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O solo e o clima son os dous factores naturais, estreitamente ligados, que máis inflúen na
viticultura e na calidade dos viños de unha rexión, o conxunto de clima, solo e variedade é o
que en Francia denominan o “terroir”.
Este anexo trata de caracterizar estes dous factores referentes á zona de estudio.
SOLO
O solo constitúe o soporte para as plantas, é almacén de auga e nutrientes e as súas
características físicas, químicas e biolóxicas repercuten directamente no desenvolvemento
vexetativo, frutificación e calidade dos froitos das vides cultivadas.
A bisbarra de Betanzos, o CFEA de Guísamo e todo o territorio incluído na IXP Viño da Terra de
Betanzos, está xeoloxicamente encadrada na denominada “Serie de Ordes”. Ao final de este
anexo pódese consultar a folla 45, 5-5 do Mapa Xeolóxico de España (IGM) pertencente a esta
zona.
A Serie de Ordes caracterízase por rochas formadas por metasedimentos de orixe detrítico
(rochas formadas por fragmentos) e arxiloso metamorfizados durante o hercínico. Desde o
punto de vista petrográfico trátase dunha serie bastante homoxénea, onde as principais
rochas afloradas son principalmente gneises e xistos, a zona de Betanzos case exclusivamente
sobre xistos, constituídos por mica con inclusións principalmente de cuarzo, biotita e
moscovita.
Este material de partida forma solos con proporcións elevadas de arxila, que como amosa a
folla 45 do Mapa de Solos de Galicia, son principalmente umbrisoles ferrálicos e háplicos nas
zonas altas (forestais) e cambisoles antri-ferrálicos/antri-dístricos, umbrisoles antriferrálicos/ántricos nas áreas cultivables, umbrisoles húmicos e endolépticos e cambisoles e
umbrisoles ántricos.
En xeral trátase de solos ácidos (pH 5-6,5) e ricos (arxilosos) que dan viños sólidos e tánicos. A
cantidade elevada de arxila atrasa a maduración mentres que en solos con proporcións
importantes de area ou cascaxos adiantana. Por este motivo é máis importante se cabe o
emprego de portainxertos de pouco vigor en solos arxilosos para contrarrestar o efecto da
fertilidade do terreo.
Os mellores terruños sitúanse en ladeiras ben expostas, de este xeito garántese unha boa
insolación e asegúrase unha drenaxe natural do terreo.
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CLIMA
A vide cultivada é unha planta mediterránea, habituada a climas biestacionais con ciclos
termolumínicos amplos, con prolongados períodos de seca estival. Cando a vide sae deste tipo
de hábitats mediterráneos, vexeta con certas dificultades, tanto maiores canto maior sexa o
afastamento. Nas viticulturas atlánticas a vide encóntrase, polo tanto, fóra do seu hábitat
natural, aínda que sempre baixo certos compoñentes mediterráneos: a simple presenza da
vide é proba abondo do carácter mediterraneizado do clima en que se asenta.
No seguinte mapa debúxanse as liñas de Wagner que delimitan as áreas de cultivo mundial
para a vide.

Hai outra liña Wagner que divide Europa nas zonas perfectamente delimitadas: atlántica e
mediterránea. O seu trazo arranca do sur de Porto, ascende polo Douro cruzando entre Burgos
e Valladolid, pasa tamén por A Rioxa e sobe cara a os Pirineos.
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O norte da liña Wagner, falamos de zona atlántica, permite que se desenvolvan plantas cuxos
antecesores foron as vitis silvestris, que foron cruzadas con outras de baixas latitudes. Catro
estacións, invernos frios de T ª variables pero non extremas que acompañan o ciclo vexetativo
da planta e chuvias que acompañan tamén o seu ciclo anual.

Os do norte de esta liña son viños de menor grao, acidez manifesta, frescura e máis afroitados,
conservando o carácter dos encepamentos dos que proceden. Neste caso os viños son máis
lixeiros, os acios respiran con pouca intensidade e supón menor desgaste de aromas,
antocianos e ácido málico e boa retención de azucre. Os efectos destes climas frescos sobre a
composición das uvas son, entre outros: ciclo vexetativo curto, alongamento da aparición de
estadios, mellor rendementos de azucres, acidez e pH comparativamente elevado, bos
antocianos, equilibrio azucre e acidez e boa acumulación aromática, en cantidade e calidade.
De feito, as máis afamadas zonas vitícolas europeas aséntanse sobre compoñentes
atlantizados.
Pero este maior potencial de calidade non está exento de inconvenientes. Os ciclos vexetativos
son máis curtos, as condicións de menor iluminación esixen unha coidada selección das
variedades a implantar. Existe ademais unha presión de enfermidades fúnxicas (mildiu, oídio,
botrite) cada vez maior canto máis atlantizado sexa o clima..
Pero dentro do que Wagner delimitou coma clima atlántico segue habendo diferenzas
significativas, os climas de Betanzos e o de Monterrei non se parecen en nada. Dentro de esta
área, Betanzos quizais estea na zona máis atlantizada. Estas diferenzas afectan o rendemento
e calidade do viñedo, que nos sectores máis próximos ao mar, dependen fundamentalmente
das enfermidades criptogámicas, da temperatura e do adianto das primeiras chuvias outonais,
que poden comprometer a maduración da colleita.

Anexo 4.- Clima e solo da IXP Betanzos

Caracterización do clima de Betanzos
Para a elaboración de este apartado utilizáronse os datos medios de temperatura e
precipitación de un período de 25 anos (1979-2003), da estación climatolóxica de Mabegondo,
que se considera representativa da zona de Betanzos e da zona de estudio. A súa situación é a
seguinte: Latitud: 43,24⁰N, Lonxitude: -8,26⁰W, Altitude: 98 m.
Ademais esta información completouse co traballos de Carballeira et Al (1983) e José Luis
Hernáez Mañas (2006).
Os datos da estación climatolóxica para o período indicado son os seguintes:

Onde:
- t: temperatura media mensual (⁰C)
- tm: temperatura media das mínimas (⁰C)
- tM: temperatura media das máximas (⁰C)
- Tm: temperatura media das mínimas absolutas (⁰C)
- TM: temperatura media das máximas absolutas (⁰C)
- P: precipitación media mensual (mm)
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A continuación represéntanse graficamente os datos de temperaturas e precipitación:

Esta é a gráfica de temperatura media, para ver con maior detalle:
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A precipitación total anual media é de 1038 mm. A gráfica de precipitación é a seguinte:

Distribución estacional das temperaturas
Para este cálculo consideráronse meses enteiros para cada unha das estacións, é dicir, para
inverno foron xaneiro, febreiro e marzo; primavera: abril, maio e xuño; verán: xullo, agosto e
setembro; e outono: outubro, novembro e decembro.

As chuvias son moi abundantes durante o outono e o inverno, tamén importantes durante a
primavera e con un verán menos chuvioso pero igualmente con precipitacións.
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Índice de Winkler
Este índice baséase no cálculo da chamada integral térmica eficaz, que é a suma das
temperaturas eficaces (as maiores de 10 ⁰C) durante o período vexetativo, que na práctica
tómase desde o 1 de abril ata o 30 de setembro.
∑ (td-10)
td: temperatura media diaria
Coma non temos datos anuais de este índice para realizar a media, utilizaremos os datos de
este ano 2013 para realizar o cálculo.
ITE (ano 2013) = 1100,4
Winkler sitúa a Betanzos, segundo este índice, nunha rexión de tipo 1, a máis axeitada para a
produción de viños secos de calidade.
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Integral térmica activa
Este índice climático calcúlase sumando as temperaturas medias diarias superiores a 10ºC
durante o período do 1 de marzo ao 25 de outubro.
Para o cálculo utilízanse de novo os datos do ano 2013.
∑ (td de mais de 10⁰C)
td: temperatura media diaria
ITE (ano 2013) = 3434,7
Este índice debe ser superior a 3.000 ⁰C (aproximadamente) para o cultivo da vide, condición
que vemos que se cumpre.

Índice de concentración estacional (Peguy 1970)
Hai dous índices de concentración estacional, un referido á máxima e outro á mínima.
O índice de concentración estacional máxima, expresa a relación entre o total pluviométrico
máximo (TPM), correspondente a tres meses consecutivos (neste caso outubro, novembro e
decembro con 393,05 mm) e un terzo do total das precipitacións dos meses restantes.
C.E.P.M. =

TPM
= 1,83
1 / 3( P  TPM )

Segundo Boutrier, o índice varía entre 1,41 e 3,51, polo tanto ao non ser este moi elevado,
indica claramente que os restantes meses do ano reciben unhas precipitacións apreciables.
O índice de concentración estacional mínimo é a relación entre o total pluviométrico mínimo
(TPm), correspondente a tres meses consecutivos (neste caso Xuño, Xullo e Agosto con 101,99
mm) e un terzo do total das precipitacións dos meses restantes.
C.E.P.m. =

TPm
= 0,33
1 / 3( P  TPm)

Este índice oscila entre 0,20 e 0,46, e define en Galicia dous tipos de réximes pluviométricos,
un de tipo marítimo, se é maior de 0.40 e outro de tipo mediterráneo se é menor de 0.30. O
resto do territorio podemos consideralo como de transición entre as dúas. O valor obtido
(0,33) indica que a zona pode ser clasificada cun réxime pluviométrico de tipo intermedio.
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Coeficiente pluviométrico relativo mensual (C.P.R.M.) e estacional (C.P.R.E.) (Argot, 1912)
O CPR mensual/estacional é a relación entre as precipitacións de cada mes/estación, e as que
este/a recibiría se o total da precipitación anual estivese igualmente repartido entre todos os
meses/estacións do ano.

C.P.R.M . 

Pi 365

P ni

C.P.R.E. 

Pe 365

P ne

Onde:
Pi (mm): precipitación do mes considerado, i.
Pe (mm): precipitación da estación considerada, e.
P (mm): precipitación total anual.
ni: número de días do mes considerado, i.
ne: número de días da estación considerada, e.

En Galicia úsase o CPR de agosto como caracterizador dos diferentes réximes pluviométricos,
xa que é o que presenta maior flutuación e poder resolutivo. Considérase que se é menor de
0,30 se trata dun réxime de tipo mediterráneo e se é maior de 0,50 é de tipo oceánico,
indicando os valores intermedios un réxime de transición.

No caso de Betanzos este valor (0,35) coincide con un estado intermedio ou de transición.
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Continentalidade pluvial media (Coutagne, 1954)
Este índice expresa a continentalidade (C) mediante a relación entre a suma dos C.P.R.M.
correspondente aos seis meses máis cálidos e a dos seis meses máis fríos, multiplicado polo
coeficiente 0,98.
∑C.P.R.M. meses cálidos =4,29
∑C.P.R.M. meses fríos = 7,73
C = 0,98 x 4,29/7,73 = 0,54
Segundo o resultado diferéncianse os seguintes rexímenes:
C > 1,75 ......................... Réxime pluviométrico continental.
1,75 > C > 1 ................... Réxime pluviométrico semicontinental.
C < 1 .............................. Réxime pluviométrico non continental.
Polo tanto o réxime pluviométrico é non continental.

Características ombrométricas
A análise ombrotérmica é o estudo das relacións entre a pluviosidade e a temperatura. Axuda
a situar un clima de carácter máis local dentro dun gran tipo climático utilizando para iso
algúns índices.

Climodiagrama de Gaussen
O diagrama de Gaussen é unha representación gráfica das curvas de temperatura e
precipitación de forma que a escala de precipitación en mm sexa o dobre da escala de
temperaturas en ⁰C.
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Gaussen (1954) propón que se considere como mes seco aquel no que as precipitacións teñan
un valor menor que o dobre da temperatura media mensual, é dicir que P <2 t.
Estímase a súa duración e intensidade valorando a área en que a curva de precipitacións queda
por debaixo da curva de temperaturas. Podemos observar na gráfica que para a zona de
Betanzos existe unha lixeira seca durante os meses de xullo e agosto, un pequeno estrés
hídrico que sen dúbida favorece a calidade da uva.

Índice de sequidade estival de Giacobbe
Giacobbe define a seca estival polo cociente:
IG =

Pe
t Mc

Onde:
PE = precipitación estival (mm)
tMc= temperatura media das máximas do mes máis cálido
IG = 128/24,49 =5,23
Segundo Emberger (1942), unha estación pode ser considerada teoricamente seca nun país
mediterráneo, cando o valor deste índice é menor de 7, pero este nivel foi modificado por
Baudiere (1970), para o cal a seca se corresponde cos valores menores ou iguais a 5. Polo que
segundo o último autor non existe seca estival no noso caso.
O índice de Giacobbe foi modificado de novo, xa que a reserva de auga útil no chan no período
precedente ao estío nos países mediterráneos (para os cales foron ideados estes índices), é
inferior á que se dá en Galicia, por iso faise intervir a dispoñibilidade hídrica estival (De) en
lugar da precipitación.
Para obter o valor de De estival utilizouse o libro Bioclimatoloxía de Galicia e colleuse o dato da
estación meteorolóxica de Teixeiro (241 mm)
IGiacobbe Modificado =

De
= 9,84
24,49

Con este novo índice, a seca estival localizaríase en todas aquelas zonas con valores menos ou
igual a 9, polo que na zona de Betanzos considera que non existe seca estival.
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Índice de aridez de Martone
Martone propón dous tipos de índice de aridez, un anual e outro mensual.
Índice anual:
Ia anual =

P
T  10

Onde:
P: precipitación media anual (mm)
T: temperatura media anual en ⁰C
Ia = 1038/12,90 = 80,46

Índice mensual:
Ia mensual =

12 p
t  10

Onde:
p: precipitación media mensual en mm
t: temperatura media mensual en ⁰C
Na seguinte táboa reflíctese o valor do Índice de aridez de Martone para cada mes.

Martonne define a aridez, tanto a nivel anual como mensual, cando o índice é <20, pero en
Galicia foi modificado este valor, onde é 10. Como se pode observar nos datos anteriores non
existe aridez na zona de Betanzos.

Réxime de xeadas
O intervalo de xeadas seguras é o número de meses nos que as temperaturas medias das
mínimas é inferior a 0 ⁰C, polo tanto na zona de Betanzos isto non acontece.
O intervalo de xeada probable é o número de meses en que a temperatura media das mínimas
é maior que 0 ⁰C, pero a temperatura media das mínimas absolutas é inferior a 0 ⁰C. No noso
caso hai 6 meses con xeadas probables, que son os que van desde novembro ata abril. As que
poderían afectar ao viñedo son as da segunda quincena de marzo e as do mes de abril.
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Réxime de xeadas (Papadakis)
Papadakis, na súa clasificación, considera 3 tipos de estacións ou períodos libres de xeadas,
que denomina mínima, dispoñible e media, e que se corresponden co período en que a
temperatura media das mínimas absolutas (Tm) supera os 7, 2 e 0 ⁰C respectivamente.
-

Período mínimo é o que comprende aqueles meses nos que a temperatura media das
mínimas absoluta (Tm) é maior que 7 ⁰C.
Período de xeadas dispoñible é o que comprende aqueles meses nos que a
temperatura media das mínimas absolutas (Tm) é maior que 2 ⁰C.
Período de xeadas medio recolle os meses nos que a temperatura media das mínimas
absolutas (Tm) é maior que 0 ⁰C.

Suponse que estas temperaturas se producen o día primeiro do mes cando a marcha das
temperaturas é ascendente, e o último día do mes cando diminúen. As datas de comezo e final
dos diferentes intervalos calcúlanse por interpolación lineal. Papadakis opta por temperaturas
máis extremas que describirán mellor os sucesos de xeada e considera, con criterio
agronómico, que na estación mínima libre de xeadas é posible o cultivo de especies moi
sensibles á xeada e na dispoñible doutras especies; a estación dispoñible representaría a
posibilidade de cultivos de verán normais. A estación media practicamente non a considera.
O período de xeadas medio coincide coa interpretación anterior de xeadas probables.

