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1. Introducción 
 
.Estes apontamentos pretenden ser unha primeira pedra (ou mais ben unha máis) de 

outras que deben seguir para levar a cabo propostas prácticas na viticultura e 

vinificación no noso país.  

 

Dende as raíces da miva na súa intimidade co órganico-mineral do solo e pasando 

polo complexo metabolismo da cepa que atrapa a luz nas follas deixando un legado 

que é o viño de calidade. Interveñen no dito proceso os microorganismos e fauna do 

solo, a luz, auga e as nosass aportacions como os estercos, compost, biofertilizantes e 

adubos foliares, sulfatos, enmendas minerais, labrados, etc. O solo é valioso e 

debemos de perturbalo o menos posible con prácticas como as coberturas vexetais 

(mulching) , mínima labranza, etc. O concepto de  protección vexetal queda obsoleto 

xa que o fundamental é a alimentación sadía da planta. A experiencia nosa e en outras 

zonas do mundo indican que é posible practicar viticultura con base sustentable e 

ecolóxica en tódalas condicions psoibles, con moita ou pouca choiva, con solos máis 

ricos ou pobres. 

 

En Galiza xa temos unha andaina , xa iniciada hai uns anos, con prácticas eficientes e 

ecolóxicas que estan progresando moito, fundamentalmente polo traballo de 

viticultores e colleiteiros con contrastada experiencia e que poñen en práctica unha 

viticultura menos dependente de insumos externos como os herbicidas e outros 

agroquímicos. Aínda que queda moito por facer e escrever, esperamos que desde os 

nosos modestos inicios a Asociación Galega de Viticultura coa colaboración e 

cooperación de viñateiros de todas as ribeiras e o apoio da Administración poidamos 

seguir xuntanto mais pedras. 

 

2. Un pouco de historia 

 

Xa nun friso do antigo imperio asirio pódese ver ao Rei Asurbanipal brndando con 

viño nun aniversario do seu poderoso reinado, intúese queo viño usouse desde moito 

antes, como a cervexa, producto de fermentacions accidentais e espontaneas. Con 

todo o viño nonse vulgarizou como bebida principal ata o período histórico que 



protagonizan a Grecia Clásica e o Imperio Romano. O viño como a cervexa nonera só 

unha bebida de disfrute de poetas, filósofos e patricios senona bebida popular do día a 

día para as crecentes poboacions urbanas. Ó non haber posibilidades técnicas para 

unha potabilización xeralizada da auga nas urbes nonquedaba máis remedio que botar 

man de bebidas fermentadas pol 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 proveitosa industria da enotécnica coas súas 

tecnoloxías miragrosas e, por baixo, grupos capitalístas 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 moleIculas de síntese, a tipicidade dos viños derivou nun 

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, recupeIrase o debate da diferenciación e 

a saúde. Xa se están 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. A relación entre a calidade do viño e o solo 

 

 

 
 
 
 
 

 
Hai unha relación directa entre o solo é  a calidade do viño. Xa se sabe que solos 
moi húmedos e moi adubados dos fondais dos vales xeralmente dan viños mais 
fracos e ácedos.  Tamén ocurre que solos moi fracos e con cepas excesivamente 
famentas por falta de auga e nitróxeno dan viños moi dificeis de fermentar e que 
non se aguantan. O exceso de potasio causa  viños que oxidan con facilidade. As 
sustancias polifenólicas favorecen a lonxevidade da cepa e na calidade do viño 
(cor, gusto, aroma) e isto ten moito a ver coa fertilidade do solo e seu manexo. 
 
Que son as sustancias fenólicas? 
 
Son unha familia de moléculas moi diversa: flavonoides, antocianos, benzinas, 
cianaminas, terpenos, etc. Son as responsables de dar cor, gusto e aroma aos 
nosos viños, así como a complexidade que acadan os viños envellecidos. 
 
SUSTANCIA POLIFENÓLICA FUNCIÓN  
Flavonoide Función antioxidante na planta, son 

tamén anticanceríxenos e anti 
microbianos 

Antociano Pigmento que da cor bermella, azul ou 
violeta nos viños 

Tanino Efecto antimicrobiano e fundamental no 
envellecemento do viño 

Lignina Resistencia e dureza das plantas 
Resveratol Antioxidante e responsable de retrasar 

doenzas cardiovasculares 
 
Teñen propiedades antioxidantes que tamén se trasladan á saude humana como o 
famoso RESVERATOL. 
 
Estas sustancias fenólicas son responables tamén de dar Resistencia Sistémica 
Adquirida (SAR en inglés), esto quere dicir que hai unha capacidade natural da 
planta de evitar ser comida ou atacada por pragas ou doenzas, nesta función tamén 
interveñen sustancias como os terpenos qeu tamén teñen  unha función principal 
nos aromas dos viños brancos. 
  

 



Cómo podemos aumentar a síntese de polifenois e terpenos? 
Os polifenois son fundamentais para os viños tintos e os terpenos para os brancos 
e  teñen unha importancia crucial para a saude das videiras, a seu contido na 
planta é favorecido por: 
 
- Fertilización equilibrada (sen excesos de nitróxeno) 
- Unha rizosfera (o ambiente íntimo das raices da planta) con diversidade de 

bacterias e outros microorganismos, ista situación é incompatible con 
herbicidas e adubos químicos solubles 

- Micronutrintes como o cobre 
- O contido e sílice que se consigue con aplicacions a base de preparados de 

plantas como a cola de cabalo 
 

Que é o  Sistema de Resistencia Adquirido (SRA)? 
O SRA é un complexo sistema evolutivo que permite defenderse ás cepas contra 
agresions de todo tipo (animais, pragas, doenzas, etc.).  
 
Este sistema vense seriamente afectado ou anulado pola fertilización artificial, sobre 
todo con adubos solubles e tamén polo emprego de praguicidas sinténticos. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entón planta sana ven de terra sana e a sua 
vez dará un viño con calidade polo contido de 
polifenois e terpenos 
 

SISTEMA 
RESISTENCIA 
ADQUIRIDA 

SISTEMA  
RESISTENCIA 
INDUCIDA 

PRAGAS 
POLIFENOIS 
TERPENOS 

CALIDADE DO VIÑO 



 Se hai boa fertilidade no solo hai boa fermentación 
O viño faise na viña, é certamente un tópico repitidísimo ente viñateiros e 
coñecedores do sector. Unha boa fermentación virá dada polo contido do  mosto e 
polo que a uva da cepa sacou do aire, auga e solo da viña. 
 
Segundo Claude Bourguignon,  un dos técnicos en viticultura mais afamados, 
comenta que raices profundas dan maior complexidadade sensorial aos viños, 
cómo conseguimos isto? 
 

4. O compartamento das raices  
 

Cómo medra unha raiz de videira americana 
As raices das videiras son xeramente os bravos de videiras americanas puras ou 
cruzadas e que foi obrigado seu uso pola aparición no século XIX da praga da filoxera 
que prácticamente erradicou as cepas plantadas directamente en toda Europa. Nas 
Rias Baixas ainda é común ver cepas plantadas directamente ou a patrón directo e 
tamén cepas centenarias que non foron afectadas de filoxera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As raices das cepas póden adaptarse a moi diversas situacions: solos fracos, con 
pedras, moi húmedos e adubados, con arxila, con area, duros, ácedos, alcalinos, etc. 
 
A capacidade das raices é increible e exploram calquer recanto de fertilidade e 
humedade, fundamentalmente as raices buscan estas tres cousas: 
 

- Medrar para abaixo seguindo a gravidade ou xeotropismo. 
- Medrar onde hai fertilidade ou quimiotropismo 
- Medrar onde hai auga ou hidrotropismo 

 
 

 

Como explora a raiz 
dunha videira o solo 

Horizontes do solo 



 
 
Esquema dunha raiz de videira  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode apreciar a raiz bota dous tipos de raices, as que extenden aos lados que 
principalmente se acomodan onde hai auga da choiva, aireación, calor ou fertilidade e 
as mais baixas que furan entre as rachaduras das pedras e rochas das profundidade e 
que buscan a humedade fonda. Son as raices fondas as que poden dar a mellor calidad 
da cepa. Así é como favoreceremos as raices fondas se podemos tentando de dificultar 
as outras ou mesmo suprimilas cos arados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facendo os pes ou rachando as raices laterais con arados, en francia chaman 
“griffonage”. Esta operación hai que facela ou no outono ou semanas antes da 
floración para evitar danos na raices vivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Esquema dunha raiciña 
As raices da cepa como de calquera planta teñen unhas partes vivas ou raiciñas que 
son as que alimentan a planta e unhas partes duras ou leñosas que van engrosando 
cada ano, a raiciña medra pola cofia e vai endurecendo por  arriba, no medio estarian 
os pelos absorbentes. Estas raiciñas é bó non rompelas en pleno crecemento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como medra unha raiz de videira? 
Tendo en conta que as raices nosas estan xeralmente enxertadas hai que falar mais ben 
de raices de videiras americanas que foron as que xe trouxeron a fins do século XIX 
para salvar a viticultura europea, ha moitas videiras, principalmente usaronse tres, e 
en principio teñen distintos tipos de crecemento radicular. 
 
E fundamental escoller o patrón xa que como medra a raiz de diferente forma hai que 
ver o sitio onde vai estar. Un Rupestris de Lot que é unha videira americana que 
participa en patrons como R-110 ten tendencia a ir para baixo polo que non serviría 
para terreos alagados. En cambio a Vitis Riparia bota as raices en superficie e non 
serviría para terras moi areentas e secas. Esto é debido ao ángulo xeotrópico que 
cambia nos distinos patrons, podemos velo na figura de abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona dura engrosada 
 
Zona de cortizamento 
 
 
 
Pelos abosorbentes 
 
 
 
 
 
Zona de crecimento 
 
 
Cofia 

Esquema da raiciña 
 

Angulos xeotrópicos dos patrons 



 
 
Seguimos, a videira é unha liana, que nos seus incios habitaba en bosques húmedos 
onde podia trepar polos troncos de árbores mais altas, buscando as copas onde poder 
purgar e atraer principalmente aos páxaros que así podian propagar as sementes, como 
a videira esta xeneticamente adaptada a alta competencia pode buscar coas suas raices 
os mínimos recursos de fertilidade e humedade por moi pequenos que foran. 
 
Se a videira atopa unha capa dura de laxa ou arxila buscará de atopar unha fenda e 
furado para atravesala, teñense atopado videiras en viñedos de Francia que teñen 
chegado a mais de 6 m e mesmo algun record de 30 m, o que fala da sua capacidade. 
En terras moi fracas de pouca materia orgánica a raiz é capaz de alimentarse de 
bechos invernantes que quedaron enterrados na terra. 
 
Pódese ver na figura un perfil dun estudio feito na Zona de Francia onde se vé que a 
videira ten un crecemento discontinuo e só botará as raiciñas onde teña recursos e 
furará onde non os teña, sempre que teña as mínimas condicions de aireación da terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de crecemento dunha raiz, pódese apreciar as zondas onde emiten raiciñas 
que son as mais ferteis, e onde non atopa comida ou auga só atopamos raices grosas 
que mesmo buscaran de furar as capas duras (ver as liñas discontinuas). 
 

Areas e gravas 
Terra fertil 
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auga 

Profundidade cm 



Que limitacions teñen as raices para medrar? 
As raices soportan mal as seguintes condicions: 
 
Exceso de humedade 
As raices non aguantan moito tempo cona auga arredor delas, sobre todo en época de 
crecemento, fundamentalmente precisan dun mínimo de 50 cm de fondo e con mais 
de 9 meses libres de auga saturada, iso sí, escollendo un patrón correcto.  
 
Se atopamos alagamentos na primaveira  ou inverno despois do periodo de choivas 
hai que proceder a drenar esa auga xa que se non a cepa non irá arriba. Tamén as 
coberturas vexetais axudan a secar a terra e mesmo a facilitar a entrada de máquinas 
na terra. 
 
 
Capas duras ou compactación. 
A diferencia do anterior tampouco a raiz atura zonas moi duras onde hai pouco 
osíxeno, nestos casos o medre das raiciñas é moi pequeno e se hai secas pode chegar a 
morrer a planta por falta de enraizamento suficiente. Esto pasa en terras barrentas 
como en terras areentas no verao que chegan a endurecer moito. A clave esta a 
estructua do chan e o contido de materia orgánica que permita unha mínima areación 
e a entrada da auga das choivas. 
 
O mínimo que precisa unha cepa é de 50 cm en terras barrentas e de 90 cem en terras 
arreentas. Se hai laxas de menos de 30 cm de espesor poden ser reventadas con 
maquinaria pesada tipo rippel. De todos xeitos hai que facer unha detenida análise do 
solo antes de meter máquinas e comprobar estos problemas e ver se é viable e 
económico plantar as cepas. 
 
A raiz agradece una boa estructuración do terreo onde botará mais raiciñas e se nutrirá 
mellor e dará mellor calidade de viño, pódese ver nas figuras de abaixo o diferente 
comportamento das raices se atopan zonas moi duras ou ben estruturadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arxila 
 
pedras 



A importancia da materia orgánica 
Unha viña pode ter unha certa pobreza en materia orgánica, e mais importante que 
non teñamos problemas de compactación ou exceso de auga. Se hai materia orgánica 
de mais teremos viños mais bastos. Certo equilibrio é necesario que depende da 
textura e natureza básica dos terreos (barrento,  xabreguento, fondal, etc.), poderiamos 
falar de unha media entre 1,5 a 2,5% nos solos galegos. 
 
O nivel de materia orgánica dun solo é dificil de aumentar no tempo, é mais facil 
estragar que construir, o excesivo laboreo desintegra moi rapidamente a materia 
orgánica polo que hai que   reducilo e equilibrar con aportes de palla, vides de poda, 
restos vexetais, follas, esterco, etc. 
 
Boa raiz é igual a boa cepa 
Hai unha relación directa entre o medre das raices e o medre dos gromos da cepa. 
Cantas mais racies por metro cadrado hai mais masa de gromos arriba.  Aparte é bó 
saber que a mais proporción de raiciñas temos mellor viño. Por iso en insistir en unha 
boa aireación do solo con boa estructura e materia orgánica. 
 
 

 
 
 
5. Coñecendo os nosos solos: as características físicas, 
químicas e biolóxicas do solo da viña. 
 
Características dun solo dunha viña 
As condicions das viñas son moi variadas xa que a videira ten unha capacidade 
tremenda de adaptación, como terras fracas ou ferteis, ácidas ou alcalinas, terras 
humedas ou secas, etc. Poderiamos indicar unhas minimas condicions 
 
 

- Profundidade mínima entre 50-60 cm se hai humedade ou regadio e 90cma 1 m 
se non hai rega 
- Ter unha mínima capacidade de infiltración do terreo 
- Ter unha mínima capacidade de almacenar auga no periodo de entre choivas 
- Ter boa aireación, que evite o alagamento de mais de un día se as raices estan 

activas 
- Un pH de entre 5 a 7,5 
- Non ter concentracions tóxicas de metais como o Aluminio ou Manganeso 

(que ocurren a pH menos de 4,8) 
- Non haber concentracions excesivas de sal, non acontece na Galiza, ainda que 

pode ocurrir por sobreadubación artificial en tempo seco 
- Resistir o terreo a erosíon por vento e choiva, isto vaite ter moito que ver a 

textura e contido de materia orgánica. 
 

A videira que ten a reputación de ser unha planta de solos 
pobres non podería vivir neles se non fora polo poder que ten 
para explorar a mínima riqueza de orixe orgánica ou mineral. 



Coñecendo o solo 
Non sería dificil facer un estudio detallado dos nosos solos: un sacho ou sacamostras, 
unha mesa, un coitelo, unha pequena botella de auga, unhas cartas de cor, caderno e 
unhas bolsas. Temos que botar mao dunha analítica de laboratorio. 
 
 
O ideal se imos facer unha viña nova é facer catas no terreo con maquinaria ata 1,5 m 
de fundo onde se poidan apreciar os detalles do perfil do terro, como esta 
estructurado, se hai partes duras, que tipo de rocha temos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontes e cores 
Os solos poden estar divididos en capas con diferentes texturas e condicions físicas e 
químicas, temos a capa superficial ata os 15 cm onde se concentra a materia orgánica 
e despois diferentes horizontes que se aprecian por cambios de cor principalmente. A 
cor escura denota materia orgánica e fertilidade, as cores pálidas condicions secas e 
area, os cores vivos bermellos a presencia de ferro oxidado (terras barrentas) e se hai 
moteados ou difuminados quere dicir que hai fortes cambios de humedade. Se hai 
coloracions grises significa exceso de auga. 
 
Podémonos valer dunha carta de cores como as das casas de pintura para xa poder 
apreciar características importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disposicion de horizontes dun solo, clasificanse por letras: A, B, C, rocha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo escuro, con boa estructuración e materia orgánica 
Sólo da dereita con cores pálidas que indican moito lavado, textura lixeira, sequedade 
e pouca materia orgánica 
 
Cómo sacar as mostras 
Se é para unha análise química basta un sacho e sacar as mostras a 15 cm e a 30 cm 
mais ou menos, se queremos sacar mostras para ver a textura termiamos que facelo en 
horizontes diferentes e como mínimo cada 50 cm.  
 
No viñedo hai que sacar mostras das diferentes zonas (altas medias e baixas se é unha 
ladeira) que se aprecien como diferente solo. Se imos en zig-zag cada 50-100 m 
sacamos mostras que misturaremos nun cubo se pertencen ás mesmas zonas e mesmas 
profundidades. 
 

  



Observando o perfil do solo 
Como se indicou debemos anotar no caderno os diferentes horizontes, ver que textura 
aparente teñen (barrenta, xabrego, etc.), que tipo de pedra hai, se esa pedra ou laxa 
esta fendida ou é compacta, se hai diferencias de fertilidade entre as zonas, etc. 
Estos datos son importantes para despois recomendar as actuacions (preparación do 
terreo, escolla de patrón e plantación, enmendas minerais e orgánicas, etc.). 
 
 Propiedades físicas dun solo 
As propiedades físicas teñen que ver con moitos compartamentos de importancia 
como a capacidade de aereación, retención de auga, contido de materia orgánica, 
tendencia á compactación, entrada de maquinaria despois dunha choiva, quecemento, 
etc. 
 
Como xa se comentou antes pola cor do solo xa podemos determinar cousas: 
 
Indicadores de boas condicions 
 
Cores escuras na superficie indican altos contidos de materia orgánica, que esta 
asociado a bos contidos de nutrintes. 
 
Cores brilantes e alaranxados indican que hai óxidos de ferro polo que hai boa 
drenaxe e aireación. 
 
Indicadores de malas condicions 
 
Cores gris-verde ou azulados con moteados marrons ou amarelos indican falla de 
aireación e alagamento estacional. 
 
Cores moi pálidos indican lavado considerable e pouca materia orgánica. 
 
.Textura 
A textura indica a composición das diferentes proporcions graos que ten o solo (areas, 
limos e arxilas) e que nos indican xa moitas cousas interesantes. Así podemos 
determinar a porcentaxe de arxila dun solo, o seu contido de area, etc. 
 
 
Clasificación das partículasa dun solo 
Tipo de partícula Diámetro (mm) Visibilidade 
Gravas Mais de 2 mm A simples vista 
Area grosa 2,0-0,2  A simples vista 
Area fina 0,2-0,02  Con lupa 
Limo 0,02-0,002 Con microscopio 
Arxila Menos de 0,002 mm Microscopio electrónico 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As areas e limos dan capacidade de quecemento e aireación ao solo e as arxilas dan 
capacidade de fertilidade química do solo.  
 
Como determinar a textura na mesma viña 
 
Toda as gravas deben ser removidas usando un peneiro ou cribo de 2 mm. Debemos 
pesar esta grava ou pedra aparte para ver a sua porcentaxe. Se hai moita pedra ou 
grava disminue a capacidade de aguantar auga e inmobilización de elementos como o 
fósforo. 
 

1. Despois (ver figura) collemos unha cantidade de terra suficiente para 
manexala con comodidade na palma da mao. 

 
2. Humedecemos a mostra con auga, de a pouco cada vez ata que notemos que a 

terra ten unha sensación pegañenta, que é o punto onde a terra é capaz de 
aguantar a auga despois dunha choiva, despois facemos como unha bola na 
palma da mao (ver figura). Teremos a veces que botar mais auga ou mais terra 
para facer esta bola. 

 
3. Continuamos humedecendo ou amasando ata que non vexamos cambios 

aparentes na bola, a veces leva de 1 a 2 minutos se é necesario, nas terras 
areentas leva menos. 

 
4. A textura é recoñecida polo comportamento da bola cando a manipulamos coa 

mao e a presionamos entre o pulgar e o dedo índice provocando unha masa 
alongada (como se fora crema de dentes) e tamén pola lonxitude da dita masa 
alongada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

area 

limo 

arxila 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Apretando a bola e facendo unha cinta ou masa 
alongada comos e fora crema de dentes 
 
 

 
Bola do solo 
Ver figuras 

Masa 
alongada 
(mm) 

Contido 
aproximado 
de arxila 

Clasificación 

Bola sen forma, suspensión clara 
con auga 

0 mm 0-5 Moi Areento 

Bola que apenas se ten xunta, 
suspensión turbia con auga 

5   Areento  

Pegañenta-xustiña para xuntar a 
bola- algo de mancha de arxila 
ou barro nos dedos 

5-15 5-10 Areento con arxila 

A bola queda unida e enteira, 
síntese moi areenta e esponsoxa 

15-25 10-20 Franco areento 

A bola queda unida e enteira, 
síntese suave e sedosa 

25 25 Franco areento 

A bola queda suave e esponsoxa 25 25 Franco 
A bola queda firme, síntese 
como plástica e areenta 

25-40 20-30 Franco 

A bola queda firme, síntese 
como suave, sedosa e plástica 

40-50 30-35 Arxilenta franca 

A bola queda firme, síntese 40-50 30-35 Arilenta franca 



como suave e plástica 
A bola queda fortemente firme, 
síntese como  plastico 

50-75 35-40 Arxilento 

A bola esta moi unida 
fortemente, com plastilina 

Mais de 
75 

40-50 Arxilento 

A bola esta unida moi forte, 
dificil de manipular, como 
plastilina dura 

Mais de 
75 

Mais de 50 Arxilento 

 
 
  
 
 
 
PROPIEDADES DOS SOLOS RELACIONADOS COA TEXTURA 
Propiedade do solo Areas Franco 

areento 
Francos Franco 

arxiloso 
Arxila 

Disponibilidade de auga Moi 
baixa a 
baixa 

Baixa a 
meda 

Alta a 
media 

Media a 
alta 

Media a 
baixa 

Movemento da auga Moi 
rápido 

Rápidoa 
medio 

Medio Media a 
lenta 

Lento 

Movemento do aire Moi alto Alto Medio Medio a 
baixo 

Baixo 

Capacidade nutritiva Baixa Baixa a 
media 

Media Media a 
alta 

 Alta 

Lavado de nutrintes e 
herbicidas 

Alta Alto a 
moderado 

Moderado Moderada 
a baixo 

Baixo 

Tendencia a facer costra Baixa Alta Alta a 
media 

Media Media a 
baixa 

Velocidade despois de 
choiva ou rega 

Rapida Rápida Rápida a 
media 

Media Lenta 

Traficabilidade da 
maquinaria despois de 
choiva ou rega 

Cedo Intermedia Intermedia Intermedia Esperar 
moito 

Susceptibilidade a 
compactación 

Moderada 
a alta 

Alta Moderada 
a alta 

Moderada Moderada 
a baixa 

 
ESTRUCTURA 
 
Outra característica fundamental da terra e sua estructura que é a capacidade de 
agregarse os diferentes graos do solo, esta agregación é producto fundamentalmente 
da actividade biolóxica. Esta agregación é a responsable da apariencia dos solos 
grumosos como se pode apreciar na fotografía. A terra grumosa é o tope de calidade 
dun solo estructurado que é mais dificil de desintegrar por accions naturais e tamén 
favorecerá a aireación, retención de auga, fertilidade e polo tanto a saude da planta.  
A estructura grumosa permite  a mellor penetración das raices e será sempre un lugar 
óptimo para os organismos do solo. 
 



A estructura pode dividirse en varios tipos: 
TIPOS DE ESTRUCTURA  
TIPO CARACTERÍSTICAS FOTO 
Graos 
soltos 

Sen estructura, propia 
de terras areentas sen 
materia orgánica, se 
temos un pouco de 
terra cae da mao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débil Apenas se ben 
terronciños que se 
desfan rapidamente 

 
Moderada Xa se aprecian ben os 

agregados do solo. 

 
Forte Pódense apreciar 

agregados estables 
con restos de raices, a 
terra esta fresca 

 
Masiva Como plastilina ou 

tixolo duro, non hai 
apenas ocos pequenos, 
terrons duros e 
grandes. 

 



Se a textura non a podemos cambier, excepto cando hai erosión ou perda de solo, a 
estructura podes degradar ou construir co manexo na viña, o excesivo ou mal laboreo 
pode degradala, a mateira orgánica e a actividade biolóxica a fortalezen. 
 
Beneficios dun solo ben estructurado 
Un solo ben estructurado ten moitos beneficios. As raices poden penetrar os 
agregados e auga e o aire podemoverse libremente polos poros e raramente é saturado 
de auga ou desprovisto de osíxeno. A choiva penetra e non desintegra os agregados  e 
retrasa a compactación por seca, pasada de máquinas, etc. 
 
Outra ventaxa dos solos ben estructurados é sua capacidade de ser traballados en 
moitas situacions de humidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De que depende unha boa estructura, a bioestructura. 
Unha boa estructura depende da posibilidade de que a actividade biolóxica poida 
actuar no tempo, para iso hai que labrar o mínimo posible e deixar materia orgánica 
con restos variados de palla e leguminosas, a aportación de estercos de calidade é 
fundamental aparte dos furados e galerías que abren os bechos, miñocas, toupas, etc. 
 
Que pasa cunha mala estructura 
Un solo espido é rapidamente afectado polo sol e a auga que desintegran o solo pola 
descomposición da materia orgánica, sobre todo con calor, se non hai suficientes 
restos orgánicos na superficie e abusamos do laboreo podemos ocasionar a 
cementación da terra en terrons duros ou costras que impiden que a auga de choiva se 
infiltre e se inicie unha compactación que reduce o osíxeno na terra e impide que 
medren as raices aparte de favorecer pudricions e ataques de fungos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boa estructuar 
grumosa, as raices 
medran ben 

Estructura fraca e 
laminar, as raices 
case non avanzan, 
compactación. 

Estructura moderada 
prismática, atopanse 
ocos e fendas 

 

Solo compactado con 
costra pola choiva e sol 



 
 
 
 
Se os terrons teñen mais de 2 cm de tamaño e non rachan con facilidade e provocan a 
aparición de costras pola acción do sol e a choiva, para iso hai que deixar restos 
vexatais ou cobertura de herba, lembrar que a choiva é 800 veces mais pesada que o 
aire e machaca con furia a terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitacions físicas ás raices da videira 
 
Deixar restos vexetais na terra é fundamental para protexer a estructura do impacto do 
sol e a choiva 
 
 
Exceso de auga 
 
En principio a videira precisa dun mínimo de 50 cm de terra libre de auga por mais de 
9 meses, teremos que utililizar patrons que non profundicen moito como o 196-17 ou 
o 101-14. Se a terra fora areenta haberia que ter un mínimo de 90 cm. A 
comprobacióndo nível de auga (capa freática) hai que facela no inverno ou primaveira 
despois das grandes choivas. De todos xeitos debemos ver que nos primeiros 50 cm 
non teñamos cors grises ou azulados queindicarian exceso de auga. 
 

Terrons duros 



 
 
 
 
 
 
Capas de arxila duras 
As veces aprecen tamén capas barrentas de arxila moi mal estructuradas que impiden 
o desenvolvemento das raices. Se estas capas aparecen a menos de 20 cm non 
podemos  plantar, repitimos hai que ter un  mímimo de 50 cm de boa terra, e 90 cm se 
é un solo areento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pódese apreciar na figura como as raices nom progresan en capas duras de arxila 
 
Areas compactas 
As terras areentas cando pasan por unha forte seca e hai pouca materia orgánica (que 
é o mais normal) endurecen totalmente e impiden o paso da auga da choiva que é tan 
necesaria polo que as raices deixan de medrar e impiden un crecemento normal da 
cepa que amarelea as follas e quita producción ás uvas, tamén baixa o contido de 



nitróxeno que levaría a fermentacions moi dificeis. Esta situación se corrixe con 
labrado profundo despois da vendima e incorporación de materia orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compactación por tráfico de maquinaria 
O constante paso de máquinas xa sexa para labrar como para sulfatar ou outros usos 
vai pesando no solo da viña e provocando a aparición de horizontes de compactación 
que se vai agravando co paso do tempo, isto pasa primeiro por que hai aperos qeu 
provocan a aparición de solas como é o caso da vertedeira, o disco ou a fresa. As 
rodas tamén teñen ese efecto. A recomendación é labrar sempre verticalmente con 
trebellos que non revolvan a terra como os ganchos ou fresas de puas. As fresas con 
coitela en L son moi perxudiciais aparte de machacar a materia orgánica. Despois de 
pasar con estos aperos hai que  pasar despois cos ganchos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto de compactación da vertedeira, do disco, da fresa e das rodas 

Efecto da compactación das areas no  
medre raices e incio da asfixia 

raiz 
raiz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correcions co ripper para correxir as compactacions da maquinaria 
 

 
Costra na superficie 
Zona dura por labrado 
 
Zona dura polas rodas 
Compactación profunda 
 
Compactación no subsolo 



Coñecendo o solo: as propiedades químicas 
Convencionalmente se falaba da necesidade de adubar con Nitróxeno, potasio, fósforo 
e como moito tamén o calcio e magnesio, en realidade precísanse mais de 30 
elementos para a planta que nengun adubo químico conseguirá aporta endexamais. A 
única maneira de equilibrar un solo é a actividade biolóxica como intermediario 
preferente da planta. O abuso de adubos solubles favorece a oxidación da materia 
orgánica e a acidificación dos solos aparte de provocar sede nas raices cando hai seca. 
 
Para a actividade biolóxica hai que correxir con enmendas minerais e materia 
orgánica principalmente e despois a incorporación de restos vexetais da cobertura do 
chan. 

 
Materia orgánica 
A  materia orgánica a compoñen por unha parte restos mortos de vexetais com pallas, 
herba seca, varas de poda, etc e por outra parte estercos frescos e humus, tamén esta o 
conxunto da materia viva (bechos, bacterias, fungos, etc). O humus é materia orgánica 
estabilizada, como o compos ou a miñoca e que é mais dificil de degradar. 
 
Na maioría dos solos vitícolas enfocados á calidade os niveis son moderados e acadan 
un equilibrio diferente se son terras fracas areentas ou terras fortes con arxila.  
 
Nas analíticas aparece o carbono orgánico que forma unha parte da materia orgánica. 
 
Se multiplicamos carbono orgánico por 1,72 temos a materia orgánica total do solo. 
 
Materia orgánica total(%) = Carbono orgánico (%) x 1,72 
 
CRITERIO PARA DETERMINAR NIVEIS DE  MATERIA ORGÁNICA 
Textura do chan Baixa Media  Alta 
Area Menos de 0,86 0,86-1,72 Mais de 1,72 
Franco areento Menos de 1,2 1,2-2,41 Mais de 2,41 
Franco Menos de 1,55 1,55-3,1 Mais de 3,1 
Arxila ou barrento Mendos de 2,1 3,44 Mais de 3,44 
 
Hai que saber que a materia orgánica fresca unha parte importante dela pérdese pola 
auga  e o aire (sustancias nitroxenadas) e é consumida como combustible polas 
bacterias e outros organismos, o quequeda estable é o humus. 



 
.pH ou acidez dos solos 
Os solos galegos son de terras vellas moi lavadas polas choivas que ademais estan 
sobre un substrato de rochas graníticas que dan a característica de acidez. O que nos 
interesa da acidez dun solo é que hai escasez de certos elementos nutritivos como o 
calcio e o magnesio e que pode haber excesos tóxicos de alumnio e manganeso. 
 
De todos xeitos a videira é capaz de adaptarse a pH ácido ou alcalino sen problemas. 
Podemos ver na figura de abaixo como certos elementos son mais asimilables en 
terras ácidas como o  Ferro, Manganeso, Zinc, Aluminio e Cobre e outros son menos 
asimilables como o fósforo, potasio, xofre, nitróxeno e magnesio, por iso a 
importancia do encalado que falaremos despois. 
 
Medición do pH 
As mellores medicions son en Laboratorio que determina o pH en auga e en cloruro 
de calcio. Tamén o podemos medir con un pHmetro de campo na propia viña que dará 
unha aproximación boa, non aconsellamos o papel de tornasol xa que é moi inexacto 
na terra. Un bó pHmetro anda sobre os 100€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.pHmetro de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A diferente asimilación de elementos nutritivos segundo cambia o pH do solo 
 
Capacidade de cambio ou cations de cambio 
Os elementos nutritivos minerais metálicos estan cargados positivamente e se pegan a 
materia orgánica ou as arxilas que estan cargadas negativamente. Por iso para medir a 
fertilidade dun solo hai que ver a chamada Capacidade de Intercambio catiónico  
(CIC) que nos dá unha idea dos cations ou nutrintes que poden ser asimilados pola 
planta e que se atopan de forma equilibrado no solo, unha vez que  pasan a solución 
do solo é cando poden ser asimilados directamente pola planta.  
 
Hai que saber que as arxilas a diferencia das areas e os limos poden reter nutrintes 
para despois deixar á planta ou aos microorganismos, tamén que as arxilas poden 
xuntarse coa materia orgánica estable que é o humus. O humus e as arxilas compoñen 
o complexo húmico arxiloso. En moitas viñas de ladeira do noso pais xa que teñen 
pouca arxila polo que a fertilidade do solo estará case exclusivamente na materia 
orgánica que con razón debe ser preservada e alimentada o  mellor posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complexo humico arxiloso 

NON EXISTEN NUTRINTES QUÍMICOS INDEPENDENTE DAS 
CONDICIONS FÍSICAS E BIOLÓXICAS DUN SOLO 
 

arxila 

arxilas 



 
 
Os cations de cambio que nos interesan son unha parte do total e que é o Calcio, 
Magnesio, Potasio, Sodio e Alumnio. 
 
NIVEIS DE CATIONS DE CAMBIO NAS ANALÍTICAS 
Analítica Niveis 
CIC (cmol+/Kg) Baixo Medio Alto 
Total Menos de 5 5-15 Mais de 15 
Cations de cambio    
     
Ca 2+ Calcio Menos de 5 5-10 Mais de 10 
Mg 2+ Magnesio Menos de 1 1-5 Mais de 5 
K+ Potasio Menos de 0,5 0,5-1,0 Mais de 1 
Na+ Sodio Menos de 0,3 0,3-1,0 Mais de 1 
Al 3+ Aluminio Menos de 0,1 0,1-1,0 Mais de 1 
Balance dos 
cations 
% da CIC 

   

Ca 2+ Menos de 40 40-80 Mais de 80 
Mg 2+ Menos de 10 10-40 Mais de 40 
K 2+ Menos de 3 3-10 Mais de 10 
Al 3+ Menos de 5 5-20 Mais de 20 
O equilibrio entre cations é importante xa que o que o equilibrio electríco da solución 
do solo e contido salino das células vivas. Algun cation comoo Aluminio reten  
fortemente a auga e o sodio a expulsa polo que debe haber balance xa que se hai 
exceso de aluminio hai un efecto de desecación nos tecidos da planta. 
 
Propiededades biolóxicas do solo 
A actividade biolóxica do solo é a que realmente alimenta a planta e expresa a 
fertilidade da viña. Se non hai vida no solo non vida sana da planta, de feito moitas  
doenzas como a iesca ou a armillaria son motivadas polas condicions malas da 
bioloxía do solo. 
 
A bioloxía do solo son as miñocas, toupas, bacterias, bechos de todo tipo, algas, 
protozoos, nemátodos , fungos micorrizas, etc. Todos estos seres comen uns de outros 
e movilizan os nutrintes do solo e a evolución da materia orgánica. Na sua relación 
íntima coa raiz intercambian sustancias químicas como reguladores de crecemento, 
hormonoas, nutrintes, auga, etc.  
 
Alguns dos organismos vivos no solo poden ser perxudiciais, pero iso acontece por 
desequilibrios e falla de competencia, cando hai boa aireaicón da terra, materia 
orgánica, humedade e ausencia de productos agrotóxicos non hai posibilidade de 
pragas xa que todo é un equilibrio. 
 
Un solo vivo permitirá ter produccions medias boas e anos bos e ruins, é a única via 
para acadar viños de grande calidade e expresión, e sobre todo incidirá na saude das 
plantas, viirán mais anos. 
 

Un solo vivo favorece a eficacia da 
accions da defensa vexetal 



 
 
 
 
A rede da vida no solo 
 
Uns se alimentan de outros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se pode apreciar na figura os organismos do solo forman unha rede ou unha tea 
onde todos, repito, todos son necesarios. As plantas e herbas descompoñen e dan 
alimento a fungos e bacterias, estas últimas son comidas por protozoos e nemátodos 
microscópicos e estos por outros  mais grandes, despois interveñen os bechos, arañas, 
grilos e formigas e ao final animais como toupas ou páxaros.  
 
Cando uns organismos morren deixan nutrintes que son apañados por outros 
organismos, ao final quedan nutrintes apañados na materia orgánica ou nas arxilas.  
Así é como se alimenta a planta. A actividade biolóxica é que pode crear estructura na 
terra coa acción que exercen na materia fresca (estercos) e nos restos vexetais das 
herbas ou restos de poda. Se hai un solo vivo hai planta sana e en planta sana non 
entra praga. 

 
 

Esquema ondse aprecia como hai unha conexión alimentaria entre o sol que vai á planta e 
esta cando pudre as suas partes alimenta a bacterias e fungos que son despois apañados por 
nemátodos e prozoos e que son apañados por bechos e nemátodos  mais grandes que logo 
son comidos por páxaros e animais. En toda esta rede hai alimentos que voltan á planta e 
voltamos o ciclo. 

Materia 
orgánica, 
residuos 
e restos 
vexetais 

bacterias 

plantas 

fungos 

nematodos 

nemátodos 

bechos 

bechos

páxaros 

nemátodos 

protozoos 

animais 

A rede alimentaria do solo 

En planta sana a praga morre de fame 
 



 
A bioestructura 
Falamos anteriormente na necesidade de ter solos estructurados que eviten a 
compactación e a erosión que causa a choiva e o vento. Precisamente os obreiros que 
fan posible isto son os organismos do solo e que poden ter os seguintes números. 
 
Fungos: 100.000 a 1.000.000 por gramo (1,12 –11,2 Tm/Ha) 
Bacterias: de cen millons a mil millons por gramo solo (450-4.500 Tm/Ha) 
Actinomicetos: de dez millons a cen millons por gramo solo (450-4500Tm/Ha) 
Algas: de dez mil a cen mil por gramo solo (56-560 kg/Ha) 
Miñocas: de cen a mil kg por ha de solo  
Protozoos: de dez mil a cen mil por gramo solo (110-1.100 kg/Ha) 
Nemátodos: de dez a cen por gramo (11a 110 kg/Ha) 
Outra fauna, como insectos: de 17 a 170 kg/Ha.  
 
Podemos ver que toda a vida nun solo ten moito peso, podemos estar falando de 
masid de 20.000 kg de organismos vivos nunha Ha de terreo. 
 
As bacterias degradan a materia orgánica e a fan asimilable ás plantas e tamén 
alimentan outros organismos, tamen son responsables de elaboar pegamentos 
orgánicos cando degradan fibra. 
 
Os fungos e actinomicetes comen as partes leñosas e duras dos restos vexetais e 
pegan os graos de terra, tamén axudan a alimentar a planta a través das micorrizas. 
 
As miñocas abren galerias, comen materia orgánica fresca e esparexen humus por 
toda a viña, sobre todo na primaveira e outono, son as mais traballadoras. 
 
Os besouros, grilos, formigas e outros comenzan a descompoñer restos vexetais, abren 
buratos e alimentan o resto da rede biolóxico, non soportan a acción do sol directo, 
por iso é importante a presencia de restos vexetais no solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rede de bechos que se alimentan de restos e entre eles. 

Ver como os 
diferentes 
organismos 
crean 
bioestructura cos 
pegamentos 
orgánicos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A acción das miñocas no solo como mellora a estructura 
 
Repetimos, a capacidade de agregarse os graos da terra (areas, limos e arxilas) 
depende totalmente da actividade biolóxica (exudados das raices, miñocas, bacterias, 
etc.). 
 
Preservar a bioestructura é a cualidade mais importante que debemos preservar na 
capa superficial do solo. 
 
 
 



De que depende a biostructura? 
Da adiccion constante de materia orgánica de calidade (estercos o compost). 
 
Da implantación de coberturas vexetais ou adubos verdes 
 
Do posicionamento dos restos orgánicos en superficie 
 
Da reducción ao máximo do labrado e paso de máquinas, sobre todo de 
vertedeiras, discos e fresas. 
 
Eliminar ao máximo o uso de agrotóxicos (herbicidas, adubos químicos solubles, 
praguicidas e funxicidas de síntese). 
 
Balancear os materias orgánicos na relación  C/N 
 
Respetar o nivel natural da materia orgánica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A importancia dos restos vexetais en superficie 
 
 



Labrando o solo 
 
Poderia decirse que labrar é un mal necesario. Se temos en conta que a perda de 
materia orgánica é inducida polo labrado, unha poderosa aposta no zero ou mínimo 
labrado e o uso de coberturas vexetais incrementan o contido de Materia Orgánica do 
Solo. 
 

Manter os níveis de materia orgánica na superficie do solo é clave. 
 
Labrar incide na física do solo, principalmente na aireación, ata cándo é bó labrar e 
cando non é tan bó? 
 
Hai que evitar as capas duras e os encostramentos na superficie: a terra debe ter 
soltura. 
 
Disminuir o tráfico de maquinaria incide na boa estructura dun solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efecto da compactación no medre das raices 
 
Razoando o labrado 
Utilizaremos labrados que non misturen as capas de solo, labrado vertical. 
 
Se usamos fresa en terras mais pesadas hai que pasar despois o gancho. 
 
Podemos labrar unha fila sí e outra non en zonas de ladeira. 
 
Para rachar o solo esperar cando esté moi seco, sobre todo en terras pesadas. 
 
Reducir compactación usando  maquinas lixeiras, por exemplo orugas ou pequenos 
tractores. 
 
Escoller velocidades baixas para evitar estragar a estructura do chan. 
 
Evitar os momentos de moita humedade o moi seco en terras pesadas (levantan 
terrons grandes). 
 
Manter a profundidade de labrado o mais baixa posible. 
 
Restrinxir os labrados ao mímino, osbre todo despois de incorporar materia orgánica. 
 



Tentar eliminar os labrados en periodo de crecemento activo das raices, podería ser 
varias semanas antes da purga ata antes do envero e xusto despois da vendima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunhas máquinas interesantes para viticultura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minioruga con ganchos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na esquerda o labrado intensivo vai deixando capas duras horizontais, na dereita se 
labramos o necesario deixamos as raices e organismos a que abran canais para 
comunicar as partes superficiais e profundas. 



FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 
 
Os diferentes estercos 
En teoría canto mais longoo intestino do animal teriamos mellor calidade de esterco, 
como o de vaca ou becerro, despois o de ovella-cabra, despois o de porco, coello e 
pita. Mellor que teñan cama de palla. Se ha serrin tamén é interesante.  
 
Os estercos frescos iran mellor en terras fracas e videiras novas 
 
A relación natural da proporción entre carbono e nitróxeno da materia orgánica do 
solo é mais ou menos de 10-11, ou sexa por cada parte de nitróxeno hai 10-11 de 
carbono. 
 
Os estercos con mais C/N son mais lentos de desfacer xa que hai mais carbono, tamén 
poden deixar momentaneamente sen nitróxeno o solo, ollo con este tema. 
 
Canto mais baixo o C/N mais rápido se incorpora ao solo, o mellor para cepas novas 
 
En terras mais pesadas os estercos deben ser mais feitos e cada moito tempo. 
Podemos usar o compost 
 
En terras lixeiras e fracas debemos estercar con  mais frecuencia e menos cantidade, 
poden ser estercos menos feitos 
 
A recomendación é que con estercos frescos esparexer o mais rápido posible para 
evitar perdas no aire e na auga, sobre todo en terras lixeiras. 
 
 
O uso da madeira de poda 
Este material é de primeira calidade xa que alimentará aos fungos do solo que son os 
grandes constructores de solo e así aumentar a retención de humedade na viña que 
virá moi ben en verao. Debemos recurrir a trituraoras potentes que deixen unha viruta 
moi miudiña que é fácilmente atacada pola actividade biolóxica e non deixará 
problemas de infeccions por fungos ou pragas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquerda madeira rameal fragmentada de restos de poda e na dereita esterco en 
superficie. 



A elaboación de compost 
E un proceso caro e que hai estudiar ben a sua necesidade, podemos engadir pequenas 
cantidades cada ano. O que se busca no compost é estabilizar a materia orgánica 
fresca para levar despois na viña, tentamos así aforrar certos traballos de transporte 
que poderian ser moi pesados de acometer. O problema son os nutrintes que se perden 
na compostaxe e que non irán na viña, polo demais é un material de primeirísima 
calidade se combinamos materia orgánica animal de orixe ecolóxica. 
 
Os materiais docmpos resultan en combinar capas alternas de materiais de carbono e 
materiais nitroxenados verdes. 
 
Carbono: Palla, serrín, herba seca,etc. 
 
Nitróxeno: Bosta, legumes e trebos, toxos, etc. 
 
Hai que ter ollo cos estercos de granxas intensivas polos contidos de antibióticos e de 
cobre, podemos engadir algo de caliza ou fosfatos naturais. 
 
As pilas non deben estar moi secasa nen moi molladas, se estan cubertas hai que regar 
e se estan ao aire libre hai que colocar herba ou palla para que escorregue a auga de 
choiva. 
 
A pila debe estar en contacto co solo 
 
Podemos usar composteiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composteiro tipo pila que non fai falla remexer, e que lle podemos dar a lonxitude 
que queiramos. 
 
Podemos tamén botar mao de miñoqueiros, toxos ou rozas de monte, etc. 
 



A FERTILIZACIÓN FOLIAR 
. INTRODUCCIÓN Á ELABORACIÓN DE DEFENSIVOS 
E BIOFERTILIZANTES NATURAIS 
 
Un coñecido novelista francés dixo certa vez “a verdadeira viaxe do 
descubrimento non consiste en ollar novas paisaxes, mais si ter novos ollos”.  
 
Disto tratan estos apuntamentos. A paisaxe é a mesma: solo, sol, choiva, 
nutrintes, plantas, insectos, fungos. O que aquí propomos é un novo ollar, un 
novo enfoque. Non só sol e auga, senon enerxía que incide no noso 
agroecosistema. Non mais pragas, se non indicadores de manexo. Non mais 
malezas, ou malas herbas, mais si de planta que nos falan de sucessión 
vexetal e poidan ter capacidade de repor materia orgánica nos nosos solos. 
 
Escoller entre un adubo agroquímico de síntese (tipo urea ou nitramón) e un 
biofertilizante para fornecer nitróxeno que meu cultiva necesita é unha 
decisión  que vai mais alá do técnico-agronómico e abarca tamén dimensions 
ambientais e políticas. Por iso imos amosar os principios ecolóxicos que nos 
permiten optar por tecnoloxías limpas, baratas e independentes do complexo 
industrial que hoxe comprime a agricultura. 
 
Pensar que o actual sistema agroalmentario esta dominado polas grandes 
superficies de distribución (hiper-super) e que teñen desde mais de 50 anos a 
política de uniformar a oferta baixo a apariencia de moitas marcas 
(paquetiños moi postos) para vender unha cousa sen moito gosto polo 
auténtico. Así a difusión masiva de marcas moi coñecidas de ámbito de un 
estado remata coa diversidade nosa loca e así o abandono agrario e a 
dependencia.  Isto mesmo pasa cos viños. 
 
1. SOL, AUGA E NUTRIENTES 
 
Existe na China un proverbio moi antigo que dí: A agricultura é a arte de 
cultivar o solo”. Esta é unha maneira diferente de se referir a un dos procesos 
básicos responsables pola manunteción da vida no planeta: a fotosíntese. 
 
- Que é a fotosíntese? 
 E un proceso tan presente no dia a dia da agricultura que case non paramos 
para reflectir a sua importancia. 
 
Toda-las plantas teñen a capacidade de transformar a enerxía da luz do sol 
en enerxía para a sua sobrevivencia, igual que sobrevivencia de todos os 
seres que viven na Terra (todos comen plantas ou animais que comen 
plantas) 
 
A fotosíntese é o proceso polo que as plantas producen materia orgánica a 
partir de sustancias que estan no aire. Para facer isto, a parte verde da planta 
aproveita a enerxía que esta na luz do sol. E como a luz so sol é un recurso 
natura, renovable e abundante, debe ser utilizado da maneira mais intensa 
posible. 



 
-Como se pode aumentar a capacidade de aproveitar o sol? 
Para aumentar a capacidade das plantas de aproveitar a luz do sol, elas 
teñen que ter condicions óptimas que imos ver mais adiante. Tamén temos 
de investir na posibilidade de outras especies traballar captando a enerxía do 
sol. Esta enerxía, captada na forma de materia orgánica e de minerais, sera 
colocada a disposición do noso cultivo comercial. 
 
-Na práctica, que é isto? 
A adubación verde, por exemplo, é isto. Toda-las ventaxas da adubación 
verde ten orixe na capacidade das plantas de capturar enerxía da luz do sol. 
 
Outro exemplo é cando deixamos  que a vexetación xurda espontaneamente 
no nosos viñedo. Non é preciso ter medo da competición das herbas dañinas 
ou malezas.  
 
A partir da xerminación dunha semente calquera comenza a funcionar unha 
verdadeira fábrica de adubo, onde o combustible é barato e abundante, e o 
resultado só trae riqueza. E posible aproveitar o carbono e osíxeno que estan 
no aire e o hidróxeno que esta na auga. A planta tamén fai colaboración coa 
vida que ten un solo, mellorando a absorción de nitróxeno e doutros minerais, 
ben como é posible aumentar o contido de materia orgánica do solo, etc. 
 
 
Pensar que antes de ver a unha herba como invasora e competidora é ver  o 
solo, se o solo esta con falta da suficiente aireación imos ter moitos 
problemas, a raiz busca espacio entre as partículas da bioestructura do chan, 
se hai asfixia por compactación ou asulagamento teremos problemas na 
parte aerea con pouco creciemento, carencias e ataques de doenzas. 
Primeiro sempre é descartar a falta de aireación do solo xa que é a que 
ocasiona no 90% dos casos os problemas citados.l 
 
 
- Precisa dalgunha outra forma de enerxía? 
Para que iste proceso aconteza, outra forma de enerxía que debe estar 
presente é a auga. Nos ecosistemas onde hai auga e o sol chega en grande 
cantidade, como pode ser o noso pais por agora, e moi importante manter o 
solo cuberto de plantas. (ai caramba que topamos no Ribeiro en oso duro isto 
te ter o chan inzado de herbas).  As herbas serán responsables por facer que 
esta enerxía xere vida e non destrución. Todos sabemos os males que fai o 
sol e a choiva en solo descuberto (sobre todo se é barrento e queda duro 
como unha pedra). 
 
Toda forma de enerxía xera traballo ou xera destrución. A enerxía do sol e da 
auga pode tanto facer noso cultivo crecer (traballo) como provocar erosión e 
compactación no solo (destrución). Por excelencia,  planta captura a enerxía 
do solo e a da auga.  



- E iso basta para que unha planta creza? 
Claro que non. Ela tamén precisa de nutrintes para seu desenvolvemento. 
Nutrintes que son econtrados no aire, na auga ou no solo. O que ven do aire 
e da auga chega a ser o 95-98%  (osíxeno, carbono, hidróxeno, nitróxeno e 
xofre). Só o 2-5% dos nutrintes veñen do solo. 
 
 
Composición da atmósfera 
Compoñentes Porcentaxe% 
Nitróxeno 78,11 
Osíxeno 20,95 
Gas carbónico 0,033 
Hidróxeno 0,00005 
Total 99,09605 
 
Estos tres factores directos, sol, áuga e nutrintes forman o que se chama trio 
ambiental básico.  
 
A partir distos tres, hai outros factores indirectos que influencian o 
desenvolvemento das plantas. Entre eles esta a latitude (canto mais cerca do 
sul mais insolación e calor), a altitude (val, ladeira, montaña), a nubosidade 
media do ano, os ventos, a humidade do ar, a cantidade de ar no solo, etc. 
 
- Cómo se pode aproveitar da mellor forma posible estes recursos naturais – o 
sol, a áuga e os nutrintes? 
 
O xeito mais eficiente é tendo bastante vida no solo (fauna e bioestructura). Canta 
mais vida, mais fertilidade. Canta mais fertilidade, maior garantía de saúde para as 
plantas. E canto mais saúde, maior productividade. (De todos xeitos isto hai que po-lo 
no contexto da viticultura e non confundir co exceso de adubado). 
 
Así, un principio en agricultura ecolóxica é de que o solo é un organismo vivo. 
Todo manexo que se fixera nese organismo só é para  aumentar esa vida. 
Deixando o solo cuberto o maior tempo posible o agricultor esta aproveitando 
a enerxía, farta e gratis, que chega na sua parcela. Con iso pode envitar ter 
que recurrir a enerxía do petroleo comprada na forma de adubo químico 
(NPK) ou de gasóleo do tractor. 
 
2. INDICADORES BIOLÓXICOS 
A combinación dos factores ambientais como a acción do home determina 
qué plantas (flora) e qué animais (a fauna) van existir nunha area. Así, estas 
especies vexetais ou animais son indicadoras das condicions daquel 
ambiente. 
 



- Para que serve un indicador? 
Como a propia palabra xa dí, un indicador está amosando algo. Podemos 
aprender a ler na natureza o que ela está querendo nos mostrar. E ela dá 
varias pistas para a xente. E só querer ollar algo mais lonxe.  
 
Algunhas das pistas son as doenzas e as pragas. Que nos estan indicando? 
Isto imo-lo ver mais adiante, mas, con certeza, non aparecen só por que é 
vontade delas.  Outra pista son as herbas invasoras. 
 
- Por qué as herbas invasoras, ao mesmo tempo, son indicadoras? 
As plantas poden e deben er vistas como un recurso natural barato e 
ampliamente disponible para os agricultores. Tanto que aquelas que son 
sementadas polos agricultores canto as que nacen espontaneamente. E 
necesario entendermos o papel que a vexetación “espontánea” desempeña 
no noso solo, para que as deixemos de ollar como malezas e pasemos a 
considerar como un recurso, que esta á nosa disposición. E que, cun manexo 
axeitado, tórnase bastante útil. 
 
Nun ecosistema natural todo ser vivo, sexa ele vexetal ou animal, ten un 
papel a desempeñar, (un servicio a prestar) para a comunidade da que fai 
parte. Alen de obviamente, contribuir para a manutención de sua própia 
espécie.  É a análise do papel que determinada especie vexetal desempeña, 
no nicho ecolóxico no cal momentaneamente está sobresaindo, que nos leva 
ao concepto de plantas indicadoras. Se as encaramos sen mais como 
dañinas e procuramos  a sua erradicación, estaremos perdendo unha 
preciosa fonte de informacions, que nos auxiliaran nas tomas de decisión en 
relación ao noso manexo. Se, ao contrario, as vemos como indicadoras de 
algo, poderemos  utilizar non só as informacions que elas nos traen, como 
tamén manexarmos a sua presencia. Desta forma permitiremos que elasa 
cumpran sua función para a comunidade vexetal da cal forman parte.  
 
Na verdade, a chamada herba-maleza, é so unha planta que desponta no 
lugar  e no momento que non nos interesa. Mesmo unha planta de millo ou 
feixón pódese comportar como unha maleza nalgunhas ocasions. O que 
importa, entón, non é elimina-las, mas si de manexa-las para que aparezcan 
nos momentos que nos traian mais beneficios que perxuizos. 
 
- Cal é a función das herbas? 
Para entender ben a función que as herbas-malezas cumpren, é importante 
comprender o conceito de sucesión vexetal.  
 
Desde cando unha rocha comenza a ser esfarelada para convertirse en solo, 
xurde unha colonización de plantas que irá acompañar todo o proceso de 
“envellecimento” deste solo, ata que ele atinxa seu máximo grado de 
desenvolvimento, cando entón estará colonizado pola vexetación climas, 
característica do abmiente, formando un bosque (ex: terra labrada, pradeira,  
toxeira ou matugueira, carballos pequenos, carballeira)  
 
Durante todo este proceso de “envellecimento” do conxunto solo-planta, a 
colonización vexetal estará continuamente modificando. As espécies de 



plantas iranse sucedendo unhas ás outras cun obxectivo ben definido: 
permitir que a vida se instale cada vez mais nese ambiente. Cada planta, ou 
conxunto de plantas,alen de nos informar o estadío de madurez en que ese 
ambiente se atopa (por iso son plantas indicadoras), prepara as condicions 
para ese proceso teña unha continuidade, permitindo o xurdimento de outras 
especies que traeran suas contribucions a esta camiñata.  
 
E así como as labazas indican moito nitróxeno e terra fresca, as muruxas un 
aumento de fertilización, as ortigas exceso de nitróxeno e falta de cobre, os 
xuncos o exceso de auga, os fentos propios de terras pobres, o musgos en 
terra queimada de herbicidas, etc. Temos de coñecer estas plantas e ver o 
que pasa de aquí no futuro.  
 

Malezas mais comuns nos viñedos galegos 
 

 
Linaria amethystea ou linaria dos campos, presente en prados e camiños. 
 



 
Fumaria reuteri ou fumaria, indica aumento de materia orgánica en solos ricos en 
bases. 

 
 
 Corrigiola telephiipholia ou corriola, abundante en zonas secas e xabreguentas 
do interior. 



 
Diplotaxis catholica ou saramago, indica riqueza do solo en bases e en nitróxeno 
dispoñible para os cultivos. Bloqueo de elementos nutritivos por pH elevado, 
compactación dos solos. 

 
Paspalum paspalodes, planta invasora da familia das Poaceae de orixe tropical  
precisa de zonas húmedas ou brañas. 
 
 



 
Cyperus esculentus ou xunca que é  invasora da América tropical, precisa de 
humedade. Pode ser controlada con cubertos vexetais xa que o seu control 
químico e mecánico é complexo. 



 
Achillea millefolium ou milenrrama, plata que indica “hemorraxias” en materia 
orgáncia e en nutrintes debido a traumatismos do solo (labouras moi profundas, 
sobrepastaxes) que provocan erosión. Tamén exceso de carbono  debido ao 
exceso de esterco de cabalo. 
 



Cirsium arvense,  Os cardos indican exces de materia orgánica por aportacions de 
nitróxeno e estercos, xurros non compostados, etc. Ista situación pode provocar 
bloqueo do fosfóro. 

 
Conyza canadensis ou flecha (avoadinha en portugués), indica compactación do 
solo, con certa riqueza en bases. Tamén é indicadora de utilización pasada de 
herbicidas. Proven de América do Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cynodon dactylon ou Grama, a sua presencia indica perda de humus, 
desestruturación de arxilas polo emprego de insumos químicos; compactación 
dos solos en zonas mediterránicas; forte contraste hídrico. A Grama é unha 
planta termófila en rexions que teñen un forte calor estival. 
 

 
Convolvulus arvensis ou Corriola, a sua presencia indica sataruación do 
Complexo Arxilo-Húmico por nitróxeno orgánico ou de síntese. Exceso de 
materia orgánica ou de nitrato amónico. Compactación dos solos. E unha planta 
sobre todo nitrófila. 



 
Echium vulgare, vivoreira ou lingua azul, planta indicadora de terra xabreguenta 
(con moita area), ou un solo moi seco, ou mesmo unha total ausencia de solo. 
Desestruturacions de solos arxilo-calcareos. Tamén pode ser por un solo torrado 
polo sol por falla de cobertura.  
 



 
 

Hypochoeris radicata, indica con pouco poder de retención de auga (solos 
xabreguentos). Lavados e erosions, compactaxe do solo. Planta que hai sobre solos 
ácidos, con pH inferior a 6 (ás veces con solos ricos en bases) 

Matricaria chamomilla,ou chamomila ou macela, pode indicar asfixia nos solos por 
exceso de auga. Compactación dos solos. 



3.CONTROL BIOLÓXICO –PREDADORES E PARASITOS 
Na agricultura, utilizamos o termo “equilíbrio biolóxico” o control que 
predadores e parásitos fan ao crecimento da poboación dos insectos, ácaros, 
nemátodos, fungos, bactérias e virus. Podemos citar como exemplos, os 
casos de: 
 

A xoaniña que apaña os pulgons  
O Bacillus turigensis que controla a avelaiña dos acios.  

 
Ese equlibrio é importante para manter, nun nível que non cause dano 
económico, as poboacions de insectos e doenzas ue poden ser perxudiciais.  
 
Hai moitas espécies que son predadoras ou parásitas das pragas e doenzas 
que atacan os cultivos agrícolas.  
 
Son insectos, ácaros, nematoides, fungos, bacterias e virus.  Animais 
maiores son moi importantes como as aves, morcegos, cobras, sapos e 
arañas.  
 
Ata os dias de hoxe, os controis biolóxicos vendidos polas empresas 
multinacionais como os Bacillus ou os Trychoderma son organismos 
atopados na natureza, que foran selecionados e reproducidos en 
laboratórios. Agora as posibilidades xeradas pola enxeñería xenética abren 
outras perspectivas moi preocupantes. (venderán que para non usar 
químicos hai que usar transxénicos). 
 
- É só a morte de enemigos naturais que ocasiona a aparición de pragas 
e doenzas. 
Non, existen outros factores que poden determinar un aumento 
descontrolado desas poboacions de pragas e doenzas. Varias das correntes 
que traballan con agricultura sen o uso de qúimicos atribuen as suas 
experiencias de non ter problemas de “pragas e doenzas” ao equilibrio das 
poboacions de predadores e parásitos. E , cando os problemas 
eventualmente ocurren, son controlados con “venenos naturais”, como 
nicotina, piretro, etc.. Só hai unha substitución do axente que controla o 
disturbio. Ao revés de un químico sintético usase un producto natural. E como 
se cambiásemos o que esta dentro do paquete, sen cambiar o paquete. Mais, 
no control de pragas e doenzas, tamén é moi importante o que acontece 
dentro da planta.  A isto damos o nome de control fisiolóxico. 
 
4.CONTROL FISIOLÓXICO-TROFOBIOSE 
O asunto é bastante complexo, mas o seu 
princípio é simples e de fácil compreensión. 
A palabra trofobiose foi usada polo investigador francés Francis 
Chaboussou para dar nome a sua idea de que non é calquera planta que é 
atacada por pragas e doenzas.  Ou sexa, a planta precisa ser alimento 
axeitado á praga ou doenza para ser atacada.  
 
- Como funciona o control fisiolóxico? 
Trofobiose semella un palabrón e non o é, xa que ven de  



 
Trofo: alimento e Biose: vida 
 
Portanto, trofobiose quere dicir: todo e calquera ser vivo só sobrevive se 
houbera alimento axeitado e dispoñible para el. 
 
Noutras palabras: A planta cultivada só será atacada por un insecto, ácaro, 
nematoide ou microorganismo (fungos ou bacterias), cando tivera na saiva, 
exactamente o alimento que precisan. Este alimento é constituido, 
principalmente, por aminoácidos, que son sustancias simples e que se 
esfarelan fácilmente (solubles). Para que a planta teña unha cantidade maior 
de aminoácidos, basta tratá-la de maneira errada.  
 
Quere dicir, un vexetal saudable, ben alimentado, dificilmente será atacado 
por “pragas” e “doenzas”. As ditas pragas e doenzas morren de fame nunha 
planta sán. 
 
Esas plantas maltratadas teñen, na sua saiva, os productos libres que os 
insectos e doenzas precisan para se alimentar e vivir.  
 
Podemos trocar o nome de pragas ou doenzas para indicadores biolóxicos 
de mal manexo. Insectos, ácaros, nemátodos, fungos, bacterias e virus son 
a consecuencia e non a causa do problema. Lembran que xa falamos disto 
na parte de indicadores biolóxicos? 
 
- É como se poden tratar ben as plantas? 
Unha regra geral é que plantas tratadas con matéria orgânica son  ben 
menos atacadas por insectos e doenzas. Mas hai outras cousas.  
 
Todos os factores que interfiren no nível do metabolismo da planta, ou sexa, 
no seu funcionamento interno, poden disminuir ou aumentar a sua 
resisténcia. Para tratar ben, temos , temos que ter un manexo que aumente a 
resisténcia.  
Imos listar estes factores e despois ollar cada un con mais detalle. 



 
FACTORES QUE INTERFIREN NO METABOLISMO DA PLANTA 
a. Espécie ou variedade de planta 
b. Idade da planta (ou idade da parte da planta) 
c. Solo 
d. Clima 
e. Adubos orgánicos 
f.  Adubos minerais de baixa solubilidade 
g. Tratamentos nutricionais 
h.Tratos culturais - escarda, podas 
i.  Enxerta 
j.  Adubos químicos 
k. Agrotóxicos 
 
 
ANEXO 1 OS BIOFERTILIZANTES 
 
Na liña argumental do control fisiolóxico ou sexa apoiar os mecanismos 
internos da planta par un estado sán temos as alternativas da adubación 
orgánica. O xeito tradicional é a de utilizar estercadas en fresco no chan xa 
sexa incorporadas en superficie ou enterradas (gaveadas), non imos agora 
discutir esta forma.  
 
 
Que é un biofertilizante? 
Hai outro xeito que non exclue o anterior que é aplicar os estercos en formas 
liquidas que denominamos biofertilizantes. Básicamente un biofertilizante é 
un material orgánico (esterco fresco) fermentado baixo condicions aeróbicas 
ou anaeróbicas e que pode ser enriquecido con diferentes aportes de 
nutrintes ou oligoelementos na sua elaboración. 
 
Diriamos que en vez de usar correctores ou adubos foliares comerciais 
podemos ter a nosa cociña de preparados para correxir calquera deficiencia 
que observamos na planta. Oligoelementos como o Boro, Xofre, Molibdileno 
que estan na planta en pequenas cantidades e que a sua falta pode 
ocasionar susceptibilidades ao ataque de doenzas ou pragas.  
 
Como é que colocamos ises oligoelementos de xeito equlibrado? 
Non habería laboratorio algun que poidera colocar nun preparado foliar de 
xeito equilibrado os 30-50 elementos minerais que necesita calquera planta. 
Os adubos foliares mais completos poden aportar 4-5 elementos e non 
sempre na proporción necesaria. E por iso que utilizaremos as bacterias que 
actuan na fermentación que debidamente alimentadas incorporan os 
oligoelementos que paseniñamente imos incorporar. 
 
Isto sería como copiar o proceso de dixestión nos rumiantes que acontece na 
panza onde actuan colonias de moitísimas bacterias diferentes para dixerir o 
alimento. 
 



Que compon un biofertilzante? 
 
Base orgánica: estercos frescos preferentemente de vaca, cabalo ou ovella-
cabrún. Preferentemente de explotacions ecolóxicas ou onde non se abusen 
de antibióticos.  Poden ser usadas tamén maceracions de plantas (ortigas, 
camomila, cola de cabalo, etc.). 
 
Alimentadores da fermentación: para activar as bacterias precisamos de 
productos como lactosueros e azúcares (melazo ou azúcar moreno) 
 
Complementos: para incorporar os oligoelementos podemos utilizar minerais 
solubles como sulfato de cobre, sulfato de magnesio, manganeso, ácido 
bórico, etc. Tamben podemos empregar cinzas, sangue de matanzas, osos 
moidos, restos de peixe, mexilón moido, caliza, etc.  
 
Auga: Ten que ser de fonte ou choiva xa que as da traida estan cloradas e 
non serven.  
 
Como se procede? 
Podemos partir de 40-50 kg de esterco e nun bidón de 200 litros encher de 
auga, hai que engadir os activadores (lactosuero ou melazo)  e logo ir cada 
semana engadindo os complementos minerais ou orgánicos. No verao será o 
proceso mais rápido e nun mes poderiamos te-lo listo, canto mais tempo 
mellor. Podemos variar os ingredintes á medida do que teñamos a mao ou 
das nosas necesidades.  
 
Se usamos fermentación anaeróbica debemos tapar e sacar nun tubo estreito 
o gas metano, se o por outra parte utilizamos un método aeróbico debemos 
remexer con frecuencia para aerear o contido. O producto final debe ter unha 
apariencia oscura-verdosa e non pode cheirar mal. 
 
Para que se usan e como? 
Utilzaremos equipos de sulfata convencionais. 
 
Podemos utilizar en solitario ou complementando os defensivos ecolóxicos 
tipo caldo bordelés ou sulfocálcico.  O biofertilizante non pode ser usado en 
exclusiva como defensivo, polo menos incialmente.  A doses poden ir desde 
o 2% ao 10% en caldo segundo necesidades. Os equipos de sulfata non 
poden ter sido usados con productos agrotóxicos. A pulverización debe ser 
fina e ben distribuida na planta.  



Elaboración do Caldo Sulfocálcico 
 

Un tratamento recomendado no inverno é a apliación de Caldo SulfocaIlcico, 
unha mestura de enxofre e cal viva, para a eliminación de tódolos parasitos que 
estean depositados nos troncos e restos da madeira durante a parada invernal . 
 
Este caldo é moi eficaz no control de varias enfermidades e pragas da vide. 

 
Ingredientes e materiais necesarios para preparar 25 litros de producto: 

- 5 Kg xofre. 
- 5 Kg de cal virxe. 
- 10 litros de auga. 
- 1 vaso de alcohol. 
- 2 recipientes de 50 litros que non serán de cobre nin de 

aluminio. 
- 1 pala de madeira. 
- Vaixelas de vidro, plástico ou madeira para almacenar o 

producto. 
Elaboración: 

 
A) No recipiente A colocar auga para ferver que se utilizará na elaboración do 
caldo. 
B) No recipiente B colocar o xofre botando os 5 litros de auga fervendo para 
disolvelo ata formar unha pasta. Engadir o vaso de alcohol  e remexer coa pala 
de madeira. 
C) Despois de formar a pasta de xofre, botar a cal de pouco en pouco e, de 
seguido, engadir a modo 5 litros de auga fervendo e coa pala de madeira axitar 
continuamente a pasta. 
D) Unha vez ben mesturados a cal có xofre, 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 garantan 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. 

 
Recomendacions no uso do caldo sulfocálcico 
Cultivo Doenzas e 

pragas 
Concentración  
ºBe. 

Época de 
aplicación 

Allo Roia ou ferruxe 0,3 Fase de 
crecemento 

Caqui Contra esporas e 
micelios durmintes 

4 No inverno, en 
planta dormida 

Cebola Roia ou ferruxe 0,3 Fase de 
crecemento 

Cítricos Ácaros, melazo 0,4-0,8 Antes da 
agromada 

Chicharos Roia ou ferruxe 0,3 Fase de 
crecemento 

Feixóns Roia ou ferruxe 0,3 Fase de 
crecemento 

Faba Roia ou ferruxe 0,3 Fase de 
crecemento 

Figueira Contra esporas e 
micelios durmintes 

4 No inverno, en 
planta dormida 

Maceiras Contra esporas e 
micelios durmintes 

4 No inverno, en 
planta dormida 

Maceiras Sarna 0,5 Durante a flor 
Pereiras Contra esporas e 

micelios durmintes 
4 No inverno, en 

planta dormida 
Pereiras Sarna 0,5 Durante a flor 
Pexegueiros Contra esporas e 

micelios durmintes 
4 No inverno, en 

planta dormida 
Uva Contra esporas e 

micelios durmintes 
4 No inverno, en 

planta dormida 



  
Roia o ferruxe 

  
 
Sarna da mazá 
 
Para facer o axuste da concentración do caldo sulfocálcico pódese utilizar a 
táboa seguinte. Para saber a dilución exacta necesitamos saber a 
concentración orixinal de partida e que graduación final necesitamos segundo 
o cultivo. 
 
Collemos na táboa e se sabemos que o noso caldo ten inicialmente unha 
densidade de 22º Baumé, que medimos co aerómetro (ver debuxo) e se 
queremos unha concentración final de 4º Baumé para videira, vemos na 
táboa que temso que diluir cada litro de caldo con 5,3 litros de auga, é 
sinxelo. 

 
 
Detalle do aerómetro 



Táboa de dilución do sulfocálcico 
Concentración desexada Concentración 

inicial 4º  3,5º 3º 2º 1,5º 1º 0,8º 0,5º 0,3º 
33º Baumé 9,4 10,9 12,9 20,2 27,3 41,4 52 84 142 
32º Baumé 9,0 10,5 12,4 19,3 26,2 38,7 50 81 137 
31º Baumé 8,6 9,9 11,9 18,5 25,1 38,1 48 77 131 
30º Baumé 8,2 9,5 11,3 17,7 24 36,5 46 74 129 
29º Baumé 7,8 9,1 10,8 17,0 23,0 34,8 44 71 120 
28º Baumé 7,4 8,7 10,3 16,2 21,9 33,3 42 68 116 
27º Baumé 7,1 8,3 9,8 15,4 20,9 31,9 40 65 110 
25º Baumé 6,4 7,4 8,9 13,9 18,9 29,0 36 59 101 
22º Baumé 5,3 6,2 7,5 11,8 16,2 24,7 31 51 86 
20º Baumé 4,7 5,5 6,6 10,5 14,4 22 28 45 77 
17º Baumé 3,7 4,4 5,3 8,5 11,7 17 23 37 64 

 
 
Protocolo de elaboración de “supermagro” para 150 litros 
 
O super-magro é unha fórmula que foi idealizada para o manexo da maceira no 
Rio Grande do Sul (Brasil). Ten sido usada con éxito tamén en varios cultivos 
como a remolacha, fresa, tomate, millo e uva. A sua fórmula conten varios 
elementos úteis mais debemos sempre facer as adaptacions necesarias á nosa 
realidade. O importante, como xa foi dito, é o principio de fermentación. 
 
¿Cómo é feito o tal super-magro?  
Há diferentes jeitos de fazer o super-magro. 
Vamos falar de um que demora menos tempo 
até estar pronto. 
 
Hai xeitos diferentes de facer o super-magro.jjj Imos falar dun que demora 
menos tempo ata estar feito. 
 
Ingredentes básicos 
20 kg de esterco fresco de gando (mellor de vaca e a ser posible de producción 
ecolóxica). 
13 kg de melaza 
13 litros de leite (ou de soro de leite) 
a auga mellor que non sexa tratada con cloro. 
 



Minerais (bolsa verde) 
0,5 kg de sulfato de zinc 
0,5 kg de sulfato de magnesio 
0,15 kg de sulfato de manganeso 
0,5 kg de cloruro de calcio 
0,5 kg de ácido bórico 
0,05 kg de trióxido de molibdeno 
0,02 kg de sulfato de cobalto 
0,15 kg de sulfato de cobre (ou sulfato de pedra) 
0,15 kg de sulfato de ferro 
0,70 kg de borrallo que hai que engadir na bolsa verde 
1 kg de fosfato natural (ou escorias) 
 
O bidón que non sexa de ferro, mellor madeira, plástico, etc. 
 
NOTA: OS MINERAIS VAN TODOS NA BOLSA VERDE EXCEPTO A 
BORRALLA QUE HAI QUE ENGADILA (700 g). 
 
Primeiro misturar todos os minerais (todos os sulfatos, cloruro, ácido bórico,  o 
borrallo e o fosfato)  que suman 4,22 kg, bolsa verde. No día 1 nun bidón de 150 
litros, colocar os 20 kg de esterco, 40 litros de auga de choiva ou fonte, 1,5 litros 
de leite e 1,5 litros de melaza. Misturar ben e deixar fermentar, sen contacto con 
o sol ou a choiva. 
 
Nos dias  4, día 7, día 10, día 13, día 16, día 19, e día 22, engadir  0,5 kg  da 
mistura da bolsa verde e previamente xunto a 1,25 litros de leite e 1 kg de 
melaza, a cada vez, e botar no bidón do esterco e auga. Así, sucesivamente, ata 
o dia 25, cando se coloca o resto da mistura (0,72 kg) mais o resto do leite e 
melaza. Despois de ter botado todos os ingredentes engadir auga ata 150 litros. 
Esperar 10 a 15 dias e o producto estará preparado para ser filtrado e utlizado. 
 
Se non conseguimos os minerais de arriba podemos usar a seguinte alternativa 
que é mais barata e artesanal, hai que proceder igual, a diferencia son as 
cantidades. 
 
30 litros de esterco fresco de gando 
18 litros de leite 
18 quilos de azúcar (mellor de cana). 
7 quilos de cinza 
7quilos de fariña de osos previamente torrados e machucados 
3 quilos de fosfato natural ou escoria Thomas 
3 quilos de caliza ou lithotamne 
 



Misturar ben a cinza, a fariña de ososs, o fosfato natural e a caliza. Teremos 
entón 16 quilos de minerais. 
 
No día, nun bidón de 250 litros, colocar 30 litros de esterco, 60 litros de auga, 2 
litros de leite e 1 quilo de azúcar. Misturar ben e deixar descansar, sen contacto 
co sol e a choiva. 
 
Nos dias 4, día 7, día 10, día 13, día 16, día 19, día 22 e día 25, nun balde 
pequeno disolver 2 quilos da mistura de mineral, 2 litros de leite e 1 quilo de 
azúcar. 
 
Debemos, durante o proceso, observar se a fermentación esta ocurrindo. Se esta 
ben feito, o producto ten un cheiro agradable e é facil de ser filtrado. 
 
- ¿Para qué e cómo  ten sido usado ? 
- ¿Existem outras formulacions? 
Ten sido usado para diversos cultivos. Como exemplo, temos: 

Remolcha De 2 a 4 tratamentos, ao 4%, durante o 
ciclo 

Tomateira De 8 a 10 tratamentos ao 5%, durante o 
ciclo 

Fresa De 8 a 10 tratamentos ao 3% , durante 
o ciclo 

Uva De 4 a 8 tratamentos, ao 3-4%, 
variando conforme a época, a variedade 
e o ano. 

Millo Pulverizar as sementes cunha solución 
ao 10%. Deixar secar na sombra e 
efectuar a sementeira normalmente. 

Maceira De 10 a 15 tratamentos, a 35%, 
variando conforme a época, a variedade 
e o ano. 

 
Este biofertilizante enriquecido tamén pode ser utilizado xunto ao Caldo Bordelés 
ou Sulfocálcico, principalmente cando queremos controlar as doenzas 
ocasionadas por fungos. Existen moitas outras posibilidades de formulacions. 
 
Elaboración do caldo bordelés 
O caldo bordelés constituise nun eficiente producto para control e prevención 
de doenzas, principalmente aquelas causadas por fungos, pola sua acción de 
antibiótico e adubo nutritivo sobra a planta. 
 
Xeito de preparación 
Disolver 300 g de cal viva en 50 litros 



Disolver 300 g de sulfato de cobre en 50 litros 
Facer a mistura. 
 
Cuidados na elaboración do caldo 
A cal virxe é mellor, neste caso débese proceder a apagala con puca auga, 
antes de diluila para facer a mistura co sulfato de cobre. Disolver ben os 
ingredientes. Durante o proceso de miscura da cal co sulfato de cobre, facer 
a modo, misturando de forma constante. Permanecer axitando o caldo 
durante todo o proceso de aplicación. 
Relación entre o pH, efectividade e adesividade do caldo bordelés. 
 
 Efectividade Adesividade 
pH 6,5 Alta  Baixa 
pH 7 Media Media 
pH 7,5 Baixa Alta 
 
Como sinala a táboa de  arriba, os caldos con pH mais BAIXO, próximo de 
6,5, son mais efectivas no control de doenzas, pero posuen pouca 
adesividade (pega pouco na planta). Caldos con pH ALTO son  bastantes 
adesivas na planta, pero pouco eficientes no control de doenzas. Entón, en 
caso de uso de caldos con pH baixo hai necesidade de utilizar un adesivo 
espallante adesivo como fariña de trigo ou leite desnatado.  
 
O control do pH pode ser feito a través de papel indicador de pH, que pode 
ser comprado en tendas de productos de laboratorio. Sempre que se compra 
ou cambia de marca de cal e cobre hai que controlar o pH. 
 
Concentracions 
As concentracions varian de 0,25% a 2%. Traballos realizados en tomateira 
demostran que a concentración de 0,3% foi a mais eficiente. 
 
 
Elaboración de caldo de ortiga 
 
A ortiga fortifica e estimula a flora microbiana da terra e da vexetación 
(mellora a función clorofilica da fotosíntese). Bo activador do compost. 
Favorece a descomposición das materias orgánicas, incluidos os xurros 
animais…. 
 
Utilizar auga que non estexa demasiado fria e que non conteña cal, mellor a 
da choiva ou fontes. Se é de pozo debe ser auga potable e non clorada. Hai 
que remexer todos os dias e despois de elaboración trasegar e filtrar 
axiña. 
Despois conservar en envase pechado en sitio fresco, como unha 
adega. 
 
Recoller a planta enteira antes da floración, a ortiga grande (dioica), as raices 
poden ter algun efecto funxicdia. 
 



En infusión 1 kg en 10 litros durante 12 h, despois para pulverizar contra 
insectos diluida ao 10% (ácaros, pulgons, etc.). 
 
Extracto fermentado  1kg de ortigas en 10 litros de auga. Este preparado 
estimula o crecemento das plantas, se a usamos para sementes ou plantons 
as podemso mergullar en extracto fermentado puro durante 30 minutos ou 12 
horas se esta diluido ao 20%. Para pulverizar diluir ao 20%. 
 

ENMENDAS MINERAIS 
Como o título indica falamos de materiais naturais provintes de minas ou canteiras e 
polo que non hai que confundir con adubos solubles sintéticos que outra cousa 
diferente e que teñen nalgunha maneira certa natureza agrotóxica. 
 
Temos as seguintes: 

Enmendas caliza 
Nos nosos solos hai escasez de calcio, potasio e magnesio aparte de que hai as veces 
excesos de aluminio 
 
Debemos correxir este problema co encalado. 
 
O encalado favorece a actividadde da materia orgánica polo que tamén hai que 
dosificar. 
 
E importante un grao fino xa que se incorpora lentamente. 
 
Hai que basearse en indicacions analíticas do pH, contido en calcio e aluminio. 
 
Non pasar dos 1000 quilos de caliza por Ha e ano, xa que se botamos moita podemos 
degradar a materia orgánica moi rápido. 
 
Incorporar en outono, se é posible  antes da labrada e antes da aplicación da materia 
orgánica.  
 
Se as analíticas dan falla de magnesio aplicamos caliza magnesiana ou dolomita. 
 
O lithothamne 
 E un producto de antigas algas mariñas con moito calcio que se convertiron en 
material rochoso co tempo, ven da Bretaña Francesa, é moi útil  e só é necesario 
poucas cantidades: sobre 75-150 kg/Ha e ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lithothamne 



Fosfatos 
As aportacions de fosforo mineral case non son necesarias se temos un chan vivo, xa 
que a actividade biolóxica moviliza 50 veces mais de fósforo que o que é asimilable 
por via mineral, esto é posible grazas as micorrizas que son fungos que se pegan ás 
raices da videira e que lle suministran fundamentalmente fósforo e auga a cambio de 
material orgánico. Repito con micorrizas non temos falla de fósforo, hai que ter en 
conta que as herbicidas acaban coas micorrizas e de paso tamen coa cepa. 
 
Se queremos usar algun fósforo podemos usar as escorias Thomas. 
 
Fariña de rocha 
A fariña de rocha son pedras granitas de cantería ou marmolería que ao 
moerse disgregan os minerais de que estan compostas e poden así liberar 
valiosos nutrintes.Hai que ver se non productos químicos no proceso de 
moenda e saber que é un recurso amplio e barato, simplesmente pedras, 
hai que ter experiencias no noso pais. 
 
COBERTURAS VEXETAIS E ADUBOS VERDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí incluimos as pradeiras ou plantas que colocamos entre as filas e que teñen a 
seguinte función: 
- Mellorar a estrutctura da terra 
 
- Aforrar a incorporacion de materia orgánica xa que as sementes é algo barato 
e fácil de aplicar 
-  
 
- Minorar os problemas de paso de maquinaria 
-  
- Incorporar nitróxeno a través das leguminosas 
 
- Favorecer a bioloxía do solo 
 
- Evitan a erosión , sobre todo en ladeiras. 

 



 
O que buscamos cos adubos verdes e coberturas é que os sistemas de raices das 
plantas penetren no solo e permitan favorecer a creación de bioestructura e incorporar 
restos vexetais, aparte de movilizar nutrintes situados en profundidade e subir á 
superficie, a maioría destas plantas teñen sistemas ridiculares moi profundo como 
caso da avea que pode chegar aos 90 cm ou da veza aos 80 cm. 
 
Hai que  ter en conta a  competencia forte que poden facer coas cepas novas ou en 
terras fracas areentas, nestos casos non chega con segar e pode resultar inevitable 
facer unha labrada con ganchos verticais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coidado coa competencia , sempre deixar libre na liña das cepas 
 
Os adubos verdes son sementados para despois incorporar en supercie, podé facerse 
con ganchos ou con algun trebello que non provoque sola de compactación, se se usa 
a fresa habería logo que ganchear, sobre todo en terras pesadas. 
 
Se queremos que non resementen as plantasa sementadas hai que segar ou incorporar 
antes do espigado das diferentes especies. Se queremos que as leguminosas fixen 
nitróxeno hai que deixalas como mínimo 60 dias no chan. 
 
 
Hai que botar moita cantidade de semente despois de preparar o terreo, se non 
labramos podemos sementar a voleo e despois rozar a herba anterior para que cubra. 
Mellor sementar a voleo para evitar pases de tractor excesivos 
Hai que ter en conta que os cereais cando son segados ou incorporados teñen un 
contido pequeño de nitróxeno polo que os microorganismos tardarán en degradar a 
palla, pode haber unha compitición do nitróxeno coa cepa, por iso é bó ter estercado 
antes. 



 
 
O esquema pode ser:  
VENDIMA-APLICACIÓN DE ENMENDAS CALIZAS-LABRADO-APLICACIÓN 
DE ESTERCOS E DESPOIS SEMENTEIRA A VOLEO. 
 
Hai que combinar herbas de palla como o centeo, ray-gras, avea etc. con outras de 
nitróxeno (leguminosas) como veza, trebos, etc. 
 
 
Coberturas de herbas ou plantas 
 Kg/Ha de semente Data de sementeira 

Centeo 80-120 Setembro outubro 
Ray grass ingles perenne 
 

20-30 Outubro novembro 

Festuca alta perenne 25-35 Outubro novembro 
Ray grass italiano 20-30  Finais de setemro outubro 
Mostaza 
 

8-14 Finais setembro outubro 

Avea 80-120 Setembro outubro 
Leguminosas   

Veza 3-6 Finais de setembro outubro 
Trevo branco perenne 3-6 Outono ou primaveira 
Nabo 20-25 Finais agosto setembro 
Esta taboa é indicativa, hai que mesmo aumentar a dose segundo o caso, podemos 
tamén misturar especies como centeo, nabo e veza. 
 
Para segar hai que botar mao de maquinaria lixeira (ver figuras) para evitar compactar 
e facer a tarefa cómoda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deixar no inverno que a herba medre a vontade e así incorporar o máximo de 
biosmasa na primaveira, iso sí moi lonxe da floración. 
 
 
Mulching 
Chámase ao mulching a cubrir con palla, humus ou outro tipo de restos a 
superficie da viña, principalmente a banda onde está a cepa. E un xeito 
moi eficaz de evitar a competencia de malas herbas e mellorar a 
estructura da terra onde está a cepa, como inconvinte está o seu coste e o 
esforzo de aplicalo. Se segamos herba procurar deitala onde a cepa, para 
iso precisamos dalgun dispositivo especial para iso. A palla tamén hai que 
ter en conta o tema dos ratos e algun risco de incendio en veraos moi 
secos. Hai que botar cantidades grandes xa que como mínimo haberái que 
acadar un mínimo de 2 cm de espesor para un mulch eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulcheado de palla na esquerda e de humus na dereita 
 
 
 
 


