 

levantar as raíces que poidan quedar. A madeira rameal tentaremo na medida do posible separala 

para triturar e aplicar no solo xunto cos estercos e enmendas.

Unha  opción  a  largo  prazo  sería  introducir  un  rebaño  de  cabras  na  zona  que  vaian 

desgastando a vexetación, esto fará que se rexenere a parcela en pasto que actuará como cobertura 

vexetal para protexer o chan das inclemencias do inverno e a insolación estival. 

Unha vez eliminada a vexetación anterior do terreo farase podese optar por varias opcions: un 

abonado en superficie con esterco compostado ou non (dependendo da natureza organo-mineral do 

terreo),  e  posteriormente  un encalado (miinimo 20 dias  despois),  esta  operación se realizará  nó  

inverno para que estes materiais se vaian descompoñendo no solo para logo proceder opcionalmente 

a un labrado superficial (max. 15 cm) con grada ou ganchos e sempre fuxindo do estado moi humedó  

do terreo.

Se a natureza do terreo o demanda (afloramentos de auga ou textura moi pesada) procederase 

a elaborar un drenaxe permanente ou se non for a necesario cun subsulado a 50-80 cm en tempo seco 

para que se expanda o seu efecto roturador, nunca en terra mollada xa que hai risco de adensamento 

na plantacion. ́

A outra opcioń,  que non e excluínte,  sería antes do labrado sementar no outono diversaś  

especies de plantas para incorporar en adubo verde ou cobertera permante, falarase máis tarde desta 



tecnica, a recomendacion é aplicar un “coctel” que inclúa como mínimo cruciferas, leguminosas é ́ ́  

sobre todo gramíneas. Estas plantas evitarán a perda de bioestructura que acontece cando o solo e ́ 

labrado e queda a intemperie (sol e choiva). ́ Canto mais tempo deixemos o terreo coas coberturas de 

cara a plantacion mellor, aínda que non sempre e posible.́

A aplicacion de enmendas organicas e minerais na situacion galega debe respostar a unhá ́ ́  

analise previa:  se o terreo e unha tipica ladeira con solo de orixe granitica (xábrego) con poucó ́ ́ ́  

contido en humus utilizaremos estercos con compostados e alta relacion C/N (moita palla ou madeirá  

rameal triturada) xa que a textura do terreo e pobreza organica aconsellan unha previa movilizacióń  

microbiana. No caso de terreos con maior presencia arxilosa e humica procederemos con estercoś  

menos feitos, ollo co vigor da planta. Procederemos tamen deste xeito se houbera unha capa calcáreá  

ou arxilosa moi forte que secuestre a materia orgánica. As enmendas calcáreas na nosa situacion noń  

deberian exceder os 800 quilos/Ha xa que nos interesa desprazar o aluminio toxico e consolidar ó ́  

complexo organo-mineral, non e correxir o pH que e unha expresion natural do terreo, o terroir. Ó ́ ́  

metdodo Herody segundo unha toma de mostra e analise en laboratorio da unhas recomendaciónś ́  

precisas ao respecto. 

Outra enmenda interesante a xuntar coa caliza e ́ a aplicacion de escorias ou fosfatos naturaiś  

que “aduban” ós microorganismos (fungos e bacterias) e asi dixerir a materia orgánica disposta nó  

terreo (sobre todo coas fontes de carbono das que se alimentan os  fungos). Esta adubaxe so noś  

interesa antes da implantacion xa que posteriormente as necesidades de fosforo (antes da floracion)́ ́ ́  

estarán perfectamente cubertas pola bioloxia do solo.́

Realizadas  estas  operacións  o  seguinte  paso é  o marcado das  filas  para  a  realización  da 

plantación.

4.3.- Plantación:

4.3.1.- Trazado das filas:

A orientación das filas é moi importante. Aparte da orientacion sur (con pequena declinacioń ́  

o  leste,  Barcelona-Cadiz)  debrían  estar,  na medida  do  posible,  paralelas  á  dirección  dos  ventos 

dominantes no terreo, xa que así as prantas secarán o máis pronto posible despois dunha choiva ou 



rocío, reducindo así a humidade foliar para evitar o desenrolo das esporas de enfermidades. A outra 

opcion é o establecemento de cortaventos se non existiran previamente sebes nos lindeiros que fagań  

frente aos ventos dominantes.

Hai que deixar zonas de acceso e camiños nas zonas baixas da ladeira xa que actuarán como 

canalizacións para que o aire frío atope saída nos viñedos. As filas de cepas prantadas na ladeira dun 

monte non se romperán, sinón que actuarán como diques mantendo o aire frío. Nos terreos chairos 

estarán máis expostas ós danos das xeadas que as que teñan uns bons canais para o aire frío.

Non existe  espacio estándar  para marcar  o ancho das filas,  dependera da densidade (qué  

procuraremos que sexa a maxima posible lembrando a fertilidade do terreo, vigor da variedade é  

portaenxerto, etc.), se podemos non adaptar a plantacion a maquinaria senon ó reves. ́ ́ ́ Segundo a 

a  maquinaria  que  dispoña  o  viticultor,  hai  que  valorar  sobre  esta  medida  o  ancho  que  teña  a 

maquinaria máis un marxe de 15 cm a cada lado para que co paso désta non se rompan vides. Hoxe 

en  dia  hai  un  abano  amplio  de  posibilidades  de  máquinas  con  diversos  tamanos  e  funciónś ̃  

(minimaquinas que precisan de 1 m de ancho a tractores vineros a 1,80 m). É preferible tender a qué ̃  

as filas sexan o suficientemente anchas segundo a altura da empalizada  para permitir a circulación 

do  aire  e  actividades  como  laboreo,  desbrozado,  sementeira  de  cereais  nas  gavias,  etc. 

(aproximadamente para espaldeiras a cepa baixa o ancho coincide co alto dos postes da empalizada). 

4.3.2- Colocación da planta:

Cando as prantas chegan do viveiro xa chegan enxertadas e ven o tronco sin follas precisando 

ser coidadosos. Hai que comprobar que o sistema de raíces é bo e presenta dúas raíces grandes e 

algunhas raicillas, son aceptables as raíces que presenten unha lonxitude de 15 cm sempre que non 

estén decoloradas ou teñan zonas danadas. Tamén é convinte cortar algunha para ver si por dentro 

está firme e ten un color claro.

Importante plantar a tempo, xa que se retrasamos o desenvolvemento vexetativo coincidira ́ 

con tempo quente e seco e, aínda que reguemos a planta estara mais debilitada, polo que antes dá  

agroma seria optimo.́ ́

As raíces que presenten cór marrón ou o seu aspecto sexa acuoso por dentro poden haber sido 

sometidas a procesos de conxelación polo que esta planta non medrará.



A forma en que chegue a parte superior da pranta nova é menos importante. Unha cepa que 

veña con só 5 cm de altura na parte aérea podese prantar e medrará ben sempre e cando teña un bo 

sistema radicular.  Cando non é posible prantar as cepas inmediatamente a súa chegada, haberá que 

mantelas en terra ou en serrín vello ata o momento do seu uso e, unhas horas antes de prantalas,  

metelas en auga para repoñer a  que se perdeu durante o transporte e almacenamento. 

Un día antes podemos podar as raíces (a 15-12 cm) e deixar un ou dous ollos como 

máximo no enxerto, estas raíces podémolas deixar en auga con enraizante a base de xurro de 

ortiga xa que é un bó estimulante do crecemento vexetativo. 

O primeiro paso para comezar a plantación é colocar as prantas antes de instalar a espaldeira, 

xa que si se colocasen primeiro os postes e arames sería máis complicado realizar os traballos coas 

prantas. As cepas débense prantar en líña dentro de cada fila de xeito que si se mira por debaixo das 

ringleiras, os troncos quedarán tapados polos postes.

Como xa se comentou hai que evitar facer os buratos en terra mollada xa que pode impedir o 

progreso das raíces, sobre todo, se o terreo ten textura pesada, en principio non aplicar  humus ou 

outro tipo de enmendas organicas que poidan “mimar” un área reducida para as raíces, se houberá  

moita sequeira regar e tapar para logo calcar ben a terra da raíz, se o enxerto non estivera protexido 

con cera tapar con terra os ollos do enxerto (obriga logo a desaporcar).

Un novo (vello) debate: enxertos con patróns americanos ou pés francos

Tras a aparicion da filoxera no seculo XIX so ficou as Canarias, dentro do Estado Espanol,́ ́ ́ ̃  

fora da praga debido a súa situacion insular e rexime de ventos dominante. Aínda que a lexislacioń ́ ́  

vixente orienta a utilizacion de vides enxertadas en patróns americanos, xurden voces en favor dó  

retorno dos pes francos sen enxertar.  De certo en zonas como o Salnes hai moitos exemplos dé  

parras de albarino sen enxertar. ̃

Claude Bourguignon afirma que na Borgona e necesario recuperar os pés francos xa quẽ ́  

poden expresar o potencial vinifero dos terreos calcáreos, a filoxera, na súa opinion, foi producto dó ́  



esgotamento  dos  vinedos  na  Europa  do  seculo  XIX.  Coa  utilizacion  de  tecnicas  organicas  oũ ́ ́ ́ ́  

biodinamicas  as  plantas  poden  convivir  coa  filoxera  aínda  que  o  desenvolvemento  vexetativó  

semella ser máis lento e delicado, a crítica ós patróns ven dada tamen xa que son máis axeitados eń  

terreos acidos. ́ A súa utilizacion para cada contexto debe ser estudiada e hai que realizar experienciaś  

previas,  debe  haber  unha  mellora  de  cualidades  organolepticas  suficientes  que  xustifiquen  está  

orientacion. O debate non pechou. ́

De optar por pés francos debemos no ano anterior proceder a acodar vides de plantas xa 

asentadas para seu posterior enraizamento “in situ” para logo trasladar e plantar.

Plantar bravos?

Sobre a utilizacion de planta enxertada xurde a posibilidade de plantar primeiro o bravo é  

logo enxertar, esta tecnica ś ó ten o inconvinte de necesitar despois suficiente persoal con pericia que 

execute a enxerta coas debidas garantías. O suposto retraso na produccion non é tal xa que o patroń ́  

unha vez arraigado provoca a entrada inmediata da variedade a producir.  Hai a ventaxa de que en 

terreos pobres e secos o patróns aguantan mellor as inclemencias e poden ser plantados máis tarde 

cun anticipo do custe menor ( a planta enxertada de certo e custosa). Recomendase esperar un ano oú ́  

dous para logo enxertar, dependendo do grosor acadado polo patron que permita o enxerto escollidó  

(de cuna, herbáceo-lenoso ou en verde). ̃ ̃

De optar por bravos deberemos dispor de suficiente persoal na epoca axeitada (f́ uxindo do 

moito calor, moito frío ou moita choiva) e coa pericia debida, se optamos pola enxerta en cuna saber̃  

que podemos perder a planta se o enxerto non prende, o que non acontece co enxerto en verde aínda 

que iste non pode se pode demorar moito (maio-xuno).̃

 

4.3.3.- Marqueo da plantación:

Esta operación consiste en sinalar  no campo o emprazamento de cada cepa,  das filas,  os 

camiños de servicio e a distancia nas cabeceiras para dar a volta coa maquinaria.



Existen moitos métodos para realizar os marqueos, pode ser con cadea ou cordel, marcando o 

emplazamento das cepas con pequenos testigos. Tamén se poden facer surcos de arado que se cruzan 

no punto en que irá a pranta, aínda que non é tan preciso.

Un método  manual  utilizado  para  marcar  os  puntos  nos  que  irán  as  plantas  consiste  en 

comenzar trazando a primeira liña da plantación, ben recta, na dirección escollida. Cun cordel no que 

se teñan xa marcadas sinais equidistantes ás distancias exactas a que teñen que quedar as cepas na 

liña, poden ser trozos de lá, marcas de pintura, etc. Unha vez feito esto se tensa e fixa o cordel que 

sinala a primeira alineación e se vai marcando no terreo a posición das palntas mediante estacas ou 

paus cortos e ben dereitos.

Para  trazar  as  alineacións  perpendiculares  existen  moitos  sistemas,  un  deles  consiste  en 

dispoñer dunha corda larga na que se sinala o punto que a divide en dúas partes iguais. Dúas persoas 

sosterán os extremos da corda nas estacas que marcan os emprazamentos de dúas cepas da primeira 

liña, entre as que queden un número impar de sinais de pes de pranta e unha terceira persoa tomará a  

corda polo seu punto medio extendendoa todo o posible para formar un triángulo. O sinal do punto 

medio da corda e a estaca central entre a que se suxeitaron os extremos marcan unha alineación 

perpendicular á primeira liña marcada.

Nun lugar alonxado desta última alineación cruzada, márcase outra do mesmo xeito. Bastará 

levar sobre elas o cordel que se usou primeiro para sinalar no terreo os emplazamento das cepas dúas 

a dúas, marcando novas liñas paralelas á liña que serviu de base.

Hoxe en día xa existe maquinaria especializada que realiza o marqueo directamente mediante 

un sistema de laser.

4.3.4.- Colocación de postes e arames:

Éste punto é moi importante xa que vai  determinar o manexo posterior do cultivo. Os postes 

e arames van a influír na espaldeira que canto máis firme esté na súa estructura máis vai favorecer o 

desenrolo aéreo das cepas.

A continuación imos ver como se van ensamblando os elementos que constituirán o soporte 

da espaldeira, os postes e os arames.

a) Postes:



Para instaurar un viñedo se precisan dous tipos de postes que soporten os arames. Os postes 

cabeceiros e os postes intermedios, que soportarán as prantas e os arames. Poden ser de madeira ou 

de aceiro. Os postes de madeira normalmente veñen tratados para prever a putrefacción e son máis 

estéticos para unha agricultura sustentable, xa que se integran ben no entorno da viña. Hai quen di 

que os postes de madeira son preferibles aos metalicos xa que istes tenen favorecen a conductividadé ̃  

electrica que pode ser perxudicial para a saúde da planta.́

A lonxitude de cada fila non debe superar os 50 metros para evitar un exceso de tensión sobre 

os postes cabeceiros e facilitar o manexo da maquinaria e demáis labores de cultivo. A lonxitude e 

grosor dos postes dependen da forma escollida: canto máis alta sexa a espaldeira, máis fortes deben 

ser os postes e maior será a profundidade a que deben estar enterrados. 

Os  postes  intermedios  se  colocarán  distanciados  entre  sí  de  5  a  9  m,  tendo  en  conta  a 

variedade, densidade de plantación, sistema de poda escollido e a forza dos ventos predominantes na 

zona. Canto menor distancia hai entre os postes, maior é a resistencia.

Os postes cabeceiros deberán estar enterrados como mínimo a 70 cm de profundidade do solo 

e sobresaír unha altura con suficiente espacio hacia arriba para o uso das espaldeiras escollidas. Si o 

solo é brando (areoso, arxiloso, etc) haberá que valorar o uso de postes máis longos e profundos e si  

é  preciso  pódese  botar  cemento  para  fixalos  ben.  En  solos  moi  rocosos  poden  colocarse  máis 

profundamente procedendo a apertura dun burato para colocar o poste e aplicando cemento para a 

súa suxeición. O poste cabeceiro tensado con estroncas debe observar unha inclinacion de 15 grados.́

b) Arame:

O ideal é utilizar arame de aceiro inoxidable, xa que é maís resistente e a súa duración moito 

maior porque non se oxida, pero o seu prezo é elevado polo que habrá que valorar si compensa o 

custe. O arame galvanizado precisa tensarse cada poucos anos e ademáis se oxida aínda que é máis 

económico e fácil de tensar.

c) Ancoraxes



O arame debe estar ben tensado para soportar a carga de plantas e racimos nas viñas, para elo 

hai que inserir algún tipo de anclaxe no chan ó final de cada fila amarrado ós postes cabeceiros que 

reforcen o esforzo sobre o poste.

O tipo de ancoraxe máis común consiste nunha barra de ferro duro de 0,80 a 1 m de longitud, 

cunha presilla a un lado e un disco xiratorio ó outro, o disco actúa como un taladro, cunha peza de 

tubo ou unha barra de ferro pasada través da presilla, faise xirar para que o disco comece a penetrar 

na terra. Unha vez dentro, o disco fai que o ancoraxe resista incluso cando se faga moita forza nel. O 

ancoraxe debe ter o tamaño adecuado para resistir a forza do arame, canto máis longa sexa a fila, 

maior debe ser o anclaxe.

Para colocar os postes cabeceiros, si se utilizan anclaxes de arame, os postes teñen que estar 

colocados cun ángulo de 15º verticalmente, apuntando hacia a parte exterior da fila, xa que así os 

postes quedan situados facendo fronte á rixidez do arame xa estirado. O final do poste só se coloca 

vertical se hai que posicionalo cun reforzo de ángulo dentro da fila.

En vez de ancoraxes tamén se poden utilizar reforzos que teñen a vantaxe de deixar libre 

máis espacio no poste cabeceiro evitando que sexa golpeado pola maquinaria e permitindo que a fila 

se sitúe nun espacio máis reducido, ganando un metro ó final, si o comparamos cos anclaxes. Como 

desventaxas están o custe máis elevado, son máis complicados de instalar e o final o reforzo que se 

introduce na terra tende a pudrir ou oxidar antes que os demáis así que teñen que ser cambiados con 

máis frecuencia. 

Un xeito de alongar a vida dos postes, si o solo é forte ou drena mal, é rechear os arredores 

con grava en vez de terra para facilitar dito drenaxe. 

Outro truco para alongar a vida dos postes é colocar unha cobertura de zinc brillante na cima 

dos postes, éste axuda a prever a putrefacción mantendo seca a punta do poste. O zinc tamén actuará 

como funxicida para que non se deteriore. Calquer zinc que se introduza na terra está demasiado 

diluído como para danala e ademáis pode proporcionar algún nutrinte necesario para as viñas.



d) Cómo suxeitar os arames

Para suxeitar os arames hai que facer buratos de 1,5 cm nos postes cabeceiros, inseríndose así 

os arames no poste ata o final da fila. Unha vez que o arame está insertado nos buratos hai que 

tensalo ó máximo en toda a súa lonxitude. O máis práctico é colocar primeiro o arame baixo no 

poste cabeceiro e despois ir levando os postes a cada fila. A función do arame baixo é facer de guía 

para manter a fila recta e baixa.

e) Cómo tensar o arame

Os postes galvanizados xa traen uns enganches para ir guiando o arame e para tensalo vaise 

levando o arame por estas insercións. Cando se chega ó poste cabeceiro o que se fai é enrollalo polo 

menos dúas veces arredor de sí mesmo.

Para tensar o arame pódense utilizar tensores que simplifican moito o traballo. Colócanse no 

extremo do poste pasando o arame a través deles, mentras se tensa o arame, os tensores apretan de 

forma que só se moverá un poco nunha dirección. O segundo arame instalaráse do mesmo xeito que 

se fixo co primeiro.

Despois de instalar o segundo arame o primeiro quedará un poco máis floxo, para resolver 

esto hai que facer xirar o arame enganchado no anclaxe, pór un pau pesado (5 a 10 cm) entre os 

arames dun dos anclaxes da fila e xiralo para pechar. Unha vez que os arames estén enrollados hai 

que tirar do poste hacia atrás e tensar os cables da fila. Si se tensaron ben os arames dende o comezo,  

non será preciso enrollaros dende o anclaxe ata o final e quedará arame floxo de sobra para tensalo 

nos próximos anos.

f) Suxeitar a empalizada:

Para  suxeitar  a  empalizada  colocánse  postes  máis  pequenos  que  soen  ser  de  aceiro 

galvanizado e xa veñen con ganchos para soster os arames. Cando as prantas sobrepasan a altura dos 

arames, éstes vanse elevando nos ganchos dos postes para ir sostendo a espaldeira segundo a altura 

das prantas.

5.- ADUBOS ORGÁNICOS:

5.1.- Adubos verdes:



A forma máis eficaz de incorporar materia orgánica ó solo, desde o punto de vista enerxético, 

é o uso dos recursos naturais que existen no medio, como no caso dos adubos verdes que a partir 

dunha semente e mediante a participación do sol, a auga e o ár produce unha cantidade importante de 

masa verde que se incoropora  ó solo,  tanto  na superficie  como nas  capas  máis  profundas.  Este 

proceso ten un coste enerxético relativamente baixo.

Os adubos verdes cumpren distintas funcións, entre elas a mobilización e estimulación da 

bioloxía do solo xa que teñen influencia no: microclima (acción desfavorable do choiva e sol); no 

desenvolvementeo dunha rizosfera tupida en toda a superficie do solo (entre filas); e o que é mais 

importante a creación de bioestructura.

A partir de prantas sementadas ou que medran de forma espontánea, aportan ó solo materia 

orgánica,  aumentan  e  manteñen  a  diversidade  de  poboación  de  microorganismos  beneficiosos, 

melloran a estructura do solo, evitan a erosión, conservan a humidade, descompactan o solo, etc e 

como consecuencia de todo esto a prevención de enfermidades.

Para entender mellor esto hai que explicar que o solo ten propiedades físicas, químicas e 

biolóxicas. A continuación pasamos a describir cales son os efectos da materia orgánica sobre estas 

propiedades:

a) Propiedades físicas:

Determinan si por exemplo un solo é solto, areoso, limoso ou está compactado, si a auga 

penetra ben nel ou polo contrario discurre cando chove. O efecto da materia orgánica sobre estas 

propiedades son os seguintes:

-  Disminúe a densidade

- Mellora a estructura actúando como un axente cimentador

- Aumenta a capacidade de retención de auga

- Aumenta a infiltración de auga

- Facilita o drenaxe

- Aumenta a circulación de ar no solo

- Reduce as fluctuacións de temperatura no solo



- Amortiza o impacto directo das gotas de choiva

- Aumenta a absorción de nutrintes

- Aumenta a superficie específica.

 

b) Propiedades químicas do solo:

Determinan  a  acidez,  a  cantidade  e  variedade  de  nutrintes,  a  capacidade  da  planta  para 

absorbelos, etc. O efecto da materia orgánica sobre estas propiedades son os seguintes:

- Aumenta a capacidade de cambio catiónico

- Aumenta dispoñibilidade de nutrintes

- Aumenta a adsorción de cátions

- Aumenta ou disminúe o pH

- Fai complexos de cambio co aluminio tóxico

-Controla a presencia de elementos tóxicos como ferro, manganeso e metais pesados debido a 

capacidade que ten de fixar, quelar ou complexar estes elementos

- Recupera solos salinos

- Aumenta o poder tamponador do solo

- Fixa o nitróxeno do ar

- Abastece ó solo de sustancias estimuladoras do crecemento. 

c) Propiedades biolóxicas do solo:

Teñen que ver coa vida que existe nel. O efecto da materia orgánica sobre estas propiedades 

dun solo son os seguintes:

- Aumenta a actividade de microorganismos

- Aumenta a actividade de micorrizas

- Aumenta a actividade das bactérias Rhizobium

- Aumenta a actividade de miñocas.

Consideracións sobre os adubos verdes:

O cultivo de adubos verdes non ten grandes diferencias co cultivo dos cereais, pero sí hai que 

ter en conta á hora de realizalos aspectos como a densidade de sembra que vai a aumentar, que se 



deben incorporar ó solo nun estado vexetativo avanzado, por exemplo antes da floración ou que 

encañe, que hai que incorporalo na superficie unha vez cortado e despois duns 15-20 días enterralo 

máis profundamente.

O obxetivo é que o solo permanezca sempre cuberto para evitar problemas como o arrastre de 

material, a erosión ou a perda de humidade.

Nas viñas a cobertura se pode facer con plantas cultivadas nos espacios que quedan entre fila 

e fila utilizando especies como avea, centeo, nabo forraxeiro, etc., ou mesmo utilizando as prantas 

espontáneas. A decisón da mellor opción dependerá do tipo de solo. 

Unha pequena axuda á elección da especie máis adecuada para realizar un adubo verde no 

noso  cultivo  sería  realizar  unha  pequena  investigación  sobre  cáles  foron  os  cultivos,  que 

tradicionalmente, máis se tiñen sementado nas viñas, o desenrolo destes, e a época en que o fan 

aprobeitando así o saber popular. Débese ter en conta a duración do ciclo da especie, a maquinaria 

dispoñible na explotación e os requisitos propios do cultivo. 

Grupos:

Gramíneas

Temos como exemplo: avea, centeo, cebada, trigo, etc.

Son plantas con moita fibra que teñen unha descomposición máis lenta polo que se manteñen 

máis tempo no chan evitando que se reproduzan as malas herbas e protexendo o solo da erosión 

(choiva, insolación…). 

Liberan nutrintes de forma máis lenta o que ten como consecuencia que as bacterias acaparen 

o  nitróxeno  dispoñible  no  solo  para  realizar  a  descomposición  e  se  produzan  carencias  deste 

elemento.

É por isto que pode faltar nitróxeno suficiente para as cepas polo que se debe combinar o seu 

uso con outro tipo de cultivo.

Leguminosas

Temos como exemplos: trébo e faba. 

Son menos fibrosas que as gramíneas e se descompoñen máis rápidamente o que fai que os 

nutrintes  que extraen  do solo durante ó seu crecemento  se incorporen máis  rápido.  Ademáis  as 



leguminosas fixan o nitróxeno do ár a través de microorganismos que se atopan nas raíces destas 

prantas. 

Crucíferas: 

Temos como exemplo o nabo forraxeiro, a mostaza. 

É  un  excelente  adubo verde  xa  que  o  seu  crecemento  é  bastante  rápido,  recicla  moitos 

nutrintes  e provoca descompactación  no solo.  é un cultivo  pouco fibroso como as leguminosas, 

decompoñéndose rápidamente liberando así os nutrintes para as plantas.

Características principais:

Avea: gramínea anual cunha producción de 15 a 35 tn/ Ha, seméntase en outubro-novembro e 

se sega ó comezo da primaveira. Mellora a estructura do solo, resiste ben baixas temperaturas, é de 

crecemento rápido e prevén a invasión de malas herbas. É bo facer unha asociación con veza.

Cebada: gramínea anual cunha producción de 20 a 40 tn/ha, seméntase en outubro- novembro 

e se corta a comezos da primaveira. É recomendable asociala con veza.

Centeo:  gramínea  anual  cunha  producción  de  15  a  40  Tn/Ha,  seméntase  en  outubro- 

novembro e córtase na primaveira. Mellora os solos pesados e arcillosos. É de crecemento lento, 

resiste ben a humidade e o frío no inverno. Pódese asociar a veza.

Veza: leguminosa anual ou bianual cunha producción de 40 Tn/Ha, seméntase en abril-maio 

e se recolle a finais de setembro. É sensible o frío e a humidade, é mellor utilizala en asociación 

cunha gramínea.

Nabo forraxeiro: crucífera anual ou bianual cunha producción de 10-25 Tn/Ha, seméntase ó 

longo do ano según a variedade.

Outros exemplos son o trebo e o lupino, a mostarda e a facelia

Asociación de adubos

Convencionalmente téñense utilizado os adubos verdes como monocultivos transitorios que 

se implantan como coberteras a sementar nos viñedos, recentemente estáse constatando a utilización 

de asociacións de adubos verdes. Teñen a ventaxa de aumentar a fitomasa global engadida ó solo e 

botan man da incorporación de diferentes sistemas radiculares así como a simbiose das leguminosas. 

En toda fórmula poderíamos incluir a combinación de crucíferas, gramíneas e leguminosas.



Como exemplo de combinación teríamos a de avea, nabo e veza, ésta é unha combinación 

clásica na que se aúna a potente formación de fitomasa da avea, por tanto, incorporaríase carbono, a 

fixación  de  nitróxeno  da  veza  e  finalmente  co  nabo  a  capacidade  aireación  e  movilización  de 

nutrintes como o fósforo.

Adubos verdes: Segar ou incorporar

Neste dilema hai que situar situar pros e contras. Se se incorporan directamente os adubos 

verdes débese ter en conta que non hai que facelo máis alá dos 15 cm de profunidade xa que, por 

debaixo  desta  profundidade,  baixa  drásticamente  o  ambiente  aeróbico  en  que  se  desenvolve  a 

maioría  da  bioloxía  do  solo,  así  como  as  perturbacións  estructurais  que  se  ocasionan.  A 

recomendación forte sería incorporar nos primeiros 8-10 cm utilizando gradas ou ganchos.

O inconvinte principal de incorporar os adubos con labranza é que o solo queda máis exposto 

ós  efectos  dañinos  do  sol  e  a  choiva  así  como a  alteración  da  bioestructura  e  redes  miceliares 

beneficiosas (micorrizas). Tamén disminuiría a proliferación de artrópodos e miñocas que precisan 

de condicións de sombra. 

A ventaxa da incorporación  de materia orgánica con laboreo é a asimilación máis rápida 

(dependendo da natureza organo-mineral imperante) como a eliminación da competencia pola auga e 

os nutrintes coas cepas.



A  ventaxa  de  manexar  coberturas  na  superficie  sen  labrar,  ven  dada  pola  mellora  do 

microclima  ó  evitar  o  impacto  directo  da  radiación  solar  e  a  choiva  así  como,  aumentar  a 

competencia  con  outras  plantas  menos  interesantes.  Sin  esquencer  a  mellora  da  capacidade  de 

infiltración e retención de humidade e finalmente un maior control do vigor da cepa coa escolla 

axeitada das datas de sega. Como inconvinte temos a posible competencia en épocas de seca coas 

cepas, sobre todo se son novas.

Unha cuestión a ter en conta coas segas é o aumento da compactación no solo con sucesivas 

pasadas de maquinaria pesada que se poden paliar coa utilización de equipos de menos peso como as 

rozadoras automotrices do tamaño dun motocultor ou cortacéspede.  Xa hai no mercado equipos que 

incorporan aplicación de material rozado en mulching sobre as cepas.

O Mulcheado 

Como alternativa á utlización dos utensilios de labranza existe a posibilidade de incorporar 

materiais diversos ó longo das filas na superficie (ou arredor da cepa) que teñen utilidades como a 

supresión  de  plantas  adventicias  desfavorables  en  época  de  seca  e  a  incorporación  de  materia 

orgánica que mellora a bioestructura do solo e as condicións de infiltración, con todo debemos evitar 

materiais e espesores que impidan a importante aportación da auga de choiva.

Entre as alternativas para facer o mulching están a utilización de materiais sintéticos que 

teñen a vantaxe dunha fácil supresión de adventicias sen ter que labrar ou segar, aínda que teremos 

problemas de aireación e de estimulación da actividade biolóxica do solo, e ademáis o problema de 

repor o material que se vai degradando e seu posterior procesado para reciclaxe, é unha operación 

cara. Para realizar mulching resulta interesante a utilización de restos diversos como:

- Rozas e segas de herbas ou adubos verdes: non temos que traer nada de fora, debe ter un 

espesor mínimo de 10 cm e máximo de 20 cm. É importante a presencia de gramíneas polo aporte de 

carbono e a capacidade de supresión de adventicias. Esto conleva un certo traballo (que é posible 

mecanizar) e custe. 



- Incorporación de pallas ou restrebas: en zonas de ladeira de difícil mecanización resulta 

unha boa solución xa que evita tarefas de escarda e incorpora materia  orgánica humificable con 

descomposición lenta, compre evitar espesores de máis de 20 cm para que non escorregue a auga de 

choiva. O seu custe aumenta pola escaseza crecente e  aumento de prezo da alimentación animal.

-  Incorporación  de  compost  ou  outros  restos:  poderíase  utilizar  frouma,  follas,  madeira 

rameal e cascas de cortizas (evitar as resinosas), fentos, periódicos, cartóns, etc. A utilización de 

compost  (sexa  feito  na  explotación  ou  comprado)  conleva  a  capacidade  de  incorporar  materia 

orgánica e aumentar a humidade do entorno da cepa, deben ser incorporados en época húmida e 

complementados con algunha fonte de carbono. É unha labor cun custe e traballo que cada tempo 

(varios anos) debemos repor. Se se utilizan periódicos deben ser de tinta negra (cada vez escasean 

máis) xa que a de cór aporta sustancia tóxicas para a microbioloxía. Destacamos o uso de madeira 

rameal triturada por que é un recurso facil de obter (restos de poda , limpeza de montes, etc.) é  

facilmente asimilible polos fungos do solo.́

Os  materias  de  mulcheado  deben  ter  unha  textura  suficiente  granulada  para  facilitar  a 

aireación e a infiltración de auga, os periódicos teñen unha boa protección contra o sol e son unha 

fonte de celulosa, débense complementar con outros restos como a casca de piñeiro (aínda que non 

sempre resulta barata). 

Un exemplo eficiente de incorporar materia orgánica ó chan sería facer durante o inverno, 

unha sementeira de avea intercalando con centeo nas gavias dos bacelos, para despois na primavera e 

antes de que encañen, segar, manter 20 días sobre a superficie e despois enterrar. Tamén se poden 

utilizar  outras  combinacións  como  nabos  ou  veza.  Desta  maneira  aparte  de  incorporar  materia 

orgánica ao solo tamén poderiamos facer un control do crecemento excesivo doutras herbas.

Adubos minerais

Cando se toma a decisión de facer aplicacións de adubos minerais é preciso primeiro facer 

unha observación acerca do desenrolo da planta, ver si presenta zonas cloróticas ou outro tipo de 

manchas que poidan indicar algunha carencia, si se desenrola ben, presenta certo raquitismo, etc.e 

realizar análises de solo cada 4 anos facendo as correcións oportunas, sempre dende o punto de vista  



ecolóxico e mantendo o principio de activar a vida no solo. Tamén  lembrar que so poderemos usar 

rochas pulverizadas de orixen mineral ou orgánico non sintetico (margas, calizas, cunchas, escorias,́  

fosfatos naturais, etc.). 

Se  os  resultados  das  análises  indican  que  se  debe  facer  un  aporte  de  calcio  é  preciso 

distribuílo en varios anos en doses medias de 300 a 800 kg/ha/ano, nun máximo de 1.500 a 2.000 kg 

no total  aportado,  tomando de referencia para comezar as aplicacións a principios de outubro e 

sempre aplicando en superficie xa que durante o inverno o carbonato calcico e mais soluble  e aś  

choivas o van aprofundar no perfil.

Para facer correcións de carencias de fósforo é mellor aplicar fosfato natural, e tendo en conta 

o resultado das análises, ainda que a sua funcion sera a de fertilizar os microorganismos, sobre 300́ ́  

kg/Ha. Non é frecuente facer aportacións de fosfatos nos viñedos xa que o fósforo está asociado con 

micorrizas  que conseguen aumentar a absorción de fósforo no solo.

Se a corrección a facer é referida a unha carencia de potasio pódense facer aplicacións de pós 

de  rochas,  sulfato  cálcico,  patenkali  e  cinzas.  Para  carencias  de  outros  micronutrintes  (boro, 

magnesio,etc)  podense  facer  correccións  mediante  aplicación  de  productos  enriquecidos  nestes 

elementos, como o supermagro.

Mención  aparte  merece  a  remineralización  con  pó  de  rocha  moida  en  frio,  utilizada  en 

Centroeuropa con rochas basálticas, favorece a actividade microbiana ao dispor de microelementos 

da rocha moída. Na biodinámica recoméndase a utilzación de seixo moído como movilizador da luz. 

As enmendas a base de pó non son ainda moi conecidas na Galiza e precisan da debida posta eñ  

experimentación. Outra enmenda “novidosa” é a utilizacion de auga de mar limpa, que e precisó ́  

extraer mar adentro, o seu fundamento basease en que toda vida procede do mar polo que hai unha 

analoxia entre o mar e contido líquido das celulas. ́ ́

5.2.- Estercos:

O esterco é a fonte de materia orgánica á que máis se recurre debido a que é un material 

relativamente fácil de conseguir, xa que se pode producir na propia explotación ou, se non é o caso, 

se traia doutras que estén próximas. O máis habitual é que proceda de animais, pero hai casos como 

o compost en que procede de materia orgánica xa descomposta baixo determinadas condicións.



Os estercos utilízanse en forma líquida ou sólida, fresco ou xa dixerido, como o compost. A 

elección da mellor opción vai a depender do tipo de esterco e da maquinaria do viticultor. Existen 

diferencias entre os estercos dependendo do animal do que procedan e a alimentación dos animais. 

Un  animal  adulto  retén  cerca  do  25%  do  que  come,  este  dato  demostra  a  importancia  da 

alimentación para determinar a maior ou menor riqueza do esterco.

Cada esterco ten algunhas características propias e estas informacións nos axudan a optimizar 

o seu aproveitamento.

Materiais fertilizantes contidos no esterco dalgunhas especies (en kg / cabeza / ano)

Compoñente
(kg/Tn)

Vacun Ovino Equino Porcino

Nitróxeno 20 40-50 17 20

Fósforo (P2O5) 13 15-20 18 14

Potasio (K2O) 20 35-40 18 18

(Datos obtidos do CEFAE)

Ademáis  disto, hai que considerar que non se pode valorar o beneficio do esterco soamente 

polo seu contido en nitróxeno, fósforo e potasio, tamén é importante ter en conta o seu contido en 

micronutrintes, ácidos orgánicos, aminoácidos, e todas as ventaxas xa mencionadas que pode aportar 

ao solo.

a) Consideracións previas:

O  uso  do  esterco  ten  unha  relación  directa  coa  temperatura  do  ambiente  e  o  nivel  de 

actividade de vida no solo, podendo aplicarse esta relación tanto nas cantidades a incorporar como 

para a forma en que se utilice.



Se o viñedo está situado nunha zona onde as temperaturas soen ser elevadas e o solo ten boa 

actividade biolóxica, pódese incorporar o esterco directamente sin pasar por un proceso previo de 

dixestión, xa que estos factores son suficientes para garantir a descomposición no propio solo para 

que poida ser absorbida polas raíces das plantas.

Se o viñedo está situado nunha zona de baixas temperaturas e o solo ten pouca actividade 

biolóxica, é preferible que o esterco estea descomposto antes de incorporalo. Estas condicións de 

temperatura non facilitan a súa descomposición e, por outra parte, aplicándoo xa descomposto farase 

un aporte extra de microorganismos que participarán na activación da vida do solo.  

  Na realidade pódense atopar distintas combinacións de tipos de solo con temperaturas máis 

elevadas, baixas, intermedias, con máis actividade biolóxica, sen ela, con algunha actividade, é decir, 

non vai a existir unha soa condición para tódolos casos sendo preciso coñecer as condicións de cada 

zona  para obter o mellor resultado posible.

b) Esterco líquido:

Para facer un preparado de esterco líquido debemos saber que o proceso de fermentación 

pode ser aeróbico ou anaeróbico.

A fermentación  aeróbica  desenrolase  en  presencia  do  ár.  Para  aumentar  o  contido  deste 

composto na preparación do fertilizante o que se fai é remexelo ou ventilalo, o proceso será maís 

eficaz. Outro xeito de aumentar o contido do ár no proceso consiste en utilizar un tanque coa maior 

superficie posible en relación co volume para aumentar a exposición da mistura ó contacto có ar.

A fermentación  anaeróbica  producese  sin  osíxeno  ou con  moi  pouca  cantidade.  É  deste 

proceso do que se vai a facer a descripción a continuación.

Preparación:

Para preparar o biofertilizante podese utilizar calquera tipo de materia orgánica fresca, aínda 

que o maís habitual é o esterco,  tamén se poden aprobeitar os restos vexetais.

O esterco bovino ten unha fermentación máis rápida, xa que ven inoculado cunha bacteria 

decompoñedora moi eficiente. A proporción está nunha parte de esterco por 1,5 a 2 partes de auga 

intentando obter unha mistura homoxénea. 

En agricultura ecolóxica a norma recomenda utilizar esterco procedente de explotacións que 

fagan producción ecolóxica.



No caso de utilizar soamente material vexetal é interesante aportar unha pequena cantidade 

de esterco de gando para mellorar a eficiencia da mistura coas bacterias descompoñedoras que aporta 

éste último.  En tódolos casos, é interesante aportar soro de leite  ou melaza como alimento para 

favorecer as condicións nas que as bacterias se poidan desenrolar máis rápidamente. Tamén se pode 

enriquecer con algúns minerais procedentes de cinzas ou rochas finamente moídas. 

Os biofertilizantes poden engadirse ó chan ou mediante pulverizacións foliares, diluíndo de  2 

ó 10%, sendo o máis recomendable nos viñedos o 5%. En pulverización foliar son moi eficientes 

para controlar as enfermidades xa que conseguen nas plantas un funcionamento equilibrado.

c) Preparación do esterco líquido para adubo de cobertura:

A formulación coa que se está a experimentar en viñedos de Galiza é a seguinte:

- Recipiente de 200 litros.

- 100 litros de auga.

- 70 litros de esterco procedente de explotación ecolóxica.

- 5 kg de esterco fresco de galiña poñedora.

- 1 kg de azucre.

Mistúrase todo xunto deixando pasar unha semana, despois xa se pode aplicar nos pés das 

cepas diluído ó 50%. 

A función do azucre é aportar enerxía ó comezo do proceso para mellorar o desenvolvemento 

da flora bacteriana.

A función do esterco de galiña é a de aumentar os niveis de nitróxeno, pode interesar se se 

precisa unha certa mineralizacion de restos vexetais ou pallas con C/N alta, de todos xeitos debe seŕ  

un proceso controlado e limitado no tempo.

Ó utilizalas no solo, as cantidades varía moito, pero a referencia é de 10 a 20 metros cúbicos 

por hectárea.



5.3.- Compost:

Chámase así ó adubo obtido da fermentación a partir de palla, restos de cultivos, estercos, 

lixo doméstico ou calquera outra fonte de materia orgánica excluíndo calquer tipo de restos de orixe 

industrial que poidan traer trazas de metais pesados.

O  principio  básico  do  compost  é  a  transformación  dos  restos  orgánicos  mediante 

microorganismos dando como resultado un producto final con materia orgánica máis estable. Esta 

estabilización ten ventaxas e desventaxas que se explicarán máis adiante. 

a) Preparación de  compost:

Os compoñentes que precisamos para a elaboración do compost son:

- Materia orgánica :

É importante misturar residuos ricos en nitróxeno con residuos pobres neste composto para 

que a descomposición sexa rápida, homoxénea e se produza pouca perda de nitróxeno.

Os  materiais  moi  pobres  en  nitróxeno  e  ricos  en  carbono  necesitan  moito  tempo  para 

descompoñerse  mentras  que os  materiais  con moito  nitróxeno e pouco carbono,  como as  follas 

verdes, descompoñense máis rápidamente, pero producese unha perda considerable deste nutrinte. 

- Auga: 

Como se trata dunha actividade realizada por microorganismos é necesario humedecer os 

materiais. Hai que engadir auga na proporción axeitada xa que si se botara en exceso produciríase o 

lavado do material  empobrecendo o compost, diminuiría a osixenación e aumentaría o tempo de 

descomposición. Si é posible é preferible utilizar augas de manantiais que estarán libres de cloro.

- Osíxeno: 

Trátase dun proceso aeróbico polo que é necesario favorecer a presencia de ár.

Para comezar a preparar o compost hai que buscar unha zona con algo de pendente e bo 

drenaxe, con solo natural e protexido da calor ou a choiva, e que facilite a entrada da maquinaria.

O compost preparase en forma de pila e diferenciando capas. A primeira capa é máis grosa e 

está formada por material pobre en nitróxeno, a seguinte capa é un recheo consistente nunha cama 

fina con  material rico en nitróxeno (esterco ou follas verdes), despois faise outra cama de bolo, unha 

máis de recheo, outro bolo, e finalmente, a de cobertura, tamén con material pobre en nitróxeno.



A  primeira  cama  debe  ter  unha  altura  máxima  de  2  m  e  1,5  metros  de  longo  cunha 

compactación  determinada  pola  cantidade  de  material  dispoñible.  Encima  desta  primeira  cama 

colócase a de material rico en nitróxeno, cun espesor de 5 cm. Cada capa debese humedecer pola 

parte superior que chegue a escorre-la auga.

Se o material xa ven misturado, como é o caso da cama de curral ou da cama de puríns de 

corte, a montaxe se fai co obxetivo de que o material quede humedecido uniformemente. No caso de 

materiais que non permiten unha boa circulación do ár, poden ser misturados con outro material que 

evite a compactación.

O  compost  tamén  se  pode  enriquecer  con  adubos  minerais,  como  cinzas,  calcáreos  ou 

calquera outra rocha moída. A cada capa de palla se lle espolvorea algún destes adubos có obxetivo 

de mellorar a descomposición e o producto final

b) Outras consideracións:

Para que o adubo non inhiba a descomposición do material debe utilizarse moderadamente 

nun máximo de 10 kg / m3 de pila inicial de compost.

A última capa debe conter material pobre en nitróxeno xa que vai a estar en contacto co ár e 

se pode perder por evaporación á atmósfera.  Se se engade unha capa fina de fosfato natural,  as 

perdas de nitróxeno redúcense moitísimo.

O compost deberase remover dúas ou tres veces, para que o producto final sexa máis estable 

e o exceso de temperatura durante a descomposición non provoque perdas de nitróxeno.

5.4.- Vermicomposto:

A  vermicompostaxe  é  o  proceso  no  que  se  utilizan  miñocas  como  aceleradoras  da 

descomposición da matéria orgánica, orixinando un adubo máis estable que se utilizará despois para 

mulcheados.



A especie que se usa máis comunmente é a miñoca californiana chamada así porque foron os 

agricultores  deste  estado  norte-americano  quenes  comezaron  a  criala  comercialmente.  É  de  cor 

vermello e tamén se coñece como miñoca do esterco. 

O esterco de miñoca está formado por agregados de terra e matéria orgánica,  o que fai que 

sexa máis fácil de asimilar polas raíces das plantas xa que están nun estado de descomposición máis 

avanzado. 

a) Preparación do miñoqueiro:

Para montar o miñoqueiro hai que partir do material máis simple posible utilizando como 

máximo  algunhas  táboas  que  conteñan  o  material,  para  evitar  que  éste  se  espalle  moito.  As 

dimensións serán como máximo 2 m de longo por 40 cm de alto. 

O primeiro paso é preparar un ambiente axeitado que favoreza a reproducción da miñoca. 

Para elo colocase no primeiro metro, e distribuído en capas: esterco, restos vexetais verdes e secos e 

algúns restos orgánicos; cada unha destas capas vaise mollando. É importante crear unha cuberta de 

palla xa que ás miñocas son fotosensibles e precisan ser protexidas da incidencia directa do sol. 

Finalmente colócase palla  seca e agardase algúns días para que se regule a temperatura  e neste 

momento cando se fai a sementeira de miñocas.

Pasados  vinte  días  comézase  a  engadir  máis  materia  orgánica  de  forma que  as  miñocas 

sempre teñan alimento á súa disposición, en sentido lonxitudinal do miñocario para que se vaian 

alimentando deixando tras de sí o esterco e migrando cara diante para buscar a comida. Deste xeito 

podemos utilizar o vermicomposto que ficou atrás. Cando o humus está feito recoñécese fácilmente 

polo  seu aspecto e cheiro.

Para o uso cotidián do viticultor non é preciso secar e peneirar. O material pode ser levado á 

viña aínda que non acabase completamente o seu proceso de dixestión sen ter ningunha importancia 

que algunhas miñocas sexan arrastradas co material. 

Tanto o compost como o vermicompost presentan desventaxas como a cantidade de man de 

obra que require.



O máis eficaz é facer unha compostaxe de superficie, é decir, colocar o esterco sobre restos 

de  cultivo  ou  adubos  verdes,  estes  materiais  irán  descompoñéndose  no  solo  favorecendo  unha 

evolución conxunta dos microorganismos descompositores co propio solo. Para esto é importante 

que o solo esté vivo, que teña manexo en base a agricultura ecolóxica. A vida, ou a micro e meso 

fauna dos solos é a que propiciará que este material sexa dixerido con todalas ventaxas que isto 

conleva.

A decisión sobre cál é a mellor alternativa para realizar a fertilización da súa  viña deberá 

analizala o propio viticultor valorando a súa realidade e cál e a  técnica que se adapta mellor ás súas 

necesidades.

5.5.- Biofertilizantes e outros preparados:

Os biofertilizantes  son  adubos  líquidos  que  conteñen  moita  enerxía  e  minerais  de  xeito 

equilibrado. Consiste nun fermentado, en condicións anaeróbicas, a base de esterco de vaca fresco 

diluído en auga e enriquecidos con leite , azucre e cinzas minerais que se pon a fermentar varios días 

en tanques de plástico en condicións anaeróbicas e que se poden enriquecer con fariñas de rochas, 

sales minerais como sulfatos de magnesio, zinc, cobre, ou outros. Moi importante que todas estos 

preparados poden ser absorbidos sistemicamente pola planta a traves das follas.́

O esterco fermentado,  como xa se dixo,  aporta  minerais  e suministra  á planta  sustancias 

fitorreguladoras, como ácido indol-acético, xiberelinas, citoquininas e aminoácidos que melloran a 

taxa e a eficiencia da fotosíntese.

A idea  da elaboración do biofertilizante enriquecido é que o agricultor poida entender o 

proceso e fabricalo na súa propiedade, por isto se tenta utilizar materiais fácilmente acesibles e de 

baixo  custe.  Existen  adubos  de  orixe  orgánico  (esterco,  cama  de  aves,  etc.)  e  outros  de  orixe 

industrial, como os adubos químico ou NPK dos que non se vai a falar neste estudio. 

Existe  unha gran  diversidade  de  receitas  para  fabricar  biofertilizantes,  poden estar  feitos 

soamente con esterco e auga ou con outro tipo de materia verde fermentada en auga. Outros que 

ademáis de materia orgánica e auga están enriquecidos con algúns minerais como calizas, cinzas, 



soro de leite, plantas acuáticas, restos de peixe, melaza, etc. O importante é que se utilize material 

fácil de conseguir, abundante e de baixo custe. 

Os biofertilizantes pódense utilizar tanto no solo como en pulverizacións foliares.

a) Elaboración do biofertilizante enriquecido:

Para a preparación do biofertilizante é importante a presencia de microrganismos que activen 

a  fermentación (levaduras, bacterias e fungos), alimento para que se reproduzan e auga. 

O esterco pode ser de vacún ou de outro rumiante e preferiblemente ecolóxico (así non leva 

engadida ningunha sustancia química, como antibióticos ou outras), é moi interesante porque xa ven 

inoculado cós microorganismos necesarios para a fermentación debido a que cando o pasto pasa polo 

tubo dixestivo do animal, éste non dixire tódolos compostos, quedando aínda moitos interesantes 

para o uso das plantas. 

A intención de enriquecer o biofertilizante é romper o ciclo de carencias. 

Se o solo no que pace un animal ten carencias dalgún mineral, como por exemplo ferro, o 

esterco deste animal tenderá a ser pobre neste elemento, se preparamos un biofertilizante con esterco 

deste animal e o usamos como fertilizante a planta na que o apliquemos poderá presentar carencias 

de ferro. Neste caso, ademáis de auga e materia orgánica, habería que engadir ferro e deixar que 

fermente pola acción dos microrganismos. 

A planta obtén as sustancias necesarias para a súa supervivencia a través das follas e das 

raíces. Soe pasar que un solo xa conteña un  adubo determinado, pero a planta non o dea absorbido a 

través das raíces, ben porque o composto non esté transformado de forma asimilable ou por outro 

tipo de factores. Para solucionar estas carencias  a solución máis eficaz é realizar aplicacións por vía 

foliar. 

Se o fertilizante se elabora con esterco éste deberá ser o máis fresco posible, xa que así terá 

maior contido en nitróxeno e microorganismos. O recipiente onde se vaia a elaborar o biofertilizante 

ten que estar tapado da luz directa do sol, mellor que sexa escuro, xa que se poden destruír parte dos 

compoñentes  e  tamén cuberto  das  incidencias  climáticas,  sobre todo a  choiva  que pode diluí-la 

mistura.  Se  se  engaden  compostos  para  enriquecer  o  biofertilizante  facelo  de  forma  lenta  para 

interferir o menos posible na fermentación. 



Un parámetro importante para a fermentación é a temperatura. A mellor temperatura para 

elaborar o biofertilizante con esterco é de 38 ºC, que é a temperatura do estómago dos herbívoros, 

nuns 14 días pode estar preparado o esterco. Cando a fermentación está rematada presenta un cheiro 

agradable e a parte sólida e a líquida están separadas.

 

Non  ten  prazo  de  caducidade,  débese  gardar  prefentemente  nun  recipiente  de  aceiro 

inoxidable, madeira ou vidro sen pechar herméticamente xa que o producto pode seguir fermentando 

e o gas podería facer presión e estoupar. 

A forma de preparación e a calidade dos productos utilizados é importante para realizar unha 

boa fermentación. Por exemplo, o esterco procedente das vacas que foran tratadas con antibióticos 

pouco tempo antes da preparación do fertilizante pode conter residuos que afecten á fermentación xa 

que este proceso o realizan seres vivos.

Pódese  engadir  algún  producto  ó  biofertilizante  para  enriquecelo  xa  que  canto  máis 

aumentemos a diversidade mellor, os compoñentes son a base da alimentación dos microorganismos 

e así tamén aumentamos a diversidade de organismos.

Poderíamos  utilizar  a  cinza  como compoñente  importante  para  o producto.  A cinza  está 

composta de fósforo, calcio, potasio, manganeso, etc. Se é cinza de leña teremos o mesmo proceso.

As rochas moídas proveñentes de refugallos de extracción de minerais son tamén unha fonte 

moi importante de minerais para os microrganismos que realizan a fermentación.

b) Formulación de biofertilizantes:

Super-Magro:

O super-magro é unha fórmula que foi ideada por Delvino Magro para o cultivo da mazá, no 

municipio de Ipé-no Rio Grande do Sul (Brasil) .

Tamén se utilizou en tomate, millo e uva. A sua fórmula contén varios elementos útis, pero 

sempre debemos adaptalo as nosas condicións climáticas e a nosa realidade.

O importante, como se dixo é a fermentación.



Existen moitos formulacións para preparar o supermagro, pero neste caso imos falar dun que 

se elabora máis rápidamente.

Ingredientes:

- 30 Kg de esterco fresco de gando.

- 2,0 Kg de Sulfato de Zinc.

- 2,0 Kg de Sulfato de Magnésio.

- 0,3 Kg de Sulfato de Manganeso.

- 0,3 Kg de Sulfato de Cobre.

- 0,3 Kg de Sulfato de Ferro.

- 0,05 Kg de Sulfato de Cobalto.

- 0,1 Kg de Molibdato de Sodio.

- 1,5 Kg de Boro.

- 2,0 Kg de Cloruro Cálcico.

- 2,6 Kg de Fosfato Natural.

- 1,3 Kg de cinza.

- 27 litros de leite (pode ser soro de leite).

- 18 kg de azucre moreno.

Protocolo de elaboracioń:

Primeiro hai que misturar tódolos minerais ata obter unha cantidade de 12,50 Kg .

Despois nun recipiente de 250 litros introducimos 30 litros de esterco, 60 litros de auga, 3 

litros  de leite  e 2 litros  de melaza  de cana.  Mistúrase ben e  déixase fermentar  sen que esté  en 

contacto co sol ou a choiva.

O seguinte paso é nos días 4, 7, 10, 13, 16, 19 e 22 engadir 1 kg da mistura de minerais, 3 

litros de leite e 2 kg de azucre cada vez e así sucesivamente ata o día 25 cando se engade o resto da 

mistura (1,95 Kg), máis o leite e o azucre. Esperar de 10  a 15 días e o producto estará listo para 

filtrar e utilizar.

Durante  o  proceso  hai  que  estar  atentos  para  ver  si  a  fermentación  se  está  realizando 

correctamente.  Se está ben feito, o produto ten un cheiro agradable de melaza e resulta fácil  de 



filtrar. A dosis para aplicar no caso das viñas é de 4 a 8 tratamentos ó 3-4% variando segundo a 

época do ano.

Este biofertilizante enriquecido tamén pode ser utilizado xunto con caldo bordelés ou sulfato 

cálcico, principalmente cando queremos controlar doenzas causadas por fungos.

Caldo Sulfocalcico: ́

É unha mestura de enxofre e cal viva, a acción conxunta destos dous elementos combinada 

entre sí, elimina tódolos parásitos que estén depositados nos troncos e restos da madeira durante a 

parada invernal ou sexa para aplicacion invernaĺ .

Este caldo é moi eficaz no control de varias enfermidades e pragas da vide. A acción positiva  

sobre a sanidade das plantas débese á influencia que exerce sobre o metabolismo das plantas,  o 

contido  en  calcio,  magnesio,  enxofre  e  micronutrintes  que  consigue  a  activación  do  proceso 

enzimático e se estimule a proteosíntese.

Ingredientes e materiais necesarios para preparar 25 litros de producto:

- 5 Kg enxofre.

- 5 Kg de cal virxe.

- 10 litros de agua.

- 1 vaso de alcool.

- 2 recipientes de 50 litros que non serán de cobre nin de aluminio.

- 1 pá de madeira.

- Vaixelas de vidro, plástico ou madeira para almacenar o producto.

Protocolo:

A) No recipiente A colocar auga para ferver que se utilizará na elaboración do caldo.

B) No recipiente B colocar o enxofre botando os 5 litros de auga fervendo para disolvelo ata 

formar unha pasta. Engadir o vaso de alcool  e remexer coa pá de madeira.

C) Despois de formar a pasta de enxofre,  botar a cal de pouco en pouco e,  de seguido, 

engadir a modo 5 litros de agua fervendo e coa pá de madeira axitar continuamente a pasta.



D) Unha vez ben misturados a cal có enxofre, formando unha pasta, colocar o recipiente B a 

lume alto e cociñar a pasta de 15 a 20 minutos.

E) Seguidamente botar sobre a pasta  15 litros máis de auga fervendo ata completar o volume 

de 25 litros.

F) Unha vez feito o anterior, o lume debe manterse sempre alto e tentar que o volume sexa 

sempre o mesmo podendo ficar un pouco por riba do nivel inicial. Recoméndase que cada 5 minutos 

sexa controlado o volume do caldo. Se fose preciso pódese engadir auga fervendo.

G) O tempo necesario para a elaboración está en torno a unha hora despois de completar os 

25 litros. O caldo debe obter unha graduación de 20º a 22º Baumé. Ao  comezo da fervura o caldo 

presenta cor amarelada e o final cor pardo avermellada.

H) O uso de auga fervendo axiliza o proceso de elaboración e produce un caldo de mellor 

calidade.

I) Hai que ter precaución de non respirar os vapores resultantes da reacción dos productos 

durante a fervura.

J)  O  caldo  debe  conservarse  en  vaixelas  fechadas  dentro  de  locais  frescos  e  secos  que 

garanticen un maior tempo de duración, podendo conservarse durante un ou máis anos sen perder 

eficacia.

K) Para o cultivo das viñas a concentración do producto debe ser de 4º Baumé. Utilizarase 

para combater esporas e micelios de fungos no inverno, cando a planta está en repouso.

Débese ter coidado coas doses e as épocas de uso do caldo para non causar fitotoxicidade 

nas plantas.

Caldo Bordeles:́

Este  e o popular preparado que ideou Millardet na comarca bordelesa despois de descubrirsé  

os primeiros focos de mildeu en Europa, o seu descubrimento foi en certo modo casual tras observar 

que as videiras “pintadas” con sulfato de cobre nos lindes das vinas (para evitar que os persoas̃  

comeran as uvas) tinan resistencia ao fungo. Este preparado  utilizase case excluxivamente comõ ́  

funxicida, sendo un producto de contacto ten unha certa accion sistemica que o converte nun bó  

adubo foliar xa que aporta calcio, xofre e cobre (que e preciso para a sintese de sustancia fenólicaś ́  

antioxidantes), o cobre metalico mata as esporas que estan na cuticula da folla. Ten o problema dé ́  

toxicidade cando se concentra no solo polo que se estan artellando formulas para rebaixar a dose dé  



cobre metalico,  ́ é un producto preventivo ainda que sen neutralizar polo calcio ten maior efecto 

erradicante.

Ingredentes para preparar 100 litros:

- 1 Kg. de sulfato de cobre.

- 1 Kg. de cal hidratada.

- 2 Olas de plástico (unha delas cun volume de alomenos 100 litros).

- 1 Anaco de ferro (coitelo ou fouce).

Protocolo de elaboracioń

A) Disólvese na tina “A” o sulfato de cobre en 10 litros de auga.

B) Na tina “B” dilúese a  cal en 90 litros de auga.

C) Agregar o sulfato de cobre (tina A) sobre a (tina B) que contén  a cal apagada (nunca ó 

revés) e revolver constantemente.

D) Comprobar se a acidez é óptima, para elo sumerxese o anaco de ferro no caldo durante un 

minuto, airéase e se observa que a folla se oxida entón require máis cal se non, xa está listo. Hai  

outras formulas como ver se a gota escorrega fluida ou non, se vai de vagar indica que o caldo está  

listo.

O caldo debe utilizarse inmediatamente despois de preparalo xa que só ten unha 

duración aproximada máxima de 1 semana (canto antes mellor) aplicar cada dúas ou tres semanas 

como  abono  foliar,  tentando  botalo  principalmente  no  envés  das  follas  a  traves  dun  difusor 

atomizador con aire, non usar pulverizador.

Recomendacións para o seu uso: 

1.- Non se deben facer aplicacións en plantas pequenas recén xerminadas nen na floración.

2.- O chan debe estar húmido antes de aplicalo.

3.- Débese utilizar sempre aspersor con boquilla plástica, nunca metálica.

4.- Para a aplicación do caldo bordelés non se deben utilizar equipos cos que se teñan feito 

aplicacións de velenos.



b) Aplicación dos  biofertilizantes:

Na aplicación de biofertilizante non é necesaria a utilización de equipos de seguridade como 

a máscara ou as luvas xa que non ten efectos nocivos para a saúde.

O ideal  durante a  aplicación  para  obter  mellor  resultado é  combinar  maior  cantidade  de 

aplicacións con menos concentración. É mellor facer unha aplicación do 0,01% cada tres horas que 

unha do 0,5% ao día, considerando sempre os custe económico das aplicacións.

Para  aplicación  do  biofertilizante  con  pulverizador,  hai  que  filtralo  xa  que  pode  causar 

problemas de atorramento na máquina. Unha forma económica de filtrar é utilizar como filtro un 

anaco de tea.

b) Outras consideracións:

A  través da fermentación podemos enriquecer este biofertilizante con  minerais que faltan no 

solo e que son necesarios para o cultivo.

A fermentación fai que teñan lugar unha serie de transformacións químicas e biolóxicas nas 

que se incorporan os elementos que enriquecen o biofertilizante.  

Mediante o proceso de fermentación transformánse productos non asimilables polas plantas 

en productos asimilables.

Unha das propiedades máis importantes dos biofertilizantes é que actúan como protectores 

das plantas funcionando como defensivos. Esta característica débese a varios factores: 

-  Unha  planta  ben  alimentada  presenta  maior  resistencia  a  pragas  e  enfermidades  como 

explica a teoría da Trofobiose. Se unha planta ten a súa disposición todo o que precisa en cantidade e 

momento oportunos cumpre tódalas condicións  para poder defenderse por si soa  de ataques de 

insectos, ácaros, fungos, etc. 

- O biofertilizante é un producto vivo, os microrganismos que actúan nel poden entrar en 

competición cós patóxenos da planta e destruílos.

 O fertilizante podería funcionar como un agrotóxico, en certo sentido, para as doenzas da 

planta ou ataques de ácaros e insectos, pero existe diferencia entre o agrotóxico e o biofertilizante xa 

que  o  primeiro  contamina  o  solo,  a  planta,  os  alimentos,  o  propio  agricultor  e  finalmente  aos 

consumidores, mentrar que o bifertilizante actúa como fortalecedor. 



O  agrotóxico  extermina  ós  seres  vivos  mentras  que  o  biofertilizante  estimula  a  vida, 

favorecendo a resistencia da planta e non permite que se dane o equilibrio biolóxico, outra diferencia 

importante é o custe: o biofertilizante diminúe moito o custe de producción.

O biofertilizante contén elementos nutrintes como boro, magnesio, zinc, manganeso, xofre, 

nitróxeno, aminoácidos, vitaminas e hormonas, todos compoñentes importantes para o crecemento 

vexetal, sen embargo a maioría dos agrotóxicos so teñen compoñentes tóxicos.

Infusións

Outros preparados son posibles tendo como base o esterco ou humus compostado, a base e á  

mesma en cambio os activadores azucarados ou os engadidos de oligoelementos, pódense cambiar as 

sales minerais por plantas. As infusións suponen unha variante do biofertilizante que tendo comõ  

base un compost organico compostado o enriquezemos microbioloxicamente a traves da osixenacioń ́ ́ ́  

contínua mediantes varias formas. Unha forma lenta e deixar unha cantidade de compost en sacos dé  

pataca  nun  bidon  de  200  litros,  batendo  a  auga  durante  varios  días.  A forma  rapida  e  utilizaŕ ́ ́  

intercambiadores porosos de osixeno (como os que se utilizan nos acuarios) e podemos ter infusióń  

de compost en dous días e utilizar  para pulverizar  en doses de 2-5%, precisase de alimentacióń  

electrica. Podense engadir activadores azucarados. A osixenacion contínua do compost multiplicá ́ ́  

rapidamente  os  microorganismos  que  na  folla  van  emitir  sustancias  antibióticas  contra  moitoś  

patoxenos,  mais  ben  falamos  dun equilibrio  microbiano,  hai  evidencias  que  estos  caldos  podeń  

suprimir a maioria dos patoxenos na videira.́ ́

Outros preparados

Preparados de plantas varias como a ortiga, milenrrama, cola de cabalo, lino, allo, fentos, etc.̃

A base e a fermentacion aeróbica de plantas frescas recollidas en bidóns con auga non clorada, unhá ́  

vez  fermentados  débense  conservar  en sitio  fresco e  tapados.  Estos  preparados deben seguir  as 

mesmas  precaucións  que no vino,  ou sexa  gardar  a  debida  temperatura  de fermentación e  logõ  

percibir que o producto non ten cheiros extranos  ou desagradables. ̃



A ortiga e un estimulante do crecemento. O fento pode funcionar como insecticida. A cola dé  

cabalo axuda contra os fungos. A valeriana como armonizador do crecemento. A idea e que se debé  

experimentar e xuntar aos funxicidas minerais cando sexan necesarios (presion climatica é ́  

risco).

6.- MANEXO DO VIÑEDO

6.1.- Factores climáticos:

O clima ideal para a vide é un inverno rigoroso e seco, unha primavera con choivas normais e 

un verán seco. Se o verán fose moi chuvioso a uva produciría moito ácido tartárico dando no viño 

gusto de uva verde. Se o inverno é moi chuvioso a brotación das xemas productivas é irregular e se 

desenrolan máis doenzas.

 Se é na primaveira cando se distribúe o período de choivas, aumenta a concentración de 

ácido málico, diminúe o acúmulo de vitaminas, sustancias corantes e ácidos formadores de sabor, 

producindo bagos máis pequenos e de menor consistencia.

Este factor ten  moita importancia na producción de uva polo que hai que tentar que se den as 

mellores  condicións  climatolóxicas,  practicar  técnicas  de  cultivo  axeitadas  intentando  conseguir 

unha maior ventilación, boa insolación e unha boa orientación do viñedo.

De todolos xeitos o clima ideal non e posible, podemos incidir matices a nivel miniclimaticó ́ ́  

cunha axustada ubicación resgardado do norte e os ventos frios, usando cortaventos naturais: a niveĺ  

microclimático  coa  altura  da  faixa  de  fructificacion,  manexo  da  parede  foliar,  etc.:  a  niveĺ ́  

nanoclimatico na rizosfera coa mellora da porosidade e aireacion da terra.́ ́

6.2.- Situación do viñedo:

Para  unha  producción  ecolóxica  máis  fácil  de  desenrolar  e  que  reduza  os  custes  de 

producción  o  máis  importante  é  situar  correctamente  o  viñedo.  A  exposición  solar  Sur  cunha 

declinacion  de  15  grados  ao  leste  (no  Hemisferio  Norte),  protexida  dos  ventos  fríos  do  norte,́  

optimiza  a  maior  incidencia  solar  nos  dous  lados  da  espaldeira  e  garantiza  que  se  minimice  a 

incidencia de doenzas e ataques de pragas. Tamén hai que asegurarse que o sol dea cedo no viñedo 

para reducir a humidade foliar limitando así as condicións para o desenrolo de fungos. 



O solo ten que poder drenarse fácilmente, con pendente media e ser profundo para que as 

plantas non se estresen polo exceso ou falta de auga que favorecería a entrada de doenzas. Ademáis 

disto  unha terra  profunda vai  aportar  as  mellores  condicións  para  o desenrolo das  raíces  o que 

conleva máis eficacia no abastecemento de auga e nutrientes. 

Non é convinte plantar en solos moi pesados (arxilosos) xa que non permiten a osixenación e 

o desenrolo das raíces da forma máis axeitada. Si non houbera máis remedio que cultivar nestes 

terreos deberíase colocar un porta-enxerto que se adapte ben a eles (p.ex. R-110). 

O viñedo tamén debe estar situado nunha zona ben ventilada, de xeito que poida secar ben 

cando haxa humidade ao nível do chan e as follas.

6.3.- Sistemas de formación:

a) Poda:

A poda consiste en dar cortes e suprimir partes da planta para acadar os seguintes obxetivos :

- Formar a planta para facilitar as labouras de cultivo conseguindo así rebaixar os custes. 

- Formar a planta para controlar as súas dimensións e limitar o seu potencial vexetativo, con 

esto se favorecen mellores condicións de insolación e aireación, así como a fotosíntese.

- Regularizar a fructificación para que os acios teñan maior tamaño e maduren ben.

-  Procurar  que  a  saiva  teña  boa  conducción,  se  distribúa  axeitadamente  e  se  conserve  o 

equilibrio biolóxico da vide.

- Disminuí-la perda de potencial vexetativo. 

A poda asegura maior duración da planta e a viña.

b) Recomendacións:

Non se debe realizar esta operación os días de xeadas fortes xa que as varas poden estar 

conxeladas  e  se  producirían  danos  na  madeira,  nin  nos  días  con  moita  choiva  para  evitar 

contaminacións funxicas (tipo iesca ou eutipiose), podese aproveitar a saiva ascendente para evitaŕ ́  

contaminacións.



Seguindo os ciclos luares podaremos, como principio xeral, en lua sideral descendente, ainda 

que en etapa de formación podemos utilizar a lua ascedente cando a madeira medra máis depresa, 

nos calendarios luares establecen a maiores uns días que non son axeitados como o perixeo, nodos 

luares, cadraturas da lua co Sol Marte e Saturno e tamen os equinoccios. ́

É  moi  importante  no  proceso  de  poda  repartir  ben  a  carga  para  facilitar  a  aireación  e 

insolación,  insistindo en que se reduce a  incidencia  de enfermidades  e  favorécese a  floración  e 

maduración.

As tesoiras de podar deben estar ben afiadas  para que os cortes sexan limpos.  Os cortes 

débense aplicar no nó superior a última xema que se deixe, para evitar que penetre a humidade e 

como consecuencia as enfermidades. Si se tratara de entrenós largos o corte se pode facer a unha 

distancia como maximo a uns 2 cm por riba da última xema e cunha inclinación en sentido contrarió  

a ésta,  para favorecer que a auga de choiva escorrege e non quede estancada na xema.

Cada vez que se cambie  de parcela  ou haxa síntomas dalgunha enfermidade da madeira 

nalgunha planta é aconsellable desinfectar as tesoiras de podar con alcohol ou lixivia para evitar a 

transmisión dunha parcela a outra. Outra opción é deixar as cepas enfermas sin podar ata ó final.

c) Principios xerais da poda:

A poda ten que seguir varios principios moi importantes para que a planta quede o mellor 

formada posible:

- En xeral as xemas francas situadas nas varas son fértiles e conteñen varios acios de flor, 

normalmente  dous,  a  organización  de  varas,  acios  e  flores  é  máis  perfecta  canto  máis 



alonxadas están as xemas da base e acadan un máximo cando están situadas no medio. É 

fundamental coñecer a fertilidade e situación das xemas para cada tipo de vide a podar. 

- A producción da cepa nun ano determinado depende do número de xemas francas deixadas 

na poda dese ano. 

- As cepas con bo vigor, que as varas teñen un grosor máis regular son as que producen 

maiores rendimentos. Si se mantén un vigor axeitado en toda a planta o resultado vai ser de 

colleitas satisfactorias durante os anos seguintes.

- Se as cepas teñen moito vigor ou, máis ben pouco, obteñénse menos rendimentos, xa que as 

xemas son menos fértiles, esto sin contar que na floración se poidan producir corrementos 

provocando mermas na producción.

- O desenrolo dos brotes dunha vara é inversamente proporcional o seu número.

- Si se concentra toda a actividade en poucos brotes a planta aumentará o seu vigor, mentras 

que, si de descentra esta actividade en moitos brotes, disminuirá.

- A actividade vexetativa depende da posición que teñan as xemas na vara, a máis próxima a 

punta é a de maior actividade. Tamén depende da dirección, de xeito que os máis próximos á 

vertical son os que medran a maior velocidade.

- Os acios da planta son máis grandes canto menor é o seu número na planta.

- A poda da vide ten que estar en armonía coas posibilidades do medio vitícola no que se 

atope e co propio potencial da planta.

- Cando se fai a poda hai que intentar que as partes verdes reciban a máxima insolación e 

aireación.

- Para formar ben un brazo hai que elexir a vara máis baixa e que esté máis preto da base.

Hai que procurar sempre axustar a intensidade da poda co vigor de cada planta e deixar a 

espaldeira aberta para ventilar ben e que entre o sol.

Así  irán diminuíndo as condicións para o crecemento de fungos e se producirán uvas de 

mellor calidade.

Factores que interfiren na poda:

- sistema de conducción: vaso ou espaldeira.

- variedade: por exemplo o godello soporta ben as podas medias. A mencía leva mellor 

podas cortas. 



- estado da planta: unha planta vigorosa  soporta máis carga, menos vigorosa menos carga.

d) Épocas de poda:

Se diferencia a  poda en seco ou de inverno da  poda en verde.  A poda en seco realizase 

durante o reposo da vide nas partes agostadas , faise tódolos anos. A poda en verde faise no período 

vexetativo.

   Poda de inverno  :

Faise no período de repouso vexetativo da planta, abranguendo dende o mes de decembro ata 

febreiro, e si as condicións climáticas son adecuadas pode extenderse ate marzo. O normal é facelo 

ata que a planta comece co choro.

Esta poda é a que menos limita a reserva de nutrintes e auga da planta debido a que nesta 

época a viña non ten actividade, ademáis nestes días a madeira é menos quebradiza e os cortes son 

máis limpos (redúcese a  incidencia de enfermidades que poidan entrar a través dos cortes).

   Poda en verde:  

Esta  operación  realizase  cando  xa  a  planta  está  en  plena  actividade.  O  obxetivo  desta 

operación é reducir o vigor da cepa e retirar carga de acios innecesarios que van a afectar á calidade 

do viño.  Neste proceso tamén se eliminan os chupóns,  as xemas que se esqueceron na poda de 

inverno, ou todo tipo de elementos innecesarios que diminúen as reservas de nutrintes da planta.

Dentro da poda en verde diferénciase:

- Desnetado e despampanamento: 

Esta operación consiste na eliminación de brotes do patrón, do tronco ou varas procedentes 

de xemas que foron esquecidas na poda de inverno.

O seu obxetivo é limitar o uso de reservas de nutrintes despois da brotación e asegurar a 

fertilidade da xema, así como poder predecir calidades constantes. Os beneficios que se obteñen son 

a eliminación de órganos non fructíferos, facilitar o paso da maquinaria e as labores e preparar as 



operacións de poda no inverno. Sóese facer entre a brotación e a floración e, normalmente, de forma 

manual.

- Despunte: 

Consiste en cortar a parte superior dos brotes, na cima da espaldeira, co obxetivo de mellorar  

o callado naquelas variedades que teñan tendencia ao corremento dos acios e facilitar o paso e as 

laborouras.

A mellora do callado dase porque, ao eliminar as puntas que están medrando, éstas deixan de 

competir  cas  flores  da  vide  polo  alimento.  Así  tódolos  nutrintes  participan  únicamente  na 

fecundación que é o momento no que a planta precisa máis deles.

 

A época axeitada para realizar esta labouras é floración plena, xa que si se fixese máis tarde 

non tería efecto sobre o callado e si se realizase máis cedo favorecería o crecemento dos netos, co cal 

aumentaría a competencia que se pretende reducir. Nalgunhas ocasións o despunte vai seguido do 

desnetado, así se mellora a iluminación e a aireación no interior da cepa  e se evita a acumulación  

excesiva de elementos na planta. 

- Desfollado:

Consiste na eliminación de follas adultas, sobre todo as que están tapando os acios durante o 

proceso  de  maduración,  así  aumenta  a  temperatura  e  a  aireación  sobre  o  acio,  coas  ventaxas 

sanitarias que conleva. Tamén facilita o acceso á zona dos tratamentos e reduce o tempo de duración 

da vendima.

É importante ter en conta que as follas a eliminar son as da base que están a altura dos acios 

nas  que  a  actividade  fotosintética  é  xa  pouco  intensa  cando  se  está  nun  momento  próximo  á 

maduración.  A eliminación  prematura  das  follas  ten un efecto  contrario  ao desexado xa que  se 

reduce unha superficie importante de recepción de luz e con elo a actividade elaboradora de nutrintes 

repercutindo negativamente no rendimento da producción.

 e) Determinación da carga:

A carga consiste no conxunto de xemas fértiles que non se eliminan na poda e que despois, 

unha  vez  se  desenrolen,  determinarán  os  kilogramos  de  producción  da  campaña.  Depende  da 



variedade, a fertilidade do solo, o marco de plantación, a situación do ano anterior e os obxetivos a 

conseguir.

Para determinar a carga dunha cepa é preciso coñecer a variedade sobre a que se fai a poda, 

xa que non todas teñen xemas de igual fertilidade nin o tamaño dos acios é o mesmo. É aconsellable  

eliminar os acios sobrantes cando se atopan en cantidade desproporcionada con respecto á masa 

foliar e o vigor da cepa. Esta operación realizarase despois do callado. 

f) Sistemas de conducción:

O sistema de conducción é o conxunto de formas que se lle da ós distintos compoñentes 

dunha cepa. Existen diversos sistemas para formar unha cepa. Poden clasificarse según a lonxitude 

dos  elementos,  diferenciando  entre  podas  largas  e  podas  curtas.  Para  escoller  os  sistema  de 

conducción máis  axeitado compre ter  en conta a  densidade de plantación,  a  altura  do tronco,  a 

fertilidade da variedade, a carga e o número de xemas que queden despois da poda.

Tódolos sistemas de conducción teñen partes da vide en común, tronco, brazos, varas. A 

forma máis elemental está constituída por tronco, brazo e pulgar. Os sistemas máis habituais para 

formar a empalizada son poda longa  a Guyot ou a vara (simple e doble), e poda corta a Royat ou a 

cordon,  sobre estas  duas formas basicas  se artellan tódalas  formas de conduccion (vertical,  lira,́ ́ ́  

parral,  Scott-Hardy,  etc.)  a  diferencia  radica  na  disposicion  dos  brazos  da  poda  en  altura  é  

orientación.  Algunhas  observacións:  a  poda  curta  ou  a  coton  aporta  máis  madeira  vella  naś  

produccións posteriores xa que despois da vendima as reservas elaboradas da fotosintese migrań  

para a base das vides. 

Guyot simple:

A poda a Guyot e unha poda simple de executar, como a doble esta orientada en densidadeś  

altas con formacións en vaso ou espaldeira baixa, e menos vulnerable a doenzas como a excoriose é  

precisa da tarefa de arqueado e atado, concentra máis no espazo a faixa de fructificacion.́

Despois  do segundo ano de vida  da  cepa  é  cando se comeza a  súa formación,  para  elo 

escóllese a vara máis grosa,  que teña pouca inclinación e o que esté o máis  próxima posible  á 



madeira  do tronco de dous anos. Esta vara podarase a unha ou dúas xemas francas, procurando 

escoller aquelas que estén na parte superior da vara e descartando as que medren cara abaixo.

No  ano  seguinte  e  coas  varas  formadas  do  ano  anterior  escóllense  dúas  abertas,  cunha 

inclinación moderada,  a unha altura duns 50 cm e faise unha bifurcación.

Para  o  acabar  de  formar  o  cordón  simple  pártese  dunha  vide  que  teña  un  brazo  coa 

bifurcación formada, o que se fai é podar unha das ramas da bifurcación a pulgar (dúas xemas) e no 

outro tramo deixase unha vara larga (de 6 a 8 xemas ou máis).

A vara inclínase ata que esté o máis perpendicular posible ao arame e amarrase a él deixando 

certo espacio cunha rafia ou outro material, pero sen enrollar no arame. Cando se inclina a vara hai 

que facelo con coidado para que non rompa e no momento en que a planta comece a movilizar a  

saiva.

Nos anos seguintes o que se fai é podar á vara larga, deixando o pulgar no brote máis baixo 

dos que sairon o ano anterior e a próxima vara no máis alto.

Tódolos anos hai que facer operacións de mantemento consistentes en limpar ben a cepa en 

verde  e suxeitar as varas novas nos arames superiores.

Guyot doble:

Pártese  tamén dunha cepa que xa ten formada a bifurcación no 3º ano e seguindo os pasos 

que xa se explicaron no Guyot simple. Neste caso deixanse as dúas varas da bifurcación, lévase cada 

unha a un lado con coidado para que non rompa e queden o máis paralelas posibles aos arames. 

Unha vez que as xemas comezan a desenrolarse e aparecen varas novas vanse guiando polos arames 

superiores para que a espaldeira vaia sostendo o peso da plantación.

Royat ou cordon simples e doblé

Na formacion pártese dun tronco despuntado onde de duas vides laterais  deixamos só aś  

xemas que apunten aos gromos cara arriba suprimindo as laterais e inferiores, se se deixa un brazo 

ou cordon e simples e se deixan 2 doble. Sobre as vides ergueitas dos brazos podamos no seguinté ́  

inverno segundo a forza arrente, unha ou duas xemas e asi sucesivamente. Recoméndase a doble xá  

que reparte mais a carga na que os cotóns quedan sempre máis preto do tronco. A ventaxa do royat e ́ 



que aparte de ser unha poda sinxela permite situar as vides en espaldeiras altas e non precisa de 

atado ou arqueado posterior.

6.4.- Manexo da parede foliar:

É moi importante realizar ben este proceso que cada vez ten máis incidencia no cultivo da 

vide. Nun principio a súa finalidade  era controlar o crecemento da vexetación, pero hoxe en día 

realizar un bo manexo da mesma resulta unha práctica imprescindible en viticultura e enoloxía xa 

que se incrementa moito a calidade da uva e o viño.

a) Obxetivos da xestión da parede foliar:

O principal obxetivo desta labor é que a planta sexa homoxénea para que a fotosíntese se 

realice de xeito máis eficaz posible, mediante a obtención dunha boa distribución das follas. Para 

conseguir esta homoxeneidade hai que ter en conta a tódolos elementos da planta, as varas deben ter 

un vigor similar e estar distribuídas uniformemente para que produzan uvas sanas e de calidade, os 

acios teñen que ser similares con tamaño de gran parecido e madurez uniforme. 

b) Consideracións fisiolóxicas e prácticas:

Antes de considerar os principios nos que se basea o manexo da parede foliar hai que nomear 

o papel que ten a densidade de plantación, o tipo de espaldeira e a xestión de auga no solo. 

Para  optimizar  o  consumo de  auga  e  o  uso  do  solo  polas  raíces  é  recomendable  que  a 

densidade de plantación sexa alta e as espaldeiras pequenas si os solos son de potencial  baixo a 

medio, mentras que se poderían utilizar densidades menores e espaldeiras de maior tamaño en solos 

de potencial medio a alto. 

A elección do tipo de espaldeiras vai en función do potencial do solo, do vigor que teña a 

variedade máis ó portaenxertos, o clima, as prácticas mecánicas e as necesidades de mantemento da 

espaldeira. 

O obxetivo a conseguir ao formar a espaldeira é obter unha vide equilibrada e eficiente dende 

o punto de vista fotosintético polo que, para aumentar a calidade da uva e diminuír os custes de 



producción, os sistemas de espaldeira teñen que seguir uns principios básicos de xestión da masa 

foliar. 

Os sistemas de conducción en espaldeira teñen, en xeral, máis éxito, que outros por varias 

razóns:

- A facilidade de manexo e de mecanización da vendima.

- Un  maior  equilibrio  na  exposición  ao  sol  das  follas  e  dos  acios  favorecendo  a 

maduración uniforme dos grans.

- Optimización da fotosíntese: producese un 27% menos de fotosíntese en cepas que 

van conducidas en espaldeira alta e podadas a cordón coas varas colgando, frente a cepas con 

formación baixa ou podadas a cordón coas varas facendo a espaldeira cara arriba.

-  Diminúe a actividade da ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa / osixenasa e a fotosíntese 

neta nas follas de varas formadas cara abaixo. 

- A sección transversal do xilema é máis pequena e se produce menor conductancia 

hidráulica en varas formadas cara abaixo frente ás horizontais ou conducidas cara arriba.

O tamaño da uva ten moita importancia na calidade do producto final, debido a que aumenta 

a proporción entre a pel e a polpa do gran sendo esto perxudicial para a extracción dos compostos 

fenólicos que é maior nos grans de menor tamaño. No verán, cando as temperaturas diurnas normais 

son demasiado elevadas para a coloración óptima do gran (15-25ºC) e existe risco de que aumente o 

pH.  Nestas  condicións  hai  que  intentar  reducir  o  tamaño dos  grans  a  través  de  prácticas  como 

mellora das condicións de iluminación e competencia co crecemento vexetativo antes do envero. 

Todos estos factores  diminúen o tamaño do acio,  pero únicamente unha mellora nas condicións 

lumínicas diminuirá o pH. 

Para  non contrarrestar  os  posibles  efectos  positivos  que  ten  unha proporción  elevada  de 

pel/polpa  nas  uvas  pequenas  sobre  a  extracción  da  cor  hai  que  manter  unha  masa  foliar 

fotosintéticamente eficiente. O pH baixo aumentará a extracción e a intensidade da cor. A exposición 

das follas debe ser alta para limitar a carga de potasio nos grans e e evitar a formación de sales de 

ácido tartárico e así  non aumente o pH.



c) Manexo da masa foliar:

Tódalas etapas do período vexetativo teñen a súa importancia polos cambios fisiolóxicos que 

conlevan, nesta situación son moi importantes a forma e o momento no que se realizan as prácticas 

para obter un bo resultado. 

A xestión da masa foliar comeza no período de repouso invernal, cando se realiza a poda de 

inverno para controlar as xemas, e con elas as futuras varas. Durante o período que vai da brotación 

á floración, a clorofila e a actividade fotosintética concentranse nas follas situadas na zona do acio e 

xusto por riba deste, en cambio nas zonas apicais a concentración destes elementos ten lugar durante 

a maduración. 

Tamén  o  período  dende  a  brotación  á  floración  é  moi  importante  para  a  formación  e 

diferenciación dos botóns florais. Está comprobado que a exposición da masa foliar á luz durante 

este período favorece a fertilidade das xemas, polo tanto durante este período haberá que eliminar os 

brotes que poidan afectar á uniformidade no crecemento das follas, realizar un desnetado. Éste é un 

proceso moi importante para asegurar a entrada da luz do sol ata as follas e os acios que estean 

situados máis cara o interior. 

É importante procurar a colocación da espaldeira o máis cedo posibles xa que así se asegura a 

fixación das varas aos arames na posición correcta evitando roturas que se poderían producir si a esta 

operación  se  realizase  máis  tarde.  Con esta  práctica  tamén  se  asegura  a  exposición  de  tódolos 

elementos a un microclima, optimizase o funcionamento óptimo de follas e acios e evitanse os danos 

que se poderían producir polo vento e as labouras do cultivo.

Levando a cabo unha distribución correcta das varas mellorará o control das doenzas e se 

producirá a maduración uniforme dos grans. Canto máis cedo se faga a exposición dos acios aos 

raios solares máis se favorecerá a resistencia ás queimaduras e infeccións durante a maduración. 

Se o fluxo de aire  a  través  da  masa  foliar  na espaldeira  é  maior  a  temperatura  do gran 

diminuirá o que vai a afectar positivamente á calidade da uva, especialmente nos meses do verán 

cando as temperaturas son máis elevadas. 



Se durante o período comprendido entre o gran tamaño chícharo e o envero nos atopamos 

cunha espaldeira demasiado densa ou prevemos que ésta vai a aumentar pódese realizar un aclareo 

de  follas.  Pode  facerse  aleatoriamente  en  función  do  vigor  da  espaldeira  eliminando 

aproximadamente un tercio das follas. É fundamental que este aclareo se realice de forma uniforme e 

aleatoria xa que esto permite aumentar a exposición dos acios aos raios solares á vez que evita o 

exceso de insolación. 

Hai que ter en conta que as follas situadas na zona dos acios tamén son moi activas neste 

período e si se fai unha eliminación excesiva podería quedar afectado ó rendimiento da campaña 

actual e a seguinte. Esta operación tamén é útil para controlar infeccións prematuras por Botrytis. 

O aclareo debe facerse na zona dos acios, dende a aparición do gran ata o envero. Si se 

realiza no momento do gran, pode facerse a continuación, un segundo aclareo na metade inferior da 

espaldeira que elevará a actividade fotosintética de tódalas follas e a actividade metabólica dos acios 

para o que queda de campaña. Así a luz do sol chega difuminada e filtrada uniformemente aos acios 

que van a madurar dunha forma máis homoxénea. Estos criterios son importantes para predecir a 

madurez do acio e para determinar a calidade da colleita,  ademáis facilita o control de pragas e 

doenzas restrinxindo así o uso de axentes químicos. 

En resumo, as operacións de poda, eliminación de varas infértiles e a correcta colocación das 

varas nas espaldeiras son procedementos básicos para acadar unha boa calidade nas uvas. Outras 

prácticas como o despunte e o aclareo tamén son moi importantes para o posterior desenrolo da masa 

foliar e obter uvas de calidade co criterio que o viticultor marca no viñedo. 

d) Criterios prácticos:

Como xa se describiu anteriormente a boa xestión da masa foliar é moi importante para a 

obtención de uvas de calidade e rendimentos axeitados no viñedo.

Existen criterios xa investigados prácticos para a creación e manexo de espaldeiras eficientes:

- A masa foliar debe estar vertical ou lixeiramente inclinada

- O equilibrio entre as follas novas e as vellas na etapa de reblandecemento do gran 

estará en proporción de 0,7.



- Boa exposición foliar, teñen que aparecer pequenos puntos iluminados polo sol na 

sombra que proxecta a espaldeira no chan entre os vieiros. 

- As  follas  do  interior  da  vide  teñen  que  ser  ricas  en  clorofila  e  non presentar 

síntomas de envellecemento prematuro. 

- Debe haber aproximadamente catro capas de follas dun lado a outro da planta 

contando de arriba cara abaixo.

- Hai que deixar polo menos 16 follas primarias en cada vara.

- A lonxitude e o vigor das varas ten que ser comparable (1,4 cm)

- Ten que producirse ausencia de crecemento activo das varas despois do 

reblandecemento do froito.

- Os froitos deben estar expostos á luz filtrada nun 20-30%.   

- O control de pragas e doenzas en acios e follas ten que ser fácil.

Se a  masa foliar  cumple  os  criterios  anteriores,  tendo en conta  as  condicións  ambientais 

desenrolará grande actividade fotosintética nas follas, a brotación será predecible e continuada, as 

xemas fértiles, obteránse bos rendementos, acios de gran calidade e bo control de pragas e doenzas, 

facilitando ademáis a vendima mecanizada. 

e) Resumo: 

Para obter bos resultados con respecto á xestión da espaldeira, a viticultura e a enoloxía en 

xeral hai que afrontar unha serie de criterios entre os que se atopan a) selección dos puntos nos que 

as condicións  climáticas  e  edafolóxicas  se axustan mellor  aos requisitos fisiolóxicos  da vide,  b) 

creación  de  plantas  equilibradas  con  vigor  homoxéneo,  c)  determinación  da  importancia  do 

preenvero na calidade do producto final e d) establecemento de criterios de maduración óptima de 

acordo o producto desexado. 

Selección das zonas que mellor se axustan á fisioloxía da vide

Os perfís climáticos das diferentes rexións poden ter unha grande influencia nos procesos 

biolóxicos da vide. As datas de valores máximos e mínimos e a frecuencia con que sucedan poden 

ser parámetros axeitados para cuantificar o perfil climático e poder aproximarnos ás necesidades 

fisiolóxicas da vide. Outro aspecto a considerar no estudo da zonificación para o cultivo do viñedo 



sería cuantificar o impacto que un posible estrés climático tería sobre os procesos fisiolóxicos da 

vide.

Creación de vides equilibradas:

Hai que conseguir que as viñas sexan homoxéneas e se caractericen polo equilibrio entre 

raíces delgadas e grosas, o volumen radicular e o desenrolo na superficie, entre cordóns a ambos 

lados da planta, a carga e a superficie foliar e follas novas e vellas na parede. Ten tamén grande 

importancia a preparación do solo para a plantación de xeito que se eliminen obstáculos físicos e 

químicos e favorezcan ó desenrolo das raíces. 

Insistir  na importancia da xestión da parede foliar que permita a distribución uniforme da luz 

en toda a planta e que os acios estén protexidos dunha exposición excesiva, pero que o mesmo tempo 

reciban a luz necesaria para un funcionamento óptimo. 

Importancia da etapa previa ó envero na calidade da uva

Esta etapa do ciclo da vide ten moita máis importancia do que se  pensa polo que hai que 

cuantificar  o papel  da composición  de follas e  acios e como van progresando para acadar  unha 

elevada calidade da uva e como consecuencia do viño.

Maduración óptima en vendima

Só se pode acadar unha maduración óptima da colleita si se traballou adecuadamente coa 

masa foliar xa que, deste xeito, tódolos acios terán acadado unha madurez máis uniforme. Ésto é moi 

difícil  de conseguir na práctica xa que se precisa ter moi en conta as influencias  ambientais. O 

obxetivo é establecer parámetros que reflexen o nivel óptimo de madurez do acio e poder identificar 

e cuantificar a composición destes para obter un producto de elevada calidade.

7.- VENDIMA:

É o momento de recoller o froito. A época de realización se determina en función de varios 

factores de aspecto práctico como a climatoloxía ou a disponibilidade de man de obra que non poden 

ser controlados polos viticultores, pero o factor máis importante é o momento en que se pode obter 

maior calidade no acio.



O momento óptimo para a recollida se determina a través dos índices de maduración que 

recollen aspectos externos, físicos, químicos e fisiolóxicos.

7.1.- Índices de maduración:

a) Aspectos xerais de maduración externos:

Son índices cualitativos. Unha vez que o acio acada a madurez presenta certas características 

exteriores que poden indicar que xa está no punto óptimo. O acio perde rixidez,  o vago da uva 

adquire a cor propia da variedade e aparece con consistencia blanda-elástica, os vagos despréndense 

fácilmente e o seu sabor é doce, o mosto é viscoso e pegañento, as sementes sepáranse fácilmente da 

polpa quedando pegada a elas unha pequena fracción, o apretar o vago cos dedos a polpa sae limpa, 

os vagos presentas os aromas característicos.

b) Aspectos físicos de maduración:

Son índices cuantitativos, dentro deles:

- Cór do vago: ésta se pode medir mediante un código de cores varietais a partir dos mostos 

macerados.

- Peso do acio: Hai que ir controlando o peso dun grupo de acios para ver a súa evolución, 

considérase que acadou a madurez cando xa non aumenta o peso.

- Resistencia do pedúnculo: Mídese a resistencia que ten ó desprendimento do pedicelo sobre o 

vago da uva mediante aparatos. A resitencia ao desprendemento é inversamente proporcional ao 

estado de madurez do gran.

- Firmeza da pulpa e a pel: O que se observa é o grado de aplastamento mediante un aparato. O 

normal é que canto máis madura está a uva menor é a resistencia o aplastado.

- Rendemento  en  mosto:  É  a  cantidade  de  mosto  extraído  mediante  o  estruxado  de  uvas 

procedentes dunha mostra representativa de acios respecto o peso total destes.

- Densidade do mosto: Mídese mediante densímetros ou aerómetros e nela pódese cuantificar o 

contido en riqueza de azucres dos vagos de uva.



c) Índices químicos de maduración:

A  determinación  da  madurez  do  vago  basease  na  valoración  dos  elementos  máis 

característicos que aparecen nesta etapa, a súa evolución e aparición ou desaparición dos mesmos. 

Os máis significaticos son a riqueza en azucres,  a acidez total e o pH.

Para a determinación destes parámetros tómase unha mostra de vagos na viña que se recollen 

da seguinte forma: dentro da viña seleccionanse cepas representativas do conxunto da parcela e en 

número proporcional á extensión da mesma, destas cepas faise unha toma de mostra, cada 5-7 días e 

canto máis cerca está a época de madurez cada 2-3 días. Tómase un vago da parte alta, media ou 

baixa de varios acios das cepas seleccionadas, unha vez feito esto estrúxanse os acios e obtense o 

mosto do que sairán os distintos parámetros químicos.

Realízase unha análise deste mosto no que se determina a acidez total e o grao alcohólico 

probable. O momento óptimo da vendima dase cando a acidez total é aproxidamente a metade do 

grao alcohólico, conforme vai madurando a uva a acidez total diminúe e o grao aumenta.

A acidez total expresada en gramos de tatárico por litro (en francia e o sulfírico) englobá  

realmente os contidos de tartarico, malico, citrico e succinico. A acidez do acetico e medida aparté ́ ́ ́ ́  

como acidez volatil  (da cal e necesaria unha pequena cantidade).  Debe haber un equilibrio entré ́  

tódolos acidos, destacando o malico nos productos resultantes da fermentacion malolactica (lactatos,́ ́ ́ ́  

succinatos,  diacetilo,  acetoina,  etc.)  que dan redondez aos vinos.  A correcta  fotosintese redundá ̃ ́  

nunha sintese de tartarico e malico que co tempo seran degradados e aumentara a transformacion eń ́ ́ ́ ́  

azucre, se este proceso funciona mal sera a favor do potasio que fara subir o pH e polo tanto á ́  

reactividade  do  mosto,  ou  sexa,  a  facilidade  para  os  ataques  bacterianos  e  de  levaduras  non 

desexables.  Hai  formulas  practicas  para  relacionar  grado,  acidez  e  pH como un  indice  no  qué ́  

multiplicamos o contido en azucre en grados brix polo cadrado do pH no que obteremos un indicé  

entre 200 e 270 para os vinos de caliadade ̃



Taboa que relaciona contidos de azucre, acidez e pH co tipo de viño 

Tipo de viño Azucre
Concentración (°B)

Acidez total
Concentración (g/l) pH

Viño fresco xoven 18,0 - 20,0 7,0 - 9,0 2,8 - 3,2

Viño branco 19,5 - 23,0 7,0 - 8,0 3,0 – 3,3

Viño tinto 20,5 - 23,5 6,5 - 7,5 3,2 - 3,4

Vino doce ou semisecõ 22,0 - 25,0 6,5 - 8,0 3,2 - 3,4

Viño xeneroso ou tostado 23,0 - 26,0 5,0 - 7,5 3,3 - 3,7

d) Índices fisiolóxicos de maduración:

 

Baseánse na determinación analítica dos productos formados durante a maduración da uva. 

Estos métodos débense acompañar do cálculo doutros índices de maduración xa que por sí sos son 

bastante inexactos. Os máis importantes son:

- Desaparición da clorofila.

- Respiración do acio.

- Intensidade respiratoria.

- Coeficiente respiratorio.

- Análise de etileno.

A madurez fisioloxica debe ser posterior a industrial e/ou fenolica xa que non hai mais evolucioń ́ ́ ́  

de componentes de alcool, acidez,  sabor e  aroma do vino xa que a uva xa non sintetiza mais azucres̃ ̃  

e  comenza  a  deshidratar  (falsa  madurez),  isto  acontece  con  situacions  de  stress  hidrico  é  

temperaturas altas antes da epoca de vendima (mirrado), acontece moitas veces unha respiracioń ́  

acelerada e desecación do raquis do cangallo. Na perspectiva de cambio climatico e  unha situacion á ́ ́  

evitar.

e) Indices fenólicos da maduracióń

A maduración fenolica acontece coa debida concentración no bagano e polpa da uva tinta dé ̃  

sustancias quimicas responsables do aroma e sabor como os taninos e antocioanos (polifenois totais)́  

entre  outros,  a  maduración  fenolóxica  deberia  acontecer  acompasando  a  denominada  madureź  



tecnoloxica  e  non  despois  nen  antes,  hai  instrumentos  de  analise  sofisticados  medianté ́  

cromatografías dos que obtemos o índice de polifenois totais IPT e o indice de polimerizacion IP é ́  

máis un instrumento practico e moi fiable son os nosos sentidos entrenados na cata de uvas previo á ́ 

vendima. Valoramos o peso medio da uvas, textura e sabor da polpa e bagano, cor da pebida, etc. ̃

7.2.- Sistemas de vendima:

a )Vendima manual:

O  máis  convinte  é  realizar  a  vendima  escalonadamente,  primeiro  nas  parcelas  máis 

adiantadas e por variedades, sempre tendo en conta a dispoñibilidade de man de obra.

O corte dos acios realizase con podón ou tesoiras, para que os cortes sexan limpos, e vanse 

botando en caixas con coidado para que non se macen. As caixas vanse deixando na parcela e unha 

persoa encargase de levalas ao camión que as transportará á adega. Hai que levalas con coidado para 

evitar que as uvas se estropeen ou se macen demasiado.

b) Vendima mecanizada:

Consiste  en  realizar  a  vendima  mediante  maquinaria  que  vai  movendo  a  cepa  con 

movementos vibratorios, os acios van caendo nunha cinta transportadora e son conducidos a unha 

tolva ou o a un remolque. Dispoñen dun sistema que elimina a folla mediante turbina de aire

A altura  da maquinaria  é  regulable,  será  alta  para o transporte  e  baixa  para  traballar  no 

viñedo.

As máquinas traballan mellor en sistemas de espaldeira e perden eficacia para sistemas de 

vaso e nestes é convinte adaptar a poda si se prevé que a recolección sexa mecanizada. Con todo non 

e aconsellable a sua utilizacion  ́ ́  xa que non e posible unha boa seleccion sanitaria da uva e naś ́  

cubas  acaban  aparecendo  outras  cousas  como  animais  ou  outras  sorpresas.  A  necesidade  de 

selecionar a uva sempre limitara a vendima mecanizada.́



7.3.- Transporte da uva a adegá :

Esta operación débese facer con moito coidado, xa que, se queremos conservar a calidade da 

materia prima obtida e a elección do momento óptimo de vendima  temos que ser moi coidadosos no 

transporte xa que podemos afectar á calidade.

Os acios teñen que chegar a adegas o máis intactos posibles. Durante o transporte podense 

producir roturas nos vagos que impliquen perdas de mosto, fermentacións prematuras ou oxidacións 

que inflúan no producto final. 

Para evitar ditas alteracións hai  unhas pautas a seguir para que o transporte sexa o máis 

correcto posible:

- Reducir ó máximo o número de trasvases dos acios dun recipiente a outro para evitar roturas.

- Colocar o mellor posible os acios nas caixas para que cando se apilen no camión non se 

aplasten os acios.

- Os recipientes deben ser fáciles de limpar e estar ben limpos para a vendima.

- Empregar recipientes de materiais inalterables para evitar contaminacións.

- Tentar que o ciclo de transporte sexa o máis curto posible.

- Evitar que os acios entren quentes na fermentación, é preferible deixalos enfriar.

Cando vendimar?

Aparte  do  falado  coas  maduracions  tecnoloxicas  e  fenoloxicas  temos  de  ter  en  conta  aś ́  

infuencias  cosmicas  que tamen pesan.  Considerase  que para vinos de calidade  convén unha luá ́ ̃  

sideral descendente e escollemos un dia floral, froito ou terra segundo o caracter dominante que llé ́  

queiramos dar. Sempre que sexa posible nas horas primeiras do dia, ou mesmo no amencer non so ́ 

pola temperatura se non pola incidencia da luz na activacion de enzimas nas uvas vendimiadas.́

8.- CONSIDERACIONS SOBRE A ELABORACION DÉ  
VINOS ECOLOXICOS̃ ́

En Europa a producción de uvas de producción ecolóxica está regulamentada CE 2092/91 pero a 

transformación destas uvas en viño non está regulada. Non existe por tanto ningún texto oficial que 

conteña os tratamentos e as prácticas vinícolas que poidan ser utilizadas, por contra os organismos 

certificadores propoñen aos seus adherentes a súa propia carta de vinificación e de coidados, en 



consecuencia todos os viños elaborados e comercializados baixo a denominación viños procedentes 

de uvas de producción ecolóxica non foron elaborados baixo as mesmas regras, incluso cando elas 

non  son  fundamentalmente  diferentes  as  unhas  das  outras.  Esta  diversidade  non  serve  nin  aos 

productores nin aos consumidores.

Ante esta situación a Federación Nacional Interprofesional dos Viños de Agricultura Ecolóxica 

(Francia)  redactou  baixo  a  cobertura  de  l´Office  National  Interprofessionnel  des  Vins,  coa 

colaboración do l´Institut Thechnique de l´Agriculture Biologique, unha carta para a elaboración de 

viños a partir de uvas producidas pola viticultura biolóxica. Con relación aos tratamentos e practicas 

vinícolas autorizadas polo regulamento CE 1493/99 a carta difire no seguinte:

 Pola prohibición de utilizar microorganismos procedentes de enxeñería xenética.

 Productos derivados de materiais procedentes de enxeñería xenética.

 Productos químicos de síntese.

 Pola obriga de:

- Privilexiar os procedementos físicos en lugar dos químicos

- Poñer no mercado viños onde as cantidades en SO2 total sexan máis baixas.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación do Estado leva dende o ano 2005 intentando 

redactar  unhas  normas  para  a  elaboración  de  viños  procedentes  de  agricultura  ecolóxica,  a 

continuación mostramos táboas comparativas coa normativa convencional e a Federación Nacional 

(francesa) Interprofesional dos Viños de Agricultura Biolóxica.



Comparación entre as cantidades máximas de dióxido de xofre total (SO2 Total en mg/l)  autorizadas polo regulamento 
CE 1493/99,  pola carta  FNIVAB de viños elaborados  a partir  de uvas procedentes  de viticultura  ecolóxica  e pola 
proposta de regulamento AE do ministerio de Agricultura.

Tipos de viños Regulamento CE 
1493/99

Carta 
FNIVAB

Prop.Minist. 
Agricultura

Viños tintos xóvenes secos (<5 g/l Sucre) 160(2) 100 100
Viños tintos xóvenes doces (>5 g/l Sucre) 210(2) 150 100
Viños tintos crianza, reserva, gran reserva 210 120 120
Viños brancos e rosados secos (< 5 g/l Sucre) 210(2) 120 120, Andal. 

150
Viños brancos e rosados doces (> 5 g/l Sucre) 260(2) 210 200
Licorosos secos (< 5 g/l Sucre) 150 100 120
Licorosos doces (> 5 g/l Sucre) 200 100 120
Espumosos de orixe controlado 185(2) 100(1) 120
Espumosos 235(2) 100(1) 120

(1) Para os viños con >15 gr/l de azucre pode subir a 150 mg/l
(2) cando se considere necesário pode aumentarse en 40 mg/l

Comparación de prácticas e tratamentos en MOSTOS

Regulamento CE 1493/99 Carta de vinificación
Proposta  do Ministerio 

de Agricultura

Adición de osíxeno e aireación Si Si
Tratamentos térmicos Si Si
A centrifugación e a filtración con ou sen coadxugantes 
de filtración inerte, coa condición de que o seu emprego 
non deixe resíduos indesexables sobre o producto así 
tratado.

Si, filtros de celulosa e de terras
Si, a filtración farase por 
medios adecuados, mentras 
non transmitan cheiros nen 
sabores estranos

Emprego de anhidrido carbónico, tamén chamado dióxido 
de carbono ou argón ou ozono, sexa sós ou mesturados 
entre eles, coa fin de crear unha atmósfera inerte e de 
manipular o producto protexido do ar.

Si, menos o argón
Autorizase o uso de gases 

inertes e anhídrido 
carbónico no 

almacenamento
Emprego de levaduras de vinificación Si, pero non modificadas 

xeneticamente
Si, pero non modificadas 

xeneticamente
Emprego para favorecer o desenrolo das levaduras dunha 
ou varias prácticas seguintes:
 -adicción de fosfáto diamonico ou de sulfato de amonio 
en certos límites.................................................................
 -adicción de sulfato de amonio ou de bisulfato de amonio 
en certos límites................................................................... 
 -adicción de dioclorato de tiamina en certos límites..........

Só está autorizado o sulfato de 
amonio

Para a correción de mostos 
con nitróxeno total inferior 
a 100 mg/l, poderá usarse 

sulfato amónico, 
unicamente durante a 

fermentación

Emprego de anhídrido sulfuroso, igualmente chamado 
dióxido de xofre, bisulfito de potasio ou metabisulfito de 
potasio, igualmente chamado disulfito de potásio ou 
pirosulfito de potasio

Xofre en forma de pastilla e/ou de 
mecha
So2 líquido
Solución sulfurosa pura non alcalina 
nun 6% máximo

Mechas en depósitos ou 
dependencias valeiros,

Gases liquidos en presión,
Solucións do 5 ao 8% SO2

Pastillas de xofre 
Eliminación de anhidrido sulfuroso para os 
procedementos físicos.

Non Non

Tratamento dos mostos brancos e dos viños brancos 
novos aínda en fermentación con  carbóns de uso 
enolóxico

Non Non

Clarificación según unha ou varias das sustancias 
seguintes de uso enolóxico:
 -xelatina alimentaria..........................................................
 -cola de pescado.................................................................

Non....................................................
Si, non transxénica............................

Si, non hidrolizada
Si



 -caseina e caseinato de potasio..........................................
 -albumina de ovo e/ou lactea..............................................
 -bentonita............................................................................
 -dióxido de sicilia en xel ou en solución coloidal
 -caolin
 -tanino
 -encimas pectolíticas
 -preparación encimática de betagluconato

Só a caseina está autorizado..............
Albumina de orixe biolóxico.............
Si.......................................................
Si.......................................................
Si.......................................................
Si.......................................................
Si, non transxénica............................
Si, non transxénica............................

Caseina de orixe láctico
Albumina biolóxica
Si
Non
Si
Si
Si
Non

Emprego de ácido Sorbico ou de sorbato de potasio Non Non
Emprego de Ácido Tartarico para acidificación Si Si, máximo 2g/l
Emprego para desadificación dunha ou varias sustancias 
seguintes:
 -Tartrato neutro de potasio.............................................
 -Bicarbonato de potasio...................................................
 -Carbonato de calcio que eventualmente conteña 
pequenas cantidades de sal doble de calcio dos ácidos 
L(+) e ácido L(-) málico...................................................
 -Tartrato de Calcio...........................................................
 -Ácido Tártrico................................................................
 -Preparación homoxénea de Ácido tártrico e de carbonato 
de cálcio en proporcións equivalentes e finalmente 
pulverizadas....................................................

Non
Si

Non
Non
Non

Non

A proposta non fala nada 
de desadificación polo que 
se entende prohibida

Emprego de preparacións de codia de levaduras Non Si
Emprego de polivinilpolipirrolidina Non Non
Emprego de bacterias lácticas en suspensión vínica Si, pero non transxénicas Si, pero non transxénicas
Adicción de lisocima Non Non

Podemos estar de acordo en que a elaboración de viños procedentes de uvas ecolóxicas depende 

mais do cultivo da uva que da elaboración en si,  xa que,  como se deduce das normas técnicas, 

permítense  a  maioría  das  practicas  enolóxicas  dunha  elaboración  convencional,  pero  só  con 

productos de orixe natural e a dose limitada. De todolos xeitos temos que tender a usar o mínimo dos 

productos posibles e só si son necesarios.

O debate  sindical/político  amáis  de fixar  criterio  sobre o tratado nas táboas  anteriores,  debe 

procurar dar solución as seguintes cuestións:

- Reclamamos unha normativa galega de elaboración de viño ecolóxico.

- Debese poder vinificar en ecolóxico e en convencional na mesma adega.

- Tipo de recipientes para a vinificación.

- Maquinaria e procesos físicos a permitir.

- Envases para a comercialización, cápsulas, tapóns...

Neste debate debe participar todo o sector do viño, non só os productores de ecolóxico, e non 

estaría  de  máis  contar  coa  participación  dos  productores  de  ecolóxico  doutros  sectores  e  das 

asociacións de consumidores.



ANEXOS

Charla do Enxeneiro  Luis Mendes  en Monforte de Lemos ̃

No Ribatejo  Luis  Mendes ten  14  Has  de  viñedo xunto a  oliveiras,   o  termo agricultura 

biolóxica, (ven do frances), en español denomínase ecolóxico, é un termo mellor, o termo biolóxico 

as  persoas  confunden  se  os  alimentos  fan  ben  ou  mal,  de  todos  xeitos  hai  unha  agricultura 

sustentable ou ecolóxica xa que a outra, a química ten os días contados, non se sabe aínda cántos...

O viño biolóxico, por lei non existe, hai un proxecto de regulamento para o ano 2009, por 

agora obtido de uvas de producción ecolóxica, se fora vinagre sería vinagre obtido de viño obtido de 

uvas biolóxicas, paradoxicamente se fora vinagre de sidra sería vinagre de sidra biolóxico

En Portugal somos 8 productores,  de 4 rexións, Ribatejo,  Douro, Extremadura e no Dao, 

cando falo de viño ecolóxico é na viña que eu penso,  desde o 94, cando saliu o regulamento do CR,  

procuro a simplicidade, hai 10.000 anos comenzou a agricultura e os homes comenzaron queimando 

as florestas, domesticando plantas e animais. A viña é unha liana, que trepa, hai foseis de viñas de 

40.000 anos, en condicións  biolóxicas  e naturais.  Cando trepaba a liana,  tiña a capacidade de 

aprofundar máis que as outras árbores, poden acadar as súas raíces con facilidade 3 m, mesmo pode 

chegar aos 30 m, na Franza fan buratos para ver ata onde chegan as raíces, e por iso teñen o termo 

terroir, que é a parte mineral do viño

O sabor mineral do viño na  Franza é un atributo que o consumidor busca, en Portugal non se 

sabe o que é o sabor mineral,  por iso moitos viños saben igual,  os aromas veñen polas mesmas 

levaduras,  o aroma de levadura,  non só a levadura cando se usan adubos químicos a viña perde 

capacidade de enraízar no fondo, de 30 a 60 cm de media, pouco máis, xa non hai sabor mineral, o  

gusto mineral vese nas augas, uns minerais ou outros tornan único ese sabor nas augas como no 

viño, e é imposible copiar o meu viño, o que se busca é que nos viños non haxa diferenciación e así  

manter os prezos baixos, os prezos altos só se conseguen con exclusividade.  Eu non removo a terra 



e evito cortar as raízes cos apeiros, so uso intercepas, deixo vexetación natural que se incorpora secá  

e protexe o solo da radiación ultravioleta e preserva a microbioloxía, que é o noso principal activo, 

por exemplo o fiuncho pode traballar a 1 m de pronfundidade onde precisamos que baixe o osíxeno 

Coas videiras que absorben, auga e luz, e nós co noso traballo, do aire sacamos algo con 

corpo, o viño ten 34-36 elementos da taboa periodica, dos casi 34 son necesario, 0,95% de toda 

materia é carbono, nitróxeno, osíxeno, hidróxeno, é extraordinario xa que existen no aire, os adubos 

químicos precisan dunha enerxía tremenda, o nitróxeno na planta, e como se sabe que é orgánico oú  

químico? O nitroxeno químico vai para as augas freáticas.

Se unha hectárea ten 6.000 litros de viño, o viño ten 87,5% de auga e 750 kg de materia seca 

por Ha, vou extraer por Ha 1.800 kg de materia seca dos que 95% veñen da atmósfera, 5% so é 91 

kg so é o que se extrae e semella pouco para botar adubos.

Para nós o viño é un producto complexo, o gusto é de feito un atributo de calidade, se non 

non hai valor, a tipicidade é o atributo  mais importante: levaduras, a agricultura ecolóxica coloca os 

viños no seu sitio e os fai diferentes, así non pode haber un viño igual

A  saúde é moi importante, o uso do sulfuroso (eu non uso) é un problema, é un grande 

problema oxidante,  é un conservante,  o home inxire  42 gramos de sulfuroso no ano, fai  doer  a 

cabeza. Os brancos poden levar 190 mg e os tintos máis,  nos meus viños brancos boto 15 mg, 18 mg 

nos tintos  e  menos  de  10 mg no espumante.  A enoloxía  moderna  ten  avanzado moito  pero só 

recentemente se aplica en miles de anos de historia, por ejemplo Chaptal (o do azucre no viño) 

descubriu que 17 g de azucre dá un grao de alcool,  el non o sabía que era o viño, os romanos 

utilizaban  auga de  mar  a  varios  km de costa  comezou  a  descubrirse  o  viño,  Pasteur  estudou a 

microbioloxía  do  viño,  e  despois  na  Universidade  de  Burdeaux,  a  enoloxía  asistiu  á  industria 

alimentaria, os depósitos inox, e a madeira para elaborar viño necesita O2 para fermentar e no inox. a 

técnica avanza, os taninos tenen poder bactericida.̃

Vivo nunha zona na que a miña viña produce pouco,  para que a planta resista as doenzas a 

parede celular é mais dura, como unha parede de tixolo de burato ou macizo, boto ortiga ó 5%, fago 



caldo bordeles en cantidade pequena con cola de cabalo que ten propiedades contra o  mildeu, non é́  

funxicida, estimula o planta, e consigo reducir a metade o cobre.  Se hai problemas con cicadelidoś ́  

en xuño coa calor, utilizo os fento nun 20% que é un repulsivo (non como insecticida). Tamen ó  

sulfato de magnesio ó 3% resulta un repulsivo contra os cicadelidos.́

Utilizo o soro de leite do queixo contra mildeu, o soro de leite é moi agresivo, 5 litros de leite  

en 300-400 litros de auga por Ha, antes da floración. A ortiga botoa sempre, a cola de cabalo hai que 

apanala sempre en lúa ascendente. A  teoría biodinámica explica que  a lúa influía a vida da terra, as̃  

mareas, a lúa armoniza o clima do mundo, emite enerxía do universo na terra. No perixeo teno  dẽ  

tratar  xa que é o momento de máis risco,  cando a lúa  ten menos distancia  á terra,  hoxe e  luá  

crecente,  a lúa sideral e ascendente,  na biodinámica necesito ver a constelación para ver días dé  

froita, e os signos destas constelacións teñen 3000 anos. Os caldeos consideraban a lúa sideral e a 

biodinámica baséase na astronomía, a biodinamica funciona. ́

Co  cambio  climático  aumentan  os  fortes  calores  (con  mais  de  30º  xa  non  funciona  a 

fotosintese) teremos bagos maduros e verdes, a maduración é irregular e a fermentacion resulta coń ́  

alteracións enzimáticas dende o ano 2003 para eiquí. Como hoxe estamos no tempo do global, é isto 

un problema global, a China ten máis viño que Portugal, Brasil comenza (2 colleitas ou 3) e  se 

aprenden a facer bo vino temos un problema serio, ó final o meu producto é diferente. Isto non  teñ  

solución, a vida na terra non vai acabar.

Trato a  botrite con extractos das plantas, é como mellor sabe o viño e coa pruína da uva que 

ten levaduras, bacterias, fungos, (levadura da cervexa), eu coa química altero este equlibrio e por iso 

precisaria de engadir levaduras. En ecolóxico non é preciso botar nada, o viño é como unha persoa,́  

sempre diferente, non temos que corrixir o pH do solo xa que mantén a persoalidade dese viño.

O prezo ten que ver coa comparación no mercado, a caste xa non define gran cousa, mais o 

consumidor non ve nada do que hai na viña. Coa ecoloxía eu hoxe non merco case nada, so 500́  

euros de insumos para 40 Ha. Eu fago todo, o compost, iso é barato o importante e non gastar.́

Un exemplo,  na noite  enxofro,  e  o  xofre en po fai  como un “capacete”  e  logo sublima,́  

consigo aforrar a dose e so consumo menos de 15 quilos por Ha. Moitos agricultores empregań  



químicos  no verán ás 6 horas da tarde botan productos que non penetran,  é inútil  os productos 

sistémicos  non penetran  con estomas  pechados  pola  calor.  Eu oriento  vinos  verdes  en  Braga  ẽ  

Vilaverde, é posible elaborar vino ecoloxico en calquera lugar. Nalgún caso fallou o  pulverizador,̃ ́  

xa que contra mildeu se precisaba o atomizador, o problema é que o pulverizador  non viraba a folla, 

se e posible con vino verde, cal é o problema?.́ ̃

Contra mildeu espero ó primeiro ataque  primario e non estar pendente de se chove ou non 

chove,  comenzo a dar o primeiro tratamento o 10 de maio cando os outros xa levan 4, o primeiro 

foco é o primeiro foco, máis coidado co perixeo, antes do perixeo tratar sempre.



Charla de Cruz Garcia e Ruben Garcia en Monforte: plantas ó servicio dá ́  

viticultura.

Somos  viticultores  navarros  que  practicamos  a  viticultura  ecoloxica  dende  hai  8  anos,́  

sabendo que a viticultura ten perdido a sua memoria historica, agora retornamos a unha agriculturá  

loxica.  Utilizamos  para  diversos  fins  plantas  silvestres  e  medicinais  fermentadas  ou  decocidas,́  

tisanas, etc. A viticultura ecoloxica e posible en calquera sitio, por exemplo na Navarra Francesá ́  

caen máis  de 2100 mm de choiva.  A biodinamica e  unha agricultura  máis esixente,  baseada eń ́  

preparados formulados por Rudolf Steiner, as doses de xofre son máis limitadas no vino.̃

Preparados de plantas a base de ortiga e outras…

A  ortiga  ten  fitohormonas,  auxinas,  fitoquininas,  ferro,  calcio,  e  un  ́ estimulante  do 

crecemento, non serve como adubo NPK. Ten que fermentar en en bidon sen ferro, pode valer á  

madeira, plastico, aceiro, vidro, etc. (o ferro oxida o ferro das plantas). A ortiga debe ser a especié  

dioica   (Urtica  dioica)  debe  apanarse  antes  da  floracion,  as  outras  especies  poden  servir  comõ ́  

insecticida.

Nun bidon de 200 litros encho de auga (non clorada) ata os ¾ e ós 2 días fermenta o contidó  

e sae ó exterior o plasma das celulas, e importante batear o líquido e para favorecer o arranque dá ́  

fermentacion  podo engadir 100 g de azucre en 100 litros (non mel), a fermentacion amosa burbullas,́ ́  

cando esta remata tapamos para logo filtrar e gardar en sitio fresco sen luz. Podemos aplicalo en 

pulverizacion  foliar  con  doses  do  5-10% en  vina  ou  na  horta.  Podémola  utilizar  nas  raíces  eń ̃  

remollo. Podemola misturar co que queiramos, isto e un principio dos productos ecoloxicos.́ ́ ́

A ortiga non é recomendable no verán xa que pode estimular moita vexetacion e as cepaś  

“esquecense das uvas”, aumenta forte a relacion madeira/uva. A ortiga mineraliza co tempo, sobre 2́ ́  

meses  de  caducidade  polo  que toca  preparar  máis.  Con vinagre  (4 litros/1000  litros)  podemoló  

empregar como acaricida. O pH da auga na fermentacion da auga debe ser algo acedo. En xeral ó ́  

papel  das  plantas  nos  preparados  e  sinerxico,  sempre  funcionan  ben  as  coas  materias  activas.́ ́  

Comparadas coas ortigas as algas funcionan peor xa que tenen celulas máis pequenas. A ortiga noñ ́  

ten poder funxicida, se tal un pouco. A ortiga vermella aplicada rapidamente (3-4 días) pode serviŕ  



como insecticida.  A ortiga en coccion e máis mineral e menos eficaz, ó contrario que a cola dé ́  

cabalo. A ortiga e a cola de cabalo aportan vitamina C antioxidante.

Os fentos poden comportarse como insecticida: as follas de consolda rusa aportan potasio 

para acelerar a maduracion, o metodo de elaboracion é igual que na ortiga. A cola de cabalo ten uń ́ ́  

teor grande en ácido silícico que ten a propiedade de concentrar a luz, se se engaden cereais e un 

preparado que da calor a planta. Da  valeriana aproveitamos a raíz.  ́

Espliego e o allo combinados actúan contra oídio que e un fungo seco. Se utilizamos eń  

exceso materias secantes como o dióxido de silicio, que e un fallo xeralizado dos biodinamicos qué ́  

secan demasiado as  plantas,  podemos ter  problemas  de madeira  demasiado seca polo que pode 

aparecer  iesca  ou  eutipa.  O  espliego  aporta  grasa  interna  polo  que  acadamos  plantas  máis 

equilibradas. A milenrama actúa ben contra oídio polo aporte de xofre. A xarxa tamen e un secanté  

(aplicado nas mans deixan de sudar), actua ben contra mildeu que e un fungo aceitoso, xunto coá  

cola de cabalo e o caldo bordelés actuan ben secando o dito fungo.

Moitos  vinos  caros  son biodinamicos,  baseanse  na  diferenciacion  e  non no engadido  dẽ ́ ́ ́  

levaduras, moitos vinos uniformes semellan “sopas de carballo”. A exportacion non o pode ser todõ ́  

xa que parte do feito da finca grande-estrada grande, ou sexa por necesidade. Temos que defender o 

valor dos pequenos e para iso o exemplo navarro que produce mais de cen millóns de quilos de uvas 

e so pode vender 60, chegandose a cotizar a 0,10 euros na cooperativa. Nós temos visto vender á ́  

pequenos en Finlandia e nos EEUU chegan 3 persoas a facelo. 



Traducción da conferencia de Nicolás  Joly. Madrid 2007

Cando falamos de biodinámica, non podemos dicir o mesmo ó viticultor, a un xornalista, ó 

adegueiro ou a un consumidor, ben o que vou facer é dar unha visión xeral para todos, e logo cada 

un plantexará as cuestións que lle interesen.

Entón, que quere dicir agricultura biodinámica?

Biodinámica é igual a dinámica da vida, é dicir, que se pode dinamizar a vida.

É dicir, nós vemos unha viña en primavera, en outono e vemos que cambiou radicalmente, 

enchéndose de follas, sarmentos, acios, na viña creáronse moitas toneladas de materia neste tempo, 

unha materia que antes non existía.

Seguramente  a explicación  deste proceso,  neste fenómeno é no que deberían  traballar  os 

científicos, no que se deberían centrar as investigacións nos próximos decenios, cómo a non materia 

se converte en materia.

O noso campo de coñecemento está limitado ós nosos sentidos, o que vemos, por exemplo 

nos percibimos que nas nosas células temos carga eléctrica positiva e negativa, que é consecuencia 

dun movimento continuo, dunha vibración permanente, o que os chinos chaman “yin e yan”; é dicir, 

para poñer un  símil a biodinámica é simplemente acústica, todalas forzas de enerxía que aparecen 

na terra maniféstanse coma vibracións, como de música. Hai que mirar esto, esto témolo que ver 

dunha maneira concreta, práctica, evidente, non desde un punto de vista intelectual, así por exemplo 

o sol, todos sabemos que o sol non chega a terra coma unha cuadrilla de obreiros de enerxía, coma 

fotóns, pero todos sabemos que despois do equinoccio a noite é moito máis longa có día, cando 

ocorre o equinoccio vemos como as leis de movemento da terra priman sobre as leis do sol, que 

quere dicir esto? É dicir, a gravidade é a lei da terra e pola existencia da gravidade é polo que existe 

a materia, sen esta forza non hai materia, se so hai as forzas da gravidade so somos minerais.

Pero hai unha forza que se opón a lei da gravidade, porque a natureza é moi sabia, que se 

opón a lei da gravidade? A forza de atracción do sol, o que os asiáticos chaman a levedade. 

Toda a vida na terra é o equilibrio das forzas da terra e as forzas de atracción do sol, un 

equilibrio entre a gravidade e a levedade. Demasiada gravidade é mala, demasiada levedade, forza 

do sol, é mala, polo que é o equilibrio entre estas dúas forzas o que mantén a saúde, o medio. A 

partir deste principio podemos comezar a entender a vida das plantas, como facían os botánicos ate a 

fin da Idade Media, o lema dos botánicos era que para entender a viña tes que entender como se 



desenvolve o ciprés; o ciprés, é unha planta totalmente impulsada polo sol, é como a chama dunha 

buxía, o ciprés é o que os gregos e romanos chamaban a forza de Apolo, o ciprés dicían os botánicos 

antigos, está impulsado pola forza de Apolo, a forza do sol, mentres que a viña está impulsada pola 

forza da gravidade, a forza da terra, pola forza de Dionisios.

É admirable atopar como xa nos mitos gregos e exipcios xa entendían como funcionaban 

estas dúas forzas.

Todo esto que vos quero dicir é que en toda planta hai dous elementos que debemos entender:

A forza de Apolo, que tira da planta cara arriba, como o ciprés, pero a planta tamén está 

influenciada pola forza de Dionisios, a forza da gravidade, da terra, que son as súas raíces, que é a 

terra a forza da gravidade.

Por exemplo, vos cando ides facer unha casa debedes ter en conta se hai moitas forzas de 

gravidade, de Dionisios, porque se hai moitas ides durmir mal. É dicir, o que vos quero dicir, é que 

ten que haber un equilibrio entre estas dúas forzas, a gravidade e a levedade, a vide non pertence 

unicamente a terra, a vida so é posíbel na planta gracia a forza do sol; a terra sen a forza do sol, sen o 

sistema solar sería un cadáver, entón hai que buscar todas as respostas, investigar so na materia, 

como fai a ciencia, so no solo non ten sentido, é dicir, é como desmontar unha televisión para buscar 

o señor que está detrás da pantalla.

Sen embargo si é interesante buscar na materia os elementos que a relacionan ca vida, por 

exemplo, os xenes que están presentes na materia, non son mais que relacións, que vencellos cas 

forzas macrocósmicas. Os xenes non son mais que transmisores das forzas que están moito mais 

lonxe.

O que temos que entender, é porque un sistema puxo aí eses xenes, e esto nos obriga a mirar 

cara ese sistema intanxible que da a vida a terra, a ese basto sistema intanxible que da vida a terra. 

Entón vedes que temos polo tanto unha organización enerxética, cósmica moi complexa, que chega a 

todos os animais,  a todas as plantas, a todos os seres da terra,  este sistema enerxético de forzas 

cósmicas é o que aporta toda a diversidade vexetal, animal da materia. 

No caso da viña tamén están presentes estas forzas pero dun xeito dosificado, a terra gracias 

a gravidade atrapa todo o que está dentro do seu campo de forza, por eso a terra atrae a lúa, que entra 

dentro do seu campo de gravidade, pero a terra forma parte dun sistema mais amplo, que se chama 

sistema solar, a terra tamén é atraída polo sol, pola forza do sol.



Entón en agricultura biodinámica, en agricultura biodinámica-orgánica, a preocupación é non 

aportar productos que danen a vida da viña, por eso os ecolóxicos non queremos usar productos 

químicos de síntese porque non sabemos cales van ser os seus efectos secundarios  sobre a vida.

Pero en agricultura biodinámica damos un paso mais adiante e decimos que estamos seguros 

que todo o que vemos fisicamente é enerxía  dosificada, entón empregando pequenas cantidades 

podemos activar procesos que se converten en materia, entón vemos que na fotosíntese a planta usa a 

enerxía do sol para sintetizar hidratos de carbono, azucres, a planta usa esas forzas intanxibles para 

crear materia e nos podemos actuar sobre ese proceso, e de feito en agricultura biodinámica hai 

métodos para reforzar o proceso da fotosíntese, podemos asimilar o traballo de obreiras que usan a 

enerxía  solar  para  fabricar  materia,  podemos  dicir  de  xeito  coloquial,  con  estes  métodos  de 

agricultura biodinámica, para poñer un simil, o que fixemos foi incentivar as obreiras para producir 

máis materia.

Cada preparado en biodinámica aporta compostos orgánicos, microbianos, bacterianos, que 

van a desenvolver ese proceso, impulsar o proceso da fotosíntese. Nós por exemplo con esto o que 

facemos, non é aportar cantidades de K, Ca, a terra, activamos o proceso polo que a planta sintetiza 

Ca, K, Fe, Zn...

Por qué a agricultura biodinámica estase a expandir no mundo enteiro, en todos os procesos 

agrarios, non so na viticultura ? 

Porque conseguimos alimentar con mais gusto, con mais sabor, porque tanto as raíces coma 

a  planta  fan  mellor  o  seu  traballo,  por  exemplo  en  viticultura  conseguimos  captar  máis  a 

orixinalidade de cada clima e de cada solo.

Os antigos  da Idade Media, os nosos antepasados da Idade Media, dirían esto doutra forma, 

que cada clima faise de calor, luz, hidrometría e solo, a xeoloxía, estes catro elementos son os que 

dan a orixinalidade a cada producto, a cada viño.

A terra cada 100 metros ten unha cara totalmente diferente, nós o que facemos é axudar o 

viño a que exprese, que capte, esta orixinalidade. O actual sistema de cultivo destrúe a capacidade da 

viña para captar estas orixinalidades, estas diferencias.

Fálannos de contaminación física, pero moito mais grave é a contaminación enerxética, e sen 

embargo nunca falan disto, do efecto que provocan os miles de satélites arredor da terra, das antenas, 

móbiles, toda baixada e caída de enerxía a terra está alterada por esta contaminación enerxética das 

ondas electromagnéticas. Toda esta contaminación electromagnética o que fai é alterar a relación 



enerxética entre a terra e a forza do sol. É dicir,as forzas da vide están debilitadas,  hai doenzas, 

enfermidades, cando unha planta está debilitada aparecen as enfermidades, pois ten menos forza de 

vida; entón o que se fai normalmente nestes casos é tratala con productos químicos que o que fan é 

diminuír aínda mais as forzas de vida da planta.

En agricultura biodinámica non loitamos contra estas enfermidades senón o que facemos é 

reforzar a vida, afortalar as forzar da vida. É moito mais fácil facer reforzar as forzas da vida desde 

un punto de vista enerxético que a un nivel físico, material aportando productos químicos, porque 

cando  a  enerxía   se  ten  convertido  en  materia  é  moi  difícil  corrixir  ese  desequilibrio,  esa 

enfermidade, por exemplo cando a  arxila aínda non se secou podemos modificar unha escultura pero 

cando xa está seca é moi difícil, esto tanto en agricultura como en medicina, etc, estase a traballar 

desde este punto de vista enerxético, a enfermidade dende o nosos punto de vista é a consecuencia 

dun desequilibrio enerxético, e un desequilibrio enerxético corríxese mais fácil que un desequilibrio 

físico ou de materia.

Esto plantéxanos un grave problema, un problema sobre todo económico, as enfermidades 

convertéronse hoxe en día nun enorme mercado económico, e nós temos aportes ca lonxitude de 

onda que poden tratar as enfermidades moi concreto e son totalmente gratuítas, as forzas enerxéticas 

son dadas gratis a terra, a gravidade, usar estas enerxías é gratis para curar as enfermidades, por 

exemplo hoxe coñecemos as lonxitudes de onda que fan que unha viña se rexenere, e o mesmo para 

outras plantas.

Podemos actuar sobre as moléculas de H que son fundamentais para a vida, podemos actuar 

con homeopatía, porque a veces canto menos sustancia teña unha planta está menos desequilibrada, 

entón vai ser mellor para esa planta. 

Dende un punto de vista das lei físicas, canto mais materia engadimos, mais activamos os 

procesos, esto é certo, nun cultivo con 2 T de K é mais activo que se so engadimos 1 T, pero sen 

embargo canto mais diluído estea o K é mais efectivo, é a forza enerxética. 

Canto mais se dilúe menos enerxía é prisioneira da materia e está mais activa, mais forte, é 

dicir dende un punto de vista enerxético,  canto menos materia hai, hai mais enerxía, máis forza, 

todos os homeópatas  sábeno,  polo tanto,  por unha parte  están as leis  físicas e por outra as leis 

enerxéticas, que son totalmente diferentes, entón temos que atopar un equilibrio.

Sen embargo, actualmente só nos ensinan as leis físicas, a todos nos ensinaron que a auga, 

H2O, é un gran erro por omisión, a auga non é H2O, a auga son 2 átomos de hidróxeno, 1 átomo de 



osíxeno e tamén unha forza de enerxía que une a eses átomos, sen esa forza específica poderá ser 

outro composto químico, ocultar esa forza é ocultar o sistema que da a vida a terra, e con ese sistema 

é co que traballamos en biodinámica.

En ecolóxico deixamos a natureza ocuparse da vida, en biodinámica o que facemos é reforzar 

a vida para compensar os desordes de enerxía que existen por todas as partes, reforzamos as forzas 

que dan a vida a terra.

En agricultura convencional faise polo contrario debilitar as forzas da natureza, debilítase o 

desenvolvimento das forzas da natureza, por exemplo cando empregamos un herbicida nunha viña 

debilitamos as forzas de vida, os microorganismos, e a raíz non pode nutrirse sen microorganismos 

na terra. Se matamos, como en agricultura convencional, os microorganismos, entón as plantas non 

se poden nutrir, é dicir, o uso dos herbicidas provoca unha diminución dos microorganismos do solo, 

entón a alimentación da planta é feble, entón van ter necesidades, o ser deficitaria a alimentación da 

planta, é necesario aplicar adubos químicos, tales adubos químicos son sales que provocan polo tanto 

sede na planta, entón a planta necesita auga, e a planta necesita cada vez máis auga, é polo tanto o 

procedemento de utilización de adubos químicos provoca a necesidade de cada vez máis auga, a 

planta necesita cada vez máis auga. 

Qué provoca isto? 

Que os fungos aparecen para regular este exceso de auga, é o que se chaman as enfermidades 

criptogámicas, e tratámolas con sistémico que van a sabia da planta, e a sabia é o enlace da planta 

entre a terra e a forza do sol, a sabia é o que transmite o sabor dos froitos, e polo que se a alteramos,  

envelenamos todo o sistema enerxético da planta, do equilibrio entre  a forza da terra e do sol, esta 

alteración provoca  cambios no sabor dos froitos, entón ó viticultor proponse un non tratamento para 

non alterar o sabor dos froitos, xa que os tratamentos químicos provocan  a alteración do sabor 

destes froitos. Nós polo contrario o que lle propoñemos o viticultor é unha nova tecnoloxía para 

recupera-lo gusto. 

Nós temos mais de 300 levaduras que lle poden dar mais de 300 sabores ao viño, levaduras 

aromáticas, esto non é malo, de feito hai viños que son moi bos, sen embargo son atípicos. Para nós 

a viticultura moderna destruíu totalmente as características das D.O. , a DO. É un clima , é un solo, 

entón polo tanto un sabor moi específico, hoxe sen embargo, podemos co tema das levaduras e a 

enoloxía, pódese dar calquera sabor distinto que o que lle correspondería o viño  pola súa DO, polo 



seu clima e o seu solo, pero esto o cliente normalmente descoñéceo, hai levaduras , por exemplo que 

dan sabores  e aromas afroitados, estas modificacións son o que destrúen as DO.

Quen gaña con todo isto?

Eu penso que non é Europa, Europa non gaña con isto; son os países ca man de obra máis 

barata, con extensións inmensas, estes si que gañan con este sistema. Todo o que Europa exporta son 

as  especificidades,  o  gusto,  esto é  o que exporta  Europa,  sabores  que veñen da terra,  un clima 

específico, estes sabores son os que están en perigo, por eso creamos un grupo de adegueiros para 

garantir que ten o aroma e o gusto da zona de producción, que non está alterado, despois este sabor 

pódenos gustar ou non.

Polo tanto cada vez que actuamos sobre o proceso da fotosíntese, no sistema da fotosíntese, 

que é sistema peculiar que depende das condicións do solo, luz, hidrometría e calor de cada zona, 

cada vez que actuamos para manter a enerxía, co sistema enerxético que nós defendemos, teremos 

menos problemas na adega. O mosto do acio ten que ser o froito dunha harmonía de  forzas, da terra 

e do sol, de acordes musicais. Pola contra se destruímos esa harmonía, ese equilibrio de forzas, entón 

nese mosto vai haber que controlar todo, que refacer todo, que engadir productos, alteralo.

Nós  o  que  podemos  ser  é  ser  fabricantes  de  viño,  que  seria  alteralo  totalmente,  ou  ser 

simplemente  asistentes  da  natureza,  cada  un  ten  o  dereito  de  elixir,  que  filosofía  quere  pero  é 

necesario defender estas dúas formas de viticultura. 

 A agricultura volverá ser un arte , e esto vai consistir en recoñecer tódalas forzas que xeran a 

vida sobre cada planta, as forzas estelares, as forzas solares, as forzas do ritmos das estacións, dos 

ritmos do día, traballar pola mañá ou pola tarde non é a mesma cousa; redescubrir estas forzas é 

realmente o arte do agricultor do futuro e cada un poderá utilizalas a súa maneira. 



XORNADA CON ANDRÉ SILVA EN MELGAÇO (29/08/08)

Na Quinta Soalheiro tivemos un curso formativo moi intenso con André Silva, técnico da AGRIDIN, 

co que tratamos os tópicos do momento como a fitosanidade e preparo da vendima, as sementeiras 

de outono e o que temos que ter en conta no  momento mesmo da vendima e a sua relación coa 

adega.

Indo dunha viña a outra e coa oportunidade dunhas treboadas que tivemos na maña comenzamos 

falando do podre e como abordar esta cuestión. André comenza por situar as diferencias de 

enfoquedo problema das aplicacions de defensivos segundo o contexto ecoclimático, ou sexa, se 

estamos nunha xona mais ou menos árida daremos prioridade as pulverizacions en líquido, se o 

contexto é húmedo privilexiamos as aplicacións en pó, esto é así por que en clima húmedo as follas 

precisan secar e en clima quente precisan humedade. 

Control da botrite mediante pulverizacions en pó

Segundo comentou André o tratamento ideal en zonas húmedas como os Vinhos Verdes ou mesmo o 

Ribeiro é xofrar en pó xa que buscamos secar os acios para así paralizar a acción de fungos 

húmedos como o mildeu e botrite, e como facermos?, o método consiste en 3 xofradas con 3 

materias: o xofre de fol, o lithothamne moido e bentonita, e por qué estos productos?. O xofre de fol 

é con moito o mellor producto contra oidio e colabora tamén contra excoriose, mildeu e botrite, 

como esta moi moido, temos o xofre micronizado e o sublimado que é mellor, este xofre en pó ten 

mais eficiencia que o mollable polo efecto secante; a bentonita é unha materia mineral con alto 

contido en  arxila (lama) moi fina e que permite reter moita humedade e secar os acios, aparte 

conseguimos que co xofre non hai problemas de queimaduras nos bagos e nas follas ainda que 

teñamos temperaturas extremas, este efecto secante o conseguimos polo alto contido de 

montmorillonita que é a arxila cunha alta capacidade de absorción de auga; O lithothamne é unha 

enmenda caliza de orixe mariño (corais, algas, etc.) que ten calcio e magnesio polo que axuda ao 

efecto de secado e de correción de deficiencias como o calcio e o magnesio.

Cándo e cómo aplicamos?



En doses de 25 quilos por Hectarea aplicamos en proporción a partes iguais de xofre, lithotamne e 

bentonita, ainda que é posible facer unha mistura de 3 partes de xofre e unha parte de lithotamne e 

bentonita nas primeiras aplicacions. As aplicacions deberemolas facer en floración, antes do peche 

dos acios e medio pintor. Se por acaso temos problemas de choivas intensas a poucos dias da 

vendima utilizaremos a mistura de lithothamne e bentonita na mesma proporción e con 25 quilos por 

Hectárea, con esta mistura non alteramos as condicions de vinificación e conseguimos o efecto 

secante. Como resumo final é que todo o que poidamso é aplicar despois da floración xofradas 

en pó mesmo con misturas con cobre xa que nos interesa secar antes que mollar, tamén temos 

a ventaxa de que as aplicacions en `pó son mais doadas e rápidas que a pulverización. Tamén 

debemos ter en conta que nas nosas zonas debemos limitar o volume de líquido a tratar (tentar 

non pasar de 400 litros/Ha).

O André lembrou que as aplicacions de antibotríticos convencionais nos 21 dias antes da vendima 

son totalmente inúteis se non se aplicou na previamente na floración e antes do peche dos acios. 

Sobre o mildeu na etapa final de maduración non nos debe preocupar, xa que o mildeu non é capaz 

de infectar aos bagos, só únicamente cando teñamos falla de follas por algunha causa, podemos 

utilzar nese caso caldo bordelés ou glutamato de cobre 

Control de insectos

Sobre este tema o André apuntou que con respecto a vendima temos o problema da avelaiña (traza, 

barrenillo ou polilla) na sua 3ª xeración que nos coincide coas uvas xa maduras e pode ser un 

desastre por ser entrada de botrite, as duas primeiras xeracions son menos problemáticas e mesmo 

axudan a rebaixar a carga de uvas, a maneira de saber controlar as xeracions de avelaiña é con 

trampas con feromona que nai colocar despois da agromada. O mellor é non ter que tratar e 

asegurar a nosa defensa coa axuda de diversidade de insectos e outros animais depredadores que no 

controlen as avelaiñas, os insecticidas ainda sendo naturais acaban cos enemigos das pragas e os 

efectos poden as veces ser piores. 

Con respecto á o mosquito verde podemos ter ataques antes da vendima que nos deixen con poucas 

follas e impedir a maduración dos bagos, os  danos poden ser moi espectaculares e intensos ainda 

que pouco frecuentes. A orixe desta praga pode vir pola proximidade de bosques de piñeiros onde 



invernan os mosquitos ou de invasions exteriores, mellor é non ter que tratar, se temos que tratar 

por que o ataque é forte aplicamos un insecticidad natural como o piretro, rotenona ou nim. Se o 

ataque e fraco poderemos facer unha solución de fentos ainda que protexendonos xa que ainda que 

sendo productos de orixe natural teñen unha certa toxicidade. O control de mosquito verde o 

facemos con trampas amarelas pegañentas que nos permite facer conteos e ver como evoluciona as 

poboacions. 

Sementeiras de inverno 

Por que falar de sementeiras, logo a viña  é un prado ou labradio?. A viticultura de calidade pode 

xurdir de terras moi pobre en materia orgánica (0,8 a1%), a clave esta na actividade biolóxica dos 

solos, os contidos altos de materia orgánica dan viñas moi vigorosas que non favorecen a calidade e 

temos problemas, de feito é mellor comenzar “fraco” como apuntou André e logo ir á calidade que 

un comenzo con moita forza e logo ter que correxir xa que as pragas, doenzas e problemas de 

madurez veñen sempre co exceso de vigor.

Por tanto é necesario ter unha cobertura vexetal todos os anos na viña, mesmo cando temos 

unha nova plantación, evitamos a perda de terra pola erosión e activamos a microbioloxía do solo, é 

cómo comenzamos?. Un principio de coberta vexetal pode ser as gramineas como avea, centeo e 

outras. As gramineas desenvolven rápido e compiten forte coas herbas que non interesan como as 

gramas e ademais desenvolven unha grande masa radicular que permite favorecer a oxisenación da 

terra e a sua descomposición, podemos complementar con leguminosas como a veza e a fabaca brava 

(Lupinus) mesmo o nabo. 

As gramineas podemolas sementar desde finais de agosto antes das choivas de outono libremente 

salvo en zonas sen herba e en costa onde a auga da choiva ás pode levar. Se utilizamos outras 

especies teriamso que facer unha labor moi superficial ou se hai herba botar a semente e logo segar. 

Partindo do esquema básico das gramineas como o centeo e avea (podemos botar misturadas outras 

como o raigrass ou festuca) que sementamos en agosto ou setembro deixamos que medren algo e 

facemos un primeiro corte mais ou menos polo inverno para que afillen, ou sexa boten novos 

gromos e así expandir a combertura vexetal. Faremos un 2º corte con moita atención despois de 



que boten a espiga e antes de formar o grao para que no verao quede cuberto mais que non medre 

moito e así permite a suficiente sombra frente a outras compitidoras como a grama e non retira auga 

na estación seca. Unha vez establecida esta cobertura podemos botar nos seguintes anos mais 

sementes ou deixar que as espontaneas que interesen vaian colonizando. Se é necesario labrar a 

cobertura vexetal hai que facelo moi superficialmente (apenas 5 cm) e con ganchos e nunha con 

fresa ou arado que mova terra. Unha posibilidade é facer a labor cada 2 anos unha gavia sí e outra 

non e así sucesivamente, esta labor hai que facela a comenzos de ano para que o efecto de ceba que 

hai cando se move a terra estexa o mais lonxe posible da floración. Sempre que se labre hai que 

voltar a sementar para que a terra non quede espida xa que o sol e a choiva provocarian en pouco 

tempo unha costra superficial.

A dose de centeo ou avea deberá ser sobre 70 quilos de semente por Ha que é dabonde mesmo que 

os páxaros se farten dela. Se misturamos con veza  precisamos 50 quilos de centeo ou avea e 30 

quilos de veza e se botamos 10 quilos de nabo disminuimos 10 quilos no cereal. En plantas novas 

debemos evitar a competencia das herbas polo que deberemos limpar e o mellor e coa herba cortada 

facer un cubrimento ou mulching arredor da cepa, a cepa nova non deber ter nada de sombra.

Iesca e Armillaria

Acompañando na xornada con André paramos diante dunha cepa vella de albariño en cordón alto 

que tiña os típicos síntomas de iesca, o André apuntou que sobre a iesca hai unha nova boa e outra 

mala, a mala é que a iesca non ten cura e a boa e que as videiras poden convivir coa iesca e dar 

mesmo mellor calidade de uva, cómo é iso?. A iesca como prácticamente todas as doenzas da 

madeira non teñen unha cura definitiva, podemos por tanto convivir con a doenza e iso so é posible 

facendo un bo manexo ecolóxico do solo con labrado mínimo, coberturas vexetais e evitando os 

agrotóxicos de calquer tipo. Preventivamente é necesario desinfectar a tesoura de poda con alcool 

de 70º que se merca na farmacia que debemos como mínimo utilizar cada 5 cepas. Se queremos 

conservar unha cepa vella que non queremos perder que teña sintomas de iesca nalgun brazo 

debemos cortar segmentos do brazo doente ata chegar algun sitio onde desaparezan os síntomas e 

botar un cicatrizante mastic con cobre. Se o problema chega ao tronco podemos probar con facendo 

dous buratos a diferente nível perpendiculares entre sí, o burato debe ser oblicuo cara abaixo e 

chegar ao centro do tronco, unha vez feitos os buratos aplicamos unha gotas de aceite esencial de 



eucalipto e despois auga oxisenada ata que bote por fora, con isto alongamos a vida da plata. Con 

todo a solución óptima é retirar a cepa deixar o burato ao aire algun tempo e despois plantar.

Sobre a armillaria pasa algo igual, podemos convivir con ela xa que nunca a erradicaremos, como 

medida correctora podemos utilizar a loita biolóxica con trichoderma que é un fungo que compite 

coa armillaria efectivamente, esto é unha medida complementaria a outras como o aumento da 

actividade biolóxica do solo e evitar botar estrumes e leña sen descompor nas gavias, Se o problema 

é grave teriamos que deixar descansar a zona afectada algun tempo, para plantar de novo o André 

recomentou facer buratos moi profundos e no fundo aplicar un litro de compost ou humos despois 

unha capa delgada de terra, logo un litro de carbón moido, logo unha capa de terra delgada e logo a 

planta. Este sistema basease en que a planta debe atravesar a capa de carbón e así evita as infeccions 

de armillaria. 

Preparación da vendima

Chegamos ao momento culminante e debemos ter todo correctamente feito, André repasou os puntos 

clave:

- Controlar ata a data as doenzas de mildeu e oidio, o oidio especialmente debe ser conrolado 

en todas as aplicacions coa dose de xofre en pó ou mollable ao 2%.

- Controlar o vigor da cepa como xa se apuntou coa cobertura vexetal ou os despuntes e 

desfollados para que teñamos suficiente aereación e insolación antes da vendima.

- Prevención da podremia co método de 3 aplicacions en floración, feche de acios e medio 

pintor.

- Control da carga de acios para que non teñamos exceso, acios pequenos e ben repartidos na 

videira.

Sobre a necesidade de despuntes André apunto mellor non ter que facelos, se podemos dobramos a 

vide no arame ainda que isto o podemos facer cando temos suficiente espaldeira en altura, sobre 1 m 

com mínimo. Os despuntes provocan netas e no interesan moita follaxe nesa altura, so se temos 

poucas follas. O que si é importante é a partires de final de agosto facer o esfollado na zona dos 

acios e nunca ao poniente para airear a zona e que sequen os acios despois da choiva. 



Sobre a carga de acios/as temos que ver a carga lineal, a carga lineal é a cantidade de xemas fertis 

ao longo da cepa que deixamos na poda da cepa, este é o dato a ter en conta para asegurarnos un 

certo equilibrio de follas e acios, ainda sendo moi relativo o dato pódese aproximar a 60.000 xemas 

fertis por Ha que para un marco de 2 x 1 m daria 12 xemas por metro lineal de cordón. 

Vendima

Cando vendimar?

Na tradición profesional portuguesa desde un mes antes da vendima hai que estar sempre 

acompañado do enólogo/a en calquera cousa que fagamos na viña, e semella que é o responsable de 

determinar a data óptima de vendima. Como criterio práctico o Andre apuntou o seguinte:

“Se as uvas estan mais ou menos madura na data habitual (sempre relativo) e temos choivas nunha 

semana vista vendimar e non esperar, polo contrario se as uvas estando cerca da madurez óptima e 

cae unha chuviera e escampa nos seguintes 7 dias esperar e esperar. Despois dunha choiva as uvas 

inchan e diluen o grado, o máximo prodúcese ao 3º dias despois da choiva polo que se queremos 

vendimar despois dunha choiva esperar se se pode mais de 3 dias ou facelo de inmediato.

As uvas en caixas sempre e sen tentar enchelas de mais nen apretalas de ningun modo. Se podemos a 

vendima óptima facela a partir das catro da madrugada e nunca mais tarde das once da maña, 

con esto favorecemos unha temperatura baixa da uva na entrada da adega, se o facemos de noite 

teremos que ter os acios en cordón ben alineados ou as varas atadas horizontalmente e por linternas 

de mineiro aos vendimiadores/as.

Outras cousas 

Entre os temas programando foron comentadas outras cuestións entre os asistentes como os 

tratamentos de inverno onde se falou das posibilidades da calda sulfocálcica na agromada ou o xofre 

de fol a un 12% como o mellor remedio contra excoriose e oidio. Neste sentido recalcouse a 

necesidade de estar sempre controlando o oidio en toda as aplicacions en pó ou líquido sempre debe 

estar unha presencia de xofre. Tamén se incidiu na  necesidade de definir ben a formación na poda 

onde debemos evitar as vides de mais e deixar os cotons ben dispostos (16 cm) respetando a carga 



lineal máxima e evitando que ditos cotons queden nos segmentos curvos dos brazos en formacions 

royat simples ou dobre.

Hoxe en día a viticultura ecolóxica e biodinámica esta tendo un certo recorrido en Portugal que 

mesmo se acredita e verifica en zonas como Vinhos Verdes onde se dicía que non era posible. 

AGRIDIN tenta conseguir que entre os ses asociados/as que a formación autonmize á explotación 

mesmo dos asesoramentos externos aparte dos insumos agroquímicos ou outros.
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