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RESUMO
Nos últimos anos, as viticultura atlántica están gañando en recoñecemento, demostrando que
non só é posible producir viños de calidade se non que tamén posúen unhas características
diferenciadas..
Sabemos por experiencias propias, e tamén por as de outros territorios semellantes, que as
claves da viticultura atlántica pasan por unha elección adecuada das variedades, técnicas para
reducir o vigor (densidades, tipos de condución, elección de portaenxertos etc.), unha elección
adecuada do sistema de condución, un traballo intensivo de podas en verde e unha correcta
loita fitosanitaria.
No presente traballo analízase o comportamento de dúas variedades de vide brancas de
grande interese para a zona vitícola de Betanzos, o Agudelo e o Branco Lexítimo, formadas en
dous sistemas de poda diferentes (poda curta e poda longa) e sobre dous portaenxertos de
diferentes características.
Este documento pretende igualmente servir dunha especie de guía ou manual básico de
viticultura atlántica, recollendo os tratamentos, manexo e técnicas específicas a aplicar en
campo e na adega para a elaboración de viños de calidade no ámbito xeográfico de Betanzos.

1. Introdución
1.1. Antecedentes
A primeira referencia bibliográfica da tradición vitivinícola da comarca de Betanzos data de
mediados do século IX. Huetz de Lemps documenta na súa obra “Vignobles et vins du nordouest de l`Espagne” (Bordeaux 1967, Vol 1, páx 167 a 174) o cultivo da vide en Galicia no
Medievo, distribuída principalmente polos vales dos ríos Miño, Sil e Ulla, na costa cantábrica
da provincia de Lugo e nos arredores das cidades de Betanzos, A Coruña, Pontevedra e
Ourense, e tamén nas comarcas de Morrazo, A Limia e O Salnés.
A reputación histórica da comarca de Betanzos como produtora de viños queda tamén
evidenciada en documentos coma as “Crónicas para la historia de Betanzos. La cala del vino en
1632” de José Raimundo Nuñez-Varela y Lendoiro, no que da fe das producións vitícolas dos
veciños de Betanzos, que xa de aquela eran cuantiosas.
Tamén no “Catastro de Ensenada” (1752), acredítanse datos de superficie da provincia de
Betanzos de 2795 hectáreas de viñedo cultivadas e 37 de emparrado. Este mesmo documento
aporta datos nas proximidades de Betanzos pero na provincia de A Coruña de 104 ferrados de
superficie de viñedo no Burgo (Culleredo) e 1195 en San Pedro de Nós (Oleiros), xa na
provincia de Betanzos a modo de exemplo, 470 en Carantoña (Miño), 500 en Abegondo, 350
en Mabegondo (Abegondo), 2265 en Nogueirosa (Pontedeume), e tamén testemuña que en
Miño e Porto (Cabanas) a superficie cultivada era a metade de viñedo e a outra metade
labradío.
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Ata finais do século XIX, cada zona vitícola cultivaba as súas propias variedades tradicionais e
desde antigo. A chegada da filoxera, o oídio e o mildiu, ademais de propiciar adiantos e
innovacións no sector, obrigou a os viticultores a empregar o enxerto sobre patróns
americanos. A necesidade da recuperación do viñedo europeo trouxo consigo un intercambio
de variedades a grandes escalas. Hai constancia de que a variedade Agudelo estaba instalada
en Betanzos previamente a crise filoxérica, que a esta comarca chegou no 1907. Huetz de
Lemps recolle na súa obra as variedades “Blanco legitimo”, “Agudelo”, “Guedello” ou “Roibal”
sobre cepas vellas trala crise, e describe a comarca de Betanzos como “terra de vides
apertadas con densidades de 4000 ou 5000 plantas por hectárea, sostidas por estacas do
bosque con cables de ferro, e que apenas superan o metro de altura”.
A mediados do século XX, o éxodo rural provoca que moitas das plantacións vaian sendo
abandonadas e unha parte importante do viñedo de Betanzos vai desaparecendo. Cara finais
deste século semella que hai un pequeno rexurdimento, os adegueiros e viticultores da
comarca promoven os seus viños a traveso de actos coma a “Feira do Viño de Betanzos” que
se celebra desde o ano 1985.
No ano 2000 crease a Indicación Xeográfica Protexida (IXP) “Viño da Terra de Betanzos” co
“Godello” coma única variedade branca recomendada (mínimo un 60%) e o “Palomino” coma
única autorizada. As variedades “Branco Lexítimo” e “Agudelo” quedan excluídas inicialmente
no regulamento da IXP por non estar rexistrados estes nomes na lista oficial de variedades de
vide (BOE, nº 84, 8 abril de 2002).
No BOE 24 de marzo de 2011, froito dun longo traballo impulsado e financiado pola Fundación
Juana de Vega en colaboración coa Asociación de Viticultores e Adegueiros de Betanzos e
desenvolvido por a Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) e a Estación de Viticultura e Enoloxía de
Galicia (EVEGA), recóllese a inscrición destas castes no rexistro de variedades comerciais.

1.2. Xustificación
Na viticultura atlántica en comparación con outras comarcas vitícolas, o menor número de
horas de luz, as temperaturas máis suaves durante o período de maduración dos acios, a
menor amplitude do ciclo termolumínico e a menor aridez estival, dan lugar a viños con
menores graduacións alcohólicas e maiores acideces (especialmente elevadas cantidades de
ácido málico), isto posibilita viños equilibrados con un grande potencial aromático.
A comarca de Betanzos está nunha zona privilexiada para a elaboración de viños, pero para
isto compre unha grande precisión nas técnicas de cultivo a desenvolver. Mediante unha
viticultura adecuada e co emprego de castes adaptadas, é posible a elaboración de viños
brancos diferenciados, con un bo equilibrio entre graduación e acidez e un potencial aromático
que os fai únicos. É por isto que se fai necesario recompilar as técnicas de cultivo e
tratamentos imprescindibles para unha vitivinicultura atlántica de calidade.
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Por outra parte, a elección do portaenxertos é un dos factores mais importantes a ter en conta
na plantación dun novo viñedo. O tipo de patrón empregado determina o volume de terra
explorado polo sistema radicular, condicionando a dispoñibilidade de auga e nutrientes pola
cepa e consecuentemente o desenvolvemento vexetativo de esta.
Nas operacións de poda o viticultor determina o nivel produtivo da vide, actuando sobre a
permanencia na cepa dun maior ou menor número de xemas. O tipo de formación da planta
permitirá o emprego de podas longas, curtas ou ambas as dúas ao mesmo tempo.
Considerando que as decisións tomadas na plantación dun novo viñedo van ter repercusións
ao longo da vida do cultivo de difícil ou imposible modificación, a EVEGA encomenda ao CFEA
de Guísamo a realización dun ensaio sobre os parámetros citados e valorar deste xeito o
comportamento agronómico e enolóxico das variedades “Agudelo” e “Branco Lexítimo”.

1.3. Obxectivos
As experiencias levadas a cabo no CFEA de Guísamo revelan que é posible elaborar viños
brancos de calidade na comarca de Betanzos. Por outra parte, tamén se observaron respostas
diferentes das castes obxecto de estudio en función do tipo de formación e do portaenxertos
empregado.
Un dos obxectivos deste proxecto é a recompilación e divulgación das técnicas axeitadas e
tratamentos para a obtención de viños brancos de calidade na IXP “Viños da Terra de
Betanzos”.
Ademais, o obxectivo do campo de ensaio é valorar o comportamento agronómico e enolóxico
das variedades “Agudelo” e “Branco Lexítimo” fronte a variacións do portaenxerto e do
sistema de poda.
Actualmente as cepas non están completamente formadas, de todos os xeitos isto non quere
dicir que non sexa posible obter conclusións interesantes adaptando o estudio á realidade da
parcela.
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2. Materiais e métodos
2.1. Deseño agronómico do ensaio
En este apartado preténdese, ademais de facer unha descrición das variables que se manexan
no ensaio, realizar unha serie de recomendacións dentro de cada epígrafe do que se considera
tecnicamente correcto en viticultura atlántica.
O campo de ensaio está situado no CFEA de Guísamo, no lugar de Bos pertencente a parroquia
de Santa María de Guísamo (Concello de Bergondo), integrado dentro do territorio que
comprende a IXP “Viños da terra de Betanzos”. Pódese consultar a súa situación no Anexo 1.Situación e localización.
A finca ten unha pendente suave con orientación sur e as filas de viñedo están dispostas en
dirección noroeste - surleste.
As coordenadas UTM do centro da parcela son X 558455 e Y 4795296, con unha altitude de
160 metros s.n.m.

2.1.1. Variedades
As variedades obxecto de estudio levan sendo empregadas desde antigo na zona de Betanzos,
son as dúas castes de uva branca recomendadas pola IXP “Viños da terra de Betanzos” con
maior potencial e mellor adaptadas ao clima atlántico. Pódese consultar a descrición das
variedades con detalle no Anexo 3.- Descrición das variedades.
Pénsase que a variedade “Agudelo” chegou a Betanzos a finais do século XIX coincidindo co
inicio da crise filoxérica en Francia. O traballo realizado pola Fundación Juana de Vega
conseguiu probar que esta caste é a mesma que a Chenin Blanc, uva orixinaria de Anjou no val
de Loira en Francia. Trátase dunha variedade produtiva, de desborre precoz e maduración
media que da coma resultado viños alcohólicos e dunha acidez total elevada que se ve
incrementada cando a uva se recolle pouco madura, cando a uva se recolle en un adecuado
estado de maduración e se procesa adecuadamente produce moi bos viños, tanto secos coma
doces. Presenta unha boa capacidade de conservación.
Tamén froito do traballo de investigación do CSIC comprobouse que a caste “Branco Lexítimo”,
cultivada desde tempos inmemoriais en Betanzos, é a mesma variedade que o “Albarín
blanco” asturiano (Cangas de Narcea) e da que unicamente se atopou en zonas próximas con
outros sinónimos coma “Raposo” en Boiro (A Coruña), “Blanco Verdín” en Ibias (Asturias) e
“Branco país” en Negueira de Muñiz (Lugo). É unha caste pouco produtiva e de moito vigor,
con un intenso e particular potencial aromático e unha alta graduación alcohólica, presenta
desborre precoz e unha maduración temperá que fai dela unha variedade de ciclo curto,
perfectamente adaptada ao clima atlántico.
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2.1.2. Portaenxertos
O portaenxertos que se ven empregando maioritariamente en Betanzos desde a introdución
dos patróns americanos é o 196-17 de Castel.
Trátase dun cruzamento de V. vinifera cun híbrido de Rupestris X Riparia que lle proporciona a
planta unha grande vigor, está moi adaptado a solos ácidos e por esta característica é polo que
se trata dun dos patróns de vide máis empregados en Galicia.
En solos frescos e fértiles tamén se emprega o SO4 Oppenheim, de grande vigor e que adianta
algo a maduración ou o 110 Ritcher en solos mais secos de ladeira. As características destes
patróns especifícanse no Anexo 2.- Elección e características dos portaenxertos.
Existe unha estreita relación entre vigor e fertilidade, por regra xeral un grande vigor mal
manexado induce a unha menor fertilidade e viceversa, ademais un portaenxertos vigoroso
tende a atrasar a maduración e un de menor vigor a adiantala.
O clima atlántico favorece que as variedades de estudio, xa de por si de grande vigor, se
comporten se cabe, con un maior desenvolvemento vexetativo, provocando problemas de
baixa fertilidade e exceso de crecemento vexetativo, o que se traduce nunha baixa produción e
dificulta o manexo do viñedo.
Xosé Antón Meixide, profesor do Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo
propón, avalado pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia, o emprego dun
portaenxertos clasificado coma os de menor vigor coñecidos e que ademais adianta a
maduración, o 101-14 de Millardet et de Grasset. Trátase dun cruzamento de Riparia con
Rupestris que se adapta ao noso tipo de solos.
Unha das finalidades de este estudio e comprobar a influencia de este portaenxertos
comparativamente co tradicional 196-17 C.

2.1.3

Sistema de condución

As vides cultivadas precisan ser guiadas polo viticultor, dise que son conducidas. O sistema de
condución ven determinado polos seguintes parámetros:
Densidade e marcos de plantación
No caso da viticultura atlántica interesan densidades de plantación altas, o espazo ocupado
por cada planta inflúe sobre a cantidade de terra a disposición do sistema radicular e polo
tanto repercute directamente no vigor. Unha maior densidade de plantación se traduce nun
menor desenvolvemento vexetativo.
A IXP “Viño da Terra de Betanzos” pon limitacións sobre as densidades de plantación, as cepas
no serán menos de 1.000 nin máis de 4.000 por hectárea, tamén restrinxe a 75.000 o número
de xemas por hectárea e limita a produción, fixando en 11.000 kg o máximo admisible para as
variedades brancas recomendadas.
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O marco de plantación do campo de ensaio é de 3 metros entre calles e de 1,10 metros entre
plantas, resultando unha densidade total de 3.030 plantas por hectárea. Na viticultura
atlántica unha das claves para obter uva san e de calidade é a correcta aireación e execución
dos tratamentos de manexo e fitosanitarios, é por este motivo que se proxectaron as calles de
3 metros de largo para posibilitar unha mellor transitabilidade e aireación.
Achegarse a densidades próximas as 4.000 plantas por hectárea pode ser interesante para
controlar o vigor, marcos de plantación de 2,20 x 1,20 ou 2,10 x 1,20 serían axeitados, nestas
viñas mais estreitas deberíamos conseguir un maior rendemento, un menor vigor, unha menor
produción individual (por planta) e unha maduración máis precoz. Estes marcos de plantación,
pola contra poden ter inconvenientes de transitabilidade, aireación e incluso de sobreamento
de unhas filas coas outras.

Orientación das filas
Á hora de escoller a orientación das filas dentro dunha parcela estamos condicionados pola
topografía, pola insolación e pola propia xeometría da parcela.
En pendentes fortes as filas de plantación irán segundo as curvas de nivel e para pendentes
débiles ou moderadas irán seguindo a liña de máxima pendente.
Sabemos que a fotosíntese aumenta coa insolación e que é de grande importancia na
viticultura atlántica favorecer ao máximo esa insolación. A mellor actividade fisiolóxica da
follaxe obtense nas filas con orientación norte – sur ou noroeste – surleste.
Debemos ademais ter en conta que a xeometría da parcela condiciona á hora do manexo e
mecanización do cultivo, sempre que sexa posible tenderase a dispoñer as filas no sentido de
maior lonxitude da finca.
No caso do campo de ensaio as filas están dispostas en sentido noroeste – surleste por
motivos de xeometría e organización interna da finca de prácticas, que ao mesmo tempo
aproveita o sol da mellor maneira, evitando o sombreo das espaleiras unhas sobre as outras.
A parcela está protexida dos ventos fríos do norte e as ringleiras están adaptadas ao vento
forte do suroeste (vendaval).

Altura do tronco da cepa
Situar o tronco a unha altura de entre 40 e 150 centímetros diminúe o risco de xeadas e de
contaminación por mildiu pero por outra parte, a maior altura as plantas tamén son máis
sensibles á seca estival.
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Formar a cepa a unha certa altura tamén inflúe no vigor da mesma, polo que formacións altas
tipo cortina ou emparrado poden resultar interesantes para variedades vigorosas, tal e como
se pon de manifesto en algúns emparrados nas eiras dos rueiros de Betanzos. Neste caso, á
hora de tomar decisións debemos considerar tamén os elevados custes de implantación, a
dificultosa mecanización e as complicacións medioambientais por deriva nos tratamentos.
Na parcela de estudio as cepas están formadas a 50 centímetros, esta é a altura característica
das espaleiras, tendo en conta que canto máis vigorosa é a cepa máis temos que estudar a
altura mínima, xa que do contrario necesitaríamos unha espaleira moi alta, cos inconvenientes
que ten na creación da espaleira e a resistencia aos ventos

Sistema de poda
A elección do sistema de poda depende da densidade de plantación, altura do tronco, a
fertilidade das variedades e o número de xemas (carga) que se quere deixar na poda de
inverno.
O número e lonxitude dos elementos de poda dependen da variedade. Distínguese entre poda
curta cando os bacelos unha vez podados teñen entre 1 e 3 xemas, poda longa, os bacelos
teñen máis de 3 ou 4 xemas, e poda mixta cando se deixan na mesma planta elementos longos
e curtos.
As podas curtas requiren unha menor man de obra xa que a poda de inverno sistematízase
enormemente, pero presentan os inconvenientes de unha moi baixa produción en variedades
nas que as xemas da base son pouco fértiles e un grande desenvolvemento vexetativo en
variedades vigorosas.
A fertilidade varía en función do rango que ocupen as xemas no bacelo, sendo máis elevada na
metade do bacelo e máis baixa nas xemas da base, este gradiente de fertilidade está
relacionado coa complexidade das xemas, que é maior nas que se formaron no período de
crecemento máis intenso.
Isto non quere dicir que sexa sempre recomendable o emprego de podas longas xa que tamén
presentan os seus inconvenientes coma son unha maior cantidade de man de obra, unha
menor porcentaxe de desborre, risco de desguarnecido da parte basal ou media da vara ou un
amoreamento da vexetación que se pode traducir nunha menor actividade fotosintética e un
maior risco de enfermidades criptogámicas.
Todo isto quere dicir que as podas longas están xustificadas e recomendadas en variedades
vigorosas nas que, por xenética, teñen as xemas da base pouco fértiles, e pola contra
aconséllanse podas curtas para as variedades que se adapten a este tipo de manexo.
En función da forma do esqueleto da planta existen catro categorías principais, cepa simple (o
caso do guyot simple ou a rodriga), abano (guyot dobre ou a rodriga dobre), cordón (cordón
royat simple ou dobre, poda cazenave ou poda sylvoz ) e vaso (formado por un tronco con
varios brazos sobre os que se sitúan normalmente cotóns). As cepas simples e abanos
9

fórmanse en poda mixta e o cordón e o vaso normalmente en poda curta e máis raramente en
podas mixtas.
No caso da parcela de ensaio pretendemos ver a resposta das variedades a unha poda curta en
cotóns (cordón royat) e a unha poda mixta de cotón e vara (guyot simple).

Empalizamento
O empalizamento realízase coa finalidade de manter o esqueleto da cepa nunha posición
definida polo sistema de poda e dispoñer a follaxe no espazo dirixindo o crecemento dos
pámpanos. Hai dous grupos diferenciados principais, o empalizamento colectivo vertical e o
colectivo horizontal. O primeiro caso comprende variantes coma a espaleira tradicional (a un
plano), que é o sistema de condución máis empregado no mundo en plantacións de uva de
vinificación e que facilita enormemente a mecanización, ou a variante Lira (a dous planos de
vexetación), un sistema que da moi bos resultados en viticultura atlántica ao poder formar un
cordón dobre (con cotóns e/ou varas) e reducir o espazo entre cepas.
Outro sistema que está dando bos resultados en algunha explotación en Betanzos é o guyot
dobre, a vara arquéase (rodriga) e posibilita menores distancias entre cepas, aumentando a
densidade.
Nun segundo gran grupo temos os empalizamentos horizontais, coma son as pérgolas ou os
emparrados tradicionais. Este tipo de condución pode ser de interese para variedades
vigorosas, manexadas con podas longas (rodriga), repercute directamente na frutificación,
aumentando a fertilidade e diminuíndo o corremento por exceso de vigor.
Na parcela do ensaio as cepas están conducidas en espaleira tradicional, con postes de
madeira de piñeiro de 2,5 metros de longo cada 5 plantas, os postes das cabeceiras
compórtanse coma tensores e son de maior diámetro, van arriostrados con un cable de aceiro
atado a un disco helicoidal que se introduce no solo. A 50 centímetros do solo, os postes levan
un arame de formación (2,70 mm.) que ten coma finalidade manter o esqueleto da cepa
nunha posición definida, en este caso o guyot e o cordón royat. A 40 centímetros de este
arame disponse un de vexetación (1,65 mm.) e a outros 40 centímetros un segundo arame de
vexetación, estes teñen coma finalidade guiar os pámpanos para que non rompan polo vento
nin dobren por gravidade. Por último, pola parte alta dos postes, estes van unidos por outro
arame de formación para dar estabilidade e que serve tamén para guiar as puntas dos
pámpanos cando chegan a esa altura.
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2.1.4

Clima e solo

O clima inflúe directamente no desenvolvemento vexetativo das cepas, na maduración e
calidade das uvas e na incidencia de pragas e enfermidades. As temperaturas, precipitacións, a
intensidade lumínica, xeadas etc. condicionan a aptitude dunha rexión para o cultivo da vide.
O clima da IXP “Viño de Betanzos” clasificaríase coma oceánico húmido, caracterizado por
unhas temperaturas suaves, poucas horas de sol e abundantes precipitacións, a temperatura
media anual é de 12,9 ºC e a precipitación total anual 1038 mm. Poden consultarse estes
datos con maior detalle no Anexo 4.- Clima e solo da IXP Betanzos.
A vide precisa de un mínimo de 1.500 a 1.600 horas de sol, das que polo menos 1.200 deben
corresponder ao período de vexetación. A estación meteorolóxica de Mabegondo rexistrou de
media anual para os últimos 6 anos 2.100 horas de sol. Isto pode valer como orientación, pero
o realmente importante é como se distribúen os parámetros meteorolóxicos durante o ciclo
anual da vide. No anexo 6 (Ano meteorolóxico) reflíctense os datos termopluviométricos do
ano 2013 para a parcela de ensaio.
As precipitacións e as temperaturas inflúen directamente no gran desenvolvemento vexetativo
das cepas, a influencia atlántica provoca unha moderación das temperaturas especialmente
significativa nos períodos de máxima vexetación da vide. Así, o moderado valor da
temperatura media de máximas (23,1º C para o mes máis cálido) e aínda das máximas
absolutas durante o mes de agosto e principios de setembro, período de maduración das uvas,
garante combustións respiratorias moderadas nos acios, con economía no consumo de ácido
málico e o conseguinte mantemento do potencial aromático. Por outra parte, a moderación
nas temperaturas nocturnas, orixinan unha escasa combustión por respiración nocturna, o que
proporciona unha boa retención de compoñentes aromáticos e antociánicos e un potencial
aromático intenso.
A grande maioría do territorio da IXP atópase por debaixo dos 300 metros de altitude, sendo
de 160 metros a altitude da parcela do ensaio.
O substrato litolóxico está constituído principalmente por rochas xistosas da Serie de Ordes;
nos vales dos ríos preséntanse aluvións e coluvións. Os chans son en xeral profundos de
texturas francas a franco limosas ou franco-arxilosas, permeables e ben aireados. Estas
características, unidas á excelente capacidade de quentamento primaveral e á boa retención
da calor, son factores clave que propician temperás brotacións primaverais que compensan en
parte a brevidade do ciclo vexetativo.

2.1.5. Fertilización
O propósito da fertilización, para unha produción de calidade, ten por obxectivo manter a
alimentación mineral evitando tanto carencias ou insuficiencias coma excesos. Unha
fertilización excesiva se traduciría nun exceso de vigor e unha baixa calidade de uva mentres
que unha fertilización escasa produciría fisiopatías e baixos rendementos.
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As cantidades medias extraídas por unha hectárea de viñedo son as seguintes:
kg/ha
N
P
K
Ca
Mg
S

g/ha

20 - 70
3 - 10
25 - 70
40 - 80
6 - 15

Fe
Bo
Cu
Mn
Zn

600
80 - 150
60 - 120
80 - 160
100 - 200

6

Na viticultura atlántica debemos limitar os aportes de nitróxeno para evitar desenvolvementos
excesivos da vexetación e sensibilidade a enfermidades criptogámicas. As plantas responden
ben aos aportes de potasio, sendo seguramente o catión máis importante xa que intervén nos
principais mecanismos fisiolóxicos, a fotosíntese, a respiración e a transpiración. Por outra
parte a acidificación dos solos implica toxicidades por cobre, aluminio, manganeso ou
carencias por bloqueo de outros elementos.
Recoméndase realizar unha análise do solo previa a implantación do viñedo para
posteriormente efectuar un abonado completo de fondo e unha enmenda caliza se fora
necesario. Salvo contidos moi baixos de materia orgánica, na viticultura atlántica non se
recomenda estercar para evitar crecementos vigorosos. Convén diferenciar entre os estados
xuvenís e de formación, con maior necesidade de nitróxeno, e os estados produtivos con
limitacións no aporte de nitróxeno e unha maior necesidade de fósforo e potasio.
Os valores de ph nos que están dispoñibles tódolos nutrientes para as plantas son os
comprendidos entre 6,5 e 7.

Dispoñibilidade dos elementos nutritivos en función do ph do solo

A fertilización a longo prazo debe realizarse coa intención de corrixir as perdas de calcio e
acidificación dos solos e restablecer a fertilidade do solo, compatibilizando o vigor, o
rendemento e o nivel de calidade buscados. Para isto é importante a observación das cepas e
saber recoñecer os síntomas que nos indicarán as carencias ou excesos de nutrientes, en todo
caso recoméndase realizar análises cada 4 anos para coñecer as reservas nutritivas do solo.
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2.1.6. Cuberta vexetal
A climatoloxía nesta zona recomenda non manter o solo libre de vexetación, ademais o paso
de maquinaria e as constantes precipitacións acabarían estragando e erosionando por
completo a superficie do terreo.
Unha cuberta vexetal entre as filas de plantación do viñedo é o sistema máis recomendable e
sostible, diminúe o vigor das cepas debido á competencia polo solo e pola auga e adianta a
maduración. Por contra, ten por inconveniente que a humidade que mantén no solo favorece
o desenvolvemento de fungos do tipo oídios ou botrite.
As mesturas de sementes de herbáceas para a implantación da cuberta vexetal serán de
carácter rústico, tipo pradeira, a colonización do solo con especies de gramíneas contribuirá
deste xeito a impedir a xerminación de outro tipo de anuais indesexables, as especies
sementadas deberán presentar resistencia ao paso de maquinaria e á seca estival e con un
nulo ou baixo porcentaxe de leguminosas para non incrementar o vigor das cepas por fixación
de nitróxeno atmosférico. Unha mestura recomendable levaría especies de rápido
establecemento (Lolium perenne) e especies resistentes as pisadas e a seca (Dactylis
glomerata, Festuca arundinacea).
Na parcela de estudio a cuberta vexetal é de establecemento espontáneo, habendo unha
mestura de gramíneas, con algo de trebo, llantén e outras herbas anuais.
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2.1.7. Deseño experimental
A parcela do ensaio experimental, como xa se manifestou anteriormente, ten como obxecto
avaliar o comportamento agronómico e enolóxico das variedades de uva branca “Agudelo” e
“Branco Lexítimo” sobre dous portaenxertos, o 196-17 de Castel e o 101-14 de Millardet et de
Grasset, e con dous tipos de condución, o cordón royat e o guyot simple.
Trátase dunha plantación formada por 8 filas de 60 plantas cada unha, cunha separación entre
plantas de 1,1 metros e filas cada 3 metros.
O carácter irregular da parcela motivou a desagregación das variables ao longo de toda a
parcela, para deste xeito minimizar o efecto da situación dentro da finca. Das zonas máis
baixas, con mellor estación que as partes altas da parcela, agárdanse que repercutan nas
plantas con un incremento do vigor.
Durante tres anos procedeuse á formación do viñedo, actualmente, no cuarto ano as plantas
non están completamente formadas, hai plantas en cordón que non teñen formados os
cotóns, tamén existen cepas en guyot sen cotón, e a maioría das vides, tanto en guyot coma en
cordón royat, non alcanzaron aínda a súa lonxitude final. Ademais existen cepas que están moi
debilitadas e outras que morreron e non foron repostas, co motivo de estudiar outras
densidades e modelos de formación.
A situación ideal e a que marca a Evega, é formar as plantas intensivamente durante 4 anos e a
partir do quinto facer un tratamento dos datos obtidos, pero para chegar a este estado ideal
precisaríamos ter instalado un sistema de rega localizada na plantación. Para un estudio
rigoroso e uns resultados óptimos é necesario ter as cepas completamente formadas e con
idéntica carga por planta. Isto non quere dicir que no cuarto ano da plantación non se poidan
obter datos de interese e que son os que se pretenden amosar en este proxecto.
Para a execución das operacións manuais de manexo do viñedo empregáronse os grupos de
prácticas do curso de Viticultura avanzado. Asignáronse 30 plantas da mesma variedade a cada
parella, sobre as que os alumnos, baixo a supervisión dos profesores do curso, realizaron todas
as operacións manuais que se describen no apartado 2.2 (Manexo do ensaio).
A distribución das plantas dentro da parcela do ensaio amósase no Anexo 1.- Situación e
localización.
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2.2. Manexo do ensaio
Neste apartado preténdese describir as operacións manuais e tratamentos a realizar para
obter unha uva de calidade seguindo os criterios da viticultura atlántica, razoar por que son
necesarios e indicar as datas aproximadas e/ou estados fenolóxicos nos que se debe practicar
cada unha das técnicas. Así mesmo se aporta a mesma información para as operacións
realizadas na parcela do ensaio.
As datas reflectidas das operacións realizadas no campo de ensaio son reais pero foron
estimadas previamente para a súa realización dentro do curso de Viticultura e Enoloxía
avanzado impartido no CFEA Guísamo, por este motivo pode ser que a execución das
diferentes técnicas non se axustaran sempre ao seu momento óptimo recomendado.

2.2.1. Escardas
A escarda, ten por finalidade eliminar a vexetación non desexada nas filas de plantación do
viñedo, trataríase dunha escarda química e localizada.
Vimos en apartados anteriores que a cuberta vexetal nas calles ten un comportamento
favorable para a viña, pero no caso das liñas de plantación a vexetación non é desexable.
Estas plantas adventicias crean un microclima con consecuencias sobre o risco de xeadas e
enfermidades, algunhas plantas poden emitir sustancias nocivas para as cepas, outras invadir o
espazo aéreo das vides e todas teñen un efecto de competencia sobre a auga e os nutrientes
que pode ser beneficioso en algúns casos e perxudicial en outros.
Recoméndase a escarda química fronte a manual por múltiples motivos, entre os que se
contan un aforro moi importante de man de obra, un mellor control das herbas a eliminar, un
menor risco de feridas por ferramentas nas cepas, evitar problemas de pedregosidade nas
liñas ou unha menor erosión.
De todos os xeitos, a escarda con fitocidas tamén ten inconvenientes coma o risco de
fitotoxicidade, resistencia de algunhas especies ás triazinas (herbicidas de pre-emerxencia) ou
a aparición de residuos no solo e nas augas subterráneas. En todo caso, todos estes factores
poden minimizarse con unha correcta aplicación dos produtos.
Os herbicidas recomendados son non selectivos, sistémicos e de contacto e de postemerxencia ou un combinado de post e pre-emerxencia.
Emprégase a materia activa Glifosato para as escardas realizadas en repouso vexetativo,
normalmente presentase en formulacións comerciais con concentracións do 36% ou 42%. O
glifosato é un herbicida non selectivo, sistémico e de post-emerxencia. É absorbido por vía
foliar e transportado pola saiba ás diferentes partes da planta, inactívase en contacto cos
coloides do solo, polo que non ten efecto residual.
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Utilízase en doses do 3% en aplicación manual con mochila sulfatadora equipada cun accesorio
na lanza para evitar derivas e dirixir o tratamento con maior precisión. Débese aplicar con bo
tempo e cando as adventicias estean en vexetación activa. As épocas de aplicación máis
habituais son cara finais do inverno e comezo da primavera.
O último tratamento antes do desborre recoméndase combinar con un herbicida de preemerxencia da familia das triazinas con efecto para varios meses e que impide a xerminación
na zona aplicada. Existen formulacións comerciais que combinan o glifosato con herbicidas de
pre-emerxencia. Recoméndanse empregar en post-emerxencia temperán para unha maior
efectividade.
En período de actividade das vides empréganse herbicidas de contacto, a materia activa Diquat
queima a vexetación herbácea mediante a pulverización, pero non ten ningún efecto sobre as
partes leñosas das cepas nin tampouco sobre as partes ás que non chega o produto, é por isto
que ao non afectar ás raíces das adventicias estas volven a rebrotar e son necesarias varias
aplicacións de diquat por campaña. Esta materia é activa en presenza de luz sobre todos os
vexetais con clorofila, degrádase en contacto co solo e é moi tóxica para o home polo que
debe ser utilizado con precaución.
O modo de aplicación e o mesmo que para o glifosato. En todos os casos os tratamentos
realizaranse con mochila pulverizadora con accesorio antideriva, a primeira hora da mañá, en
ausencia de vento e cando non estean previstas precipitacións nas horas seguintes.
En plantacións recentes utilizaranse herbicidas de contacto, ou no caso de empregar
herbicidas sistémicos, será previa colocación de protectores nas cepas.
Unha secuencia de aplicación lóxica sería un herbicida sistémico no outono ao entrar en
repouso as vides, outro a finais do inverno e un último de glifosato combinado con triazinas a
comezos da primavera, antes do desborre. Durante o período de vexetación activa 3
aplicacións de diquat segundo se vaian instalando as adventicias nas liñas de plantación.
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2.2.2. Desbouzado
A pradeira instalada precisa de segas continuadas motivadas por criterios de transitabilidade,
estéticos e para unha mellor aireación das cepas. Estas serán máis frecuentes no período de
maior actividade (maio a xullo) con cortes cada dúas ou tres semanas e menor nos meses que
van de agosto a outubro con desbouzados cada cinco semanas aproximadamente. Durante os
meses de novembro a marzo bastarán con un ou dous cortes.
Para esta operación empréganse debouzadoras de martelos arrastrada por tractor agrícola,
desbouzadoras autopropulsadas, segadoras ou tractores cortacéspedes.
É frecuente nas explotacións vitícolas dispor de un tractor agrícola para a realización das
labores e tratamentos, polo que o máis recomendable é realizar o desbouzado con apeiro de
martelos enganchado ao tractor. Este tipo de desbouzadoras é preferible ás de cadeas que non
se adaptan ben para a sega de herbáceas, os martelos fan a corta da herba esmiuzándoa e
incorporándoa ao terreo.
No primeiro corte que se da despois da poda de inverno convén que a herba estea
suficientemente longa, os bacelos eliminados na poda forman un trenzado coa cuberta vexetal
que facilita o corte da herba e o esmiuzado da madeira.

2.2.3. Poda de inverno
Mediante a poda de inverno, tamén chamada poda en seco, buscamos o equilibrio entre as
actividades vexetativa e produtiva, decidimos e distribuímos o número de xemas que
deixamos por cepa, contribuímos a establecer a forma da planta e limitamos o alongamento e
envellecemento das vides.
Durante os tres ou catro primeiros anos seguintes á plantación, a poda das cepa realízase
sobre todo para formalas pero nos anos vindeiros, a poda de inverno, permite levar a cabo
simultaneamente unha poda de formación e de frutificación.
Hai que destacar a importancia de buscar o equilibrio entre vigor e frutificación xa que unha
carga excesiva pode derivar nunha maduración insuficiente, mal agostamento e un
debilitamento da planta e unha carga demasiado pequena provoca problemas de excesivo
desenvolvemento vexetativo, baixos rendementos, corremento de flor e inflorescencias pouco
desenvolvidas.
Para determinar a carga débese observar o vigor da cepa, en función dos crecementos obtidos
o ano anterior o viticultor debe avaliar o número de xemas que se van deixar. Este factor na
viticultura atlántica é moi importante nos primeiros anos das plantas cando as cepas aínda non
están completamente formadas, nas plantas adultas non se adoita a ter problemas,
recomendándose, por termo xeral, cargas de 10-14 xemas en distancias entre plantas de 1 a
1,40 metros (formas simples) e 22-28 xemas en separacións de 2 a 2,60 metros (formas
dobres), unha distribución aproximada sería de un pámpano por cada 10 centímetros de fila.
Estas cargas elevadas (22-28 xemas) están indicadas unicamente para as variedades brancas,
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nas castes tintas existe unha estreita relación entre a calidade e a baixa carga por cepa, polo
que o número de xemas será menor.
De este xeito, os cotóns nos cordóns, situaríanse a unha distancia de aproximadamente 20
cm., é importante formalos canto antes porque serán estruturas fixas que permanecerán en
esa posición durante a vida da planta.
A distancia entre pámpanos nas podas longas virá determinada pola lonxitude dos entrenós de
cada variedade, que por termo medio, axústanse a esa distribución ideal.
Na elección do material que se deixará na poda escolleranse bacelos sans, de vigor adecuado,
ben agostados, con xemas ben desenvolvidas, ben posicionados e con unha lonxitude dos
entrenós adecuada para a variedade.
As tesoiras de poda deben estar en bo estado de conservación antes de realizar os cortes para
evitar esgazar os bacelos, cando se realice o corte, á parte fixa da tesoira colocarase no lado do
bacelo que se elimina.
Os cortes realizaranse sobre o diafragma da xema seguinte á que se deixa en variedades de
entrenós curtos e dous ou tres centímetros por riba da xema que se respecta nas castes de
entrenós máis longos. O corte practicarase en bisel, en sentido oposto á xema, de xeito que a
auga de choiva ou o choro da cepa non interfira no desenvolvemento da xema (xeadas ou
podremias) por unha humidade excesiva.
A época da poda en seco inflúe de xeito importante no vigor e no momento do desborre e que
é necesario coñecer para ter en conta en función da consecución de diferentes obxectivos. No
cadro seguinte amósase a influencia da época de poda para estes parámetros.

Época de poda
Desborre
Vigor

temperán

de inverno

tardía

atrasada

atrasa

normal

adianta

atrasa

diminúe

normal

diminúe

diminúe

A poda temperán realízase antes de que as follas envíen toda a saiba aos bacelos, isto é antes
da caída total das follas (estado fenolóxico O2). Este tipo de poda debilita notablemente a
cepa, facendo que o seu desborre sexa tardío e menos vigoroso. Este atraso e debilitamento
son maiores canto máis se adiante a poda.
No caso da viticultura atlántica, en plantacións vigorosas e situadas preto da costa ou en zonas
con baixo risco de xeadas, pode ser interesante unha poda tardía entre os estados fenolóxicos
de choro (B1) e xema inchada (B2) para conseguir unha diminución do vigor e un adianto da
brotación. A poda atrasada correspondese co estado fenolóxico de xema inchada (B2) ou
posterior e ten un efecto similar á poda temperán.
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O xeito correcto de proceder na poda de inverno anual en cordón royat é ir renovando cada un
dos cotóns escollendo e cortando a dúas xemas o bacelo máis baixo procedente da brotación
dos cotóns do ano anterior e eliminando o bacelo superior.
No caso do guyot, tanto o cotón coma a vara proceden dun cotón do ano anterior, a vara atada
o ano anterior para actuar de cargador suprímese e renóvase co bacelo procedente da xema
máis elevada do cotón de reposición, o bacelo da xema máis baixa pódase a dúas xemas para
cumprir coa súa función de emitir os pámpanos que darán lugar a renovación e continuidade
do sistema.
Tanto no caso do guyot coma no do cordón royat esta sería a situación ideal. Na práctica inflúe
o vigor e a posición dos os bacelos escollidos, que poden proceder de outras xemas non
francas nin dos cotóns de renovación.
Os restos de poda poden amorearse para queimar, utilizar para extraer material vexetal para
enxertos, retiralos para triturar ou deixalos depositados nas calles para unha posterior
trituración in situ coa desbouzadora de martelos. Na parcela de ensaio, ao igual que en toda a
plantación do CFEA de Guísamo, a opción escollida sempre é a trituración in situ.
A parcela de ensaio foi podada o día 7 de marzo de 2013, no estado fenolóxico de xemas
inchadas (B2) e unha semana antes do desborre (15-03-2013), polo que se podería considerar
unha poda atrasada, que é de supoñer que influíu no vigor das cepas e no momento do
desborre.

2.2.4. Poda en verde
Denomínanse operacións en verde porque son efectuadas durante o período de actividade
vexetativa das plantas, a poda en seco e poda en verde son complementarias e na viticultura
atlántica non se entende a unha sen a outra.
Os obxectivos buscados por esta poda en verde son, entre outros, equilibrar a parte vexetativa
e a frutificación, servir de apoio para a poda de inverno para o mantemento da estrutura da
planta, facilitar os tratamentos fitosanitarios e aumentar a aireación reducindo así o risco de
enfermidades criptogámicas.
Dentro das operacións en verde distinguimos entre as seguintes:
-

Despampanado
Desxemado
Espergurado
Desforracimado
Desnetado
Guiado da vexetación
Despuntado
Esfollado
Incisión anular
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-

Aclareo de acios

Imos ir vendo a continuación en que consisten, cal é a finalidade de cada unha e como e cando
se deben de executar.
Despampanado, desxemado, espergurado e desforracimado
O despampanado é a eliminación dos brotes procedentes das zonas de madeira nova, saen
frecuentemente da inserción dos cotóns ou das varas coa madeira vella. Tamén se denomina
despampanado cando se eliminan brotes procedentes de xemas francas deixadas na poda en
seco.
É quizais a operación en verde máis importante de todas, aínda que por si sola non é suficiente
e debe ser acompañada co resto técnicas complementarias. Os obxectivos perseguidos son:
-

Regular a cantidade de acios.
Eliminar pámpanos mal posicionados.
Fomentar o desenvolvemento dos pámpanos respectados.
Favorecer a aireación e facilitar os tratamentos fitosanitarios.

O momento da execución é entre o desborre e a floración, si se realiza demasiado pronto o
traballo será insuficiente e haberá que volver a pasar para eliminar de novo os pámpanos que
brotan máis tarde, si se executa demasiado tarde o traballo é máis difícil e máis longo.
Recoméndase facer en dúas veces xunto co desxemado, espergurado e desforracimado. A
primeira normalmente no estado fenolóxico de acios á vista (F), aproximadamente a unhas 6
ou 8 semanas do desborre e a segunda unhas 4 semanas despois da primeira, no estado
fenolóxico de acios separados (G) e xa combinado ademais coa eliminación de brotes
anticipados (netos).
O xeito de proceder é ir eliminando nunha primeira pasada os brotes que están menos
desenvolvidos e que van quedar atrasados respecto ao resto así coma os que estean mal
posicionados. Nas xemas que broten máis de un pámpano seleccionarase o máis vigoroso, o
mellor posicionado ou o que teña unha mellor frutificación. A segunda pasada é
complementaria da primeira e consistirá en ir eliminando os pámpanos que broten máis tarde.
O desxemado consiste na eliminación das xemas que aínda non desborraron e que non
interesa que o fagan por estar mal posicionadas, normalmente realízase en etapas de
formación onde non está completamente definida a parte fixa e a parte renovable da cepa.
Esta operación realízase conxuntamente co primeiro despampanado e espergurado.
O espergurado, tamén chamado deschuponado, é a eliminación de brotes procedentes de
xemas de madeira vella e que non estaban previstos cando se realizou a poda en seco, estes
brotes non adoitan ter frutificación e restan vigor aos pámpanos que realmente interesan. Se
ademais traballamos con herbicidas sistémicos na liña de plantación esta operación ten maior
importancia se cabe. O momento da realización estará supeditado á execución do
despampanado nos estados fenolóxicos comentados anteriormente.
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O desforracinado é unha operación en verde que se realiza sobre as formacións en cordón
royat. Consiste na eliminación dos brotes que saen pola cara inferior do líder no que sitúan os
cotóns e os obxectivos, momento e modo de proceder é o mesmo que nos casos anteriores.
Todas estas técnicas son laboriosas pero necesarias para un produto de calidade e unha boa
xestión fitosanitaria, debéndose efectuar todos os anos do ciclo do cultivo. A realización será
sempre manualmente, tirando dos brotes cando aínda son herbáceos e nunca cortando con
tesoiras.
No ano 2013 no campo de ensaio, a primeira poda en verde realizouse o 7 de maio e a
segunda levouse a cabo o 4 de xuño, correspondéndose cos estados fenolóxicos antes
mencionados, F e G.

Agudelo guyot antes e despois da primeira poda en verde

Branco Lexítimo guyot antes e despois da primeira poda en verde
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Agudelo cordón antes e despois da primeira poda en verde

Espergurado e despampanado

Desnetado
Esta técnica consiste na supresión dos brotes anticipados que nacen nas xemas prontas dos
pámpanos, nas axilas das follas. Estes brotes poden chegar a frutificar dando lugar a acios de
bagas máis pequenas e moi ácidas, chamados agraces, que se deben evitar. Os netos compiten
coa propia planta e impiden unha boa ventilación polo que deben ser eliminados.
Cando practicamos o desnetado estamos favorecendo o callado dos froitos, a aireación, a
efectividade dos tratamentos fitosanitarios, a formación da propia planta e a vendima.
Débese realizar manualmente, rompendo os netos no punto de inserción, en unha ou dúas
pasadas antes da floración, nos estados fenolóxicos G e H, suprimíndose os netos un ou dous
entrenós por riba do último acio ata o inicio do pámpano. Pode realizarse unha segunda
eliminación de netos, esta vez por corte de xeito mecanizado e conxuntamente co
despuntado, con cortasetos ou apeiro acoplado ao tractor.
Normalmente faise coincidir o primeiro desnetado coa segunda poda en verde. No caso da
parcela de ensaio realizouse o 4 de xuño de 2013 xunto co despampanado, espergurado e
desforracinado.
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Desnetado e netos na zona dos acios

Guiado da vexetación
Tamén chamado emparrado ou empalizado da vexetación ou gomariza, non se pode
considerar propiamente unha operación de poda en verde xa que non se suprime ningunha
parte da planta. Consiste na elevación e recollida dos pámpanos nun plano vertical da
espaleira guiando a vexetación polo medio dos cables destinados a tal efecto.
Os obxectivos de esta técnica son evitar o amoreamento da follaxe, diminuír o risco de rotura
de pámpanos, dispoñer a vexetación para unha correcta ventilación e insolación e reducir a
obstrución por vexetación nas calles da plantación.
A operación realízase de xeito manual desde o momento en que os talos alcanzan a altura dos
arames de vexetación, normalmente en dúas ou tres pasadas, coincidindo a primeira coa
segunda poda en verde. Debe poñerse coidado ao dobrar os pámpanos cando estes son
demasiado longos e facelo no sentido contrario á súa dirección para evitar rompelos. É unha
práctica laboriosa, pero si se realiza precozmente, antes de que os pámpanos sexan demasiado
longos, facilítase moito o traballo.
Existen arames para a espaleira fixos e móbiles. Estes últimos son máis prácticos, permiten un
maior rendemento no guiado da vexetación e teñen un menor risco de rotura de pámpanos
pero pola contra teñen un maior custe de instalación.
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Antes e despois do guiado

Despuntado
Como o seu propio nome indica, trátase de recortar a punta dos pámpanos. Un despuntado
realizado no momento adecuado favorece o callado do froito, pero para isto debe practicarse
entre os estados fenolóxicos de plena floración (I2) e callado do froito (J).
En viticultura atlántica realizar esta técnica tan pronto repercutiría negativamente na planta,
producíndose unha forte emisión de netos ao eliminar a dominancia apical dos pámpanos, é
por este motivo que o primeiro e único despuntado se pospón ata o mes de agosto,
coincidindo o máis tardar, co estado fenolóxico de inicio da pinta (M1). Non se debe despuntar
máis de 20 centímetros de cada pámpano como norma xeral e si se vai dar un tratamento,
sempre se despuntará antes de facelo para evitar gastar máis produto do necesario e mellorar
a eficacia.
Os obxectivos que buscamos co despuntado son eliminación de partes xoves da planta, e polo
tanto sensibles a mildiu, favorecer a insolación ao diminuír o sombreado dunhas filas sobre as
outras, facilitar o paso ao despexar as calles de vexetación, inducir ao agostamento e manter o
porte erguido dos pámpanos evitando que penduren cara abaixo.
Se nunha mesma planta existen pámpanos con moita diferenza de vigor entre eles, o
despuntado pode realizarse tamén de xeito selectivo, incidindo unicamente sobre os
pámpanos máis vigorosos e favorecendo así o desenvolvemento dos máis pequenos. En este
caso o despuntado faise de xeito manual facendo un pinzamento da guía terminal.
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A operación xeneralizada pódese facer de xeito mecanizado con cortasetos ou con apeiro de
corte acoplado ao tractor.
No campo de ensaio unicamente se despuntou (intensamente) nas vigorosas cepas da zona
baixa, no resto da parcela de ensaio non foi necesario debido a que a climatoloxía fixo que
quedaran demasiado febles.

Antes, durante e despois do despuntado

Esfollado
O esfollado é a eliminación de follas á altura dos acios deixándoos ao descuberto
aproximadamente en tres cuartas partes.
Os obxectivo que buscamos con esta técnica son influír sobre o microclima dos acios
diminuíndo o risco de botrite, mellorar a eficacia dos tratamentos fitosanitarios sobre os acios
(botricidas), adiantar a maduración, facilitar a vendima e incluso favorecer as características
organolépticas do futuro viño, degradándose unha maior proporción de ácidos (málico e
tartárico) ao aumentar a temperatura dos acios.
A operación realízase de xeito manual, en unha ou dúas pasadas, sobre a cara da fila norte ou
leste para evitar exposicións directas nos momentos de maior insolación. Actúase sobre as
follas máis vellas nas que a actividade fotosintética é baixa, normalmente elimínanse ás tres ou
catro follas basais.
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As épocas recomendadas para o esfollado son antes da floración (estado fenolóxico H de
botóns florais separados) con un esfollado moi feble e , sobre todo, dúas ou tres semanas
antes da vendima (final da maduración, estado fenolóxico N). Non é aconsellable realizar esta
operación a comezos da pinta por riscos de queimaduras dos acios e mala maduración.
No campo de ensaio levouse a cabo o esfollado o 27 de agosto de 2013.

Antes e despois do esfollado

Incisión anular
Operación pouco frecuente en variedades de vinificación, consiste en quitar un anel de texidos
liberianos (entre 3 e 6 mm.) nos bacelos coa finalidade de bloquear as migracións de saiba
elaborada cara a parte vexetativa e orientala cara os acios.
Realizada na floración orixina un aumento na taxa de callado e do tamaño das bagas, pero vai
acompañado de un descenso na concentración de azucres. Recoméndase realizar na pinta
(estado fenolóxico M2) para favorecer a coloración e o contido en azucres.
Esta operación realízase con unhas ferramentas manuais chamadas pinzasaibas, son unhas
pinzas con ferramenta de corte que se fixan nos pámpano e se fan xirar 180 graos para extraer
un anel de texido liberiano. O rendemento é moi baixo e polo tanto ten un alto custe, de ahi
que non sexa de emprego frecuente en variedades de vinificación. Pode ser unha técnica
interesante a ter en conta en viticultura atlántica, especialmente en anos climatolóxicamente
máis complicados.
No campo de ensaio non se practicou esta técnica.

Aclareo de acios
Tamén chamada vendima en verde, trátase de unha operación consistente en eliminar partes
ou acios enteiros coa finalidade de reducir a carga por cepa e favorecer así o tamaño, a
maduración e a concentración de azucres dos acios respectados. É unha practica pouco
habitual e normalmente indicativa de unha mala xestión anterior da poda en verde.
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Esta técnica debe ser aplicada o antes posible, normalmente antes do inicio da pinta (estado
fenolóxico M1), xa que canto máis tarde se realice menos efecto terá sobre os acios
conservados.
Un rareo menor do trinta por cento non ten demasiada influencia sobre o rendemento, xa que
as bagas dos acios restantes aumentarán de tamaño, pero pode ser de interese cando hai
moitos acios agrupados coa finalidade de aumentar a aireación e a iluminación. Para obter
unha baixada do rendemento e mellora cualitativa é necesario suprimir de un 30 a un 50 por
cento dos acios.
Por termo medio, un pámpano precisa de a lo menos 11 follas para unha maduración
adecuada. Cando sexa previsible que un pámpano non teña o desenvolvemento suficiente
como para madurar a lo menos un dos acios é recomendable eliminar os froitos para evitar
vendimar os acios verdes e non debilitar o pámpano que pode ser un cotón o ano seguinte.
A operación faise de xeito manual seleccionando os acios de cada unha das cepas, buscando a
homoxeneidade nos acios conservados e a súa concordancia co desenvolvemento dos
pámpanos dos que se alimentan.
No campo de ensaio non se realizou aclareo de acios no ano 2013.

O seguinte cadro reflicte os estados fenolóxicos aconsellados para a realización de cada unha
das operacións en verde.
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2.2.5. Vendima
A vendima ten lugar ao final do verán cando as uvas están maduras. Na zona de Betanzos,
normalmente está comprendida entre as últimas semanas de setembro e as primeiras de
outubro.
Hai que vendimar cada unha das castes por separado, as variedades de ciclo máis curto, coma
o Branco Lexítimo, son as primeiras en madurar e, polo tanto, vendímanse primeiro. Para o
resto de castes convén retrasar a recollida sempre e cando non comecen as profundas
borrascas outonais, que non axudan na maduración e facilitan que a podremia gris (botrite)
estrague a colleita.
Debido as pequenas parcelas e producións, as vendimas na nosa zona son necesariamente
manuais. Sempre que se realice correctamente, falando en termos de calidade, a vendima
manual é moi superior á mecanizada.
A recolección realízase con tesoira de vendima, acabada en punta afiada para limpar os acios
de posibles contaminacións por podremias, e con caixas de plástico con capacidade de entre
15 e 20 quilos. Os acios sepáranse da planta e vanse depositando coidadosamente nas caixas
de plástico, evitando introducir impurezas (follas, restos de terra, pedras etc.) e procurando
non encher as caixas ata o bordo xa que posteriormente irán apiadas no tractor para ser
transportadas ata á adega.
Os acios deben chegar o máis enteiros posible e sen esmagarse á adega, unha rotura
prematura tradúcese nunha perda de mosto, nunha fermentación indesexable e, sobre todo
en vendimas de uva branca, en maceracións e oxidacións negativas para a calidade do viño. A
uva debe chegar fresca e en bo estado á adega, por iso hai que procurar que non pase o menor
tempo posible (nunca máis de seis horas) desde que se vendima ata a recepción na adega.
Para estimar a data de vendima, sabemos que cada unha das variedades ten un período entre
a floración e a madurez máis ou menos constante, no noso caso sabemos que este período é
de entre 90 e 100 días para Branco Lexítimo e de entre 105 e 110 para o Agudelo. Estas
estimacións son útiles para, en función do momento da floración, facernos unha idea
aproximada, pero sabemos que estas datas son orientativas e que están moi influenciadas pola
climatoloxía de cada ano, polo que por si mesma non nos indica cando debemos vendimar.
O método aconsellable para avaliar a maduración é a toma de dúas mostras por semana desde
a pinta. A mostraxe debe ser o máis representativa posible, para isto tómase unha mostra
aleatoria de aproximadamente 200 bagos de varias cepas e filas, sempre de vigor medio e
descartando as plantas dos bordes, para realizar un mosto do que se analizará coma mínimo
acidez total e grao glucométrico. Debido a cantidade importante de ácido málico na viticultura
atlántica, pode ser recomendable analizar tamén este parámetro, sobre todo nas últimas
mostraxes previas a vendima.
A riqueza en azucres na uva aumenta desde a pinta ata a madurez, o principio lentamente e
despois de xeito máis importante, variando en función das condicións climáticas. Pola contra, a
acidez é máxima na pinta e vai diminuíndo ata a madurez.
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Mediante as analíticas imos poder determinar o momento exacto da vendima, buscando o
punto de maduración no que os azucres e a acidez estean equilibrados. Este punto vai
depender moito do tipo de elaboración que se queira facer pero una regra orientativa de
carácter xeral podería ser que o grao probable fora o dobre que a acidez total (medida en g/l
de ácido tartárico).
A vendima da parcela de ensaio realizouse os días 30 de setembro e 8 de outubro de 2013 coa
colaboración dos alumnos do IES Fraga do Eume de Pontedeume. O día 8 unicamente se
vendimou unha pequena parte de Agudelo que quedara sen coller no primeiro día.
A data da vendima estaba prefixada como parte de un curso de formación, e debido as
características climatolóxicas excepcionais do ano, cunha primavera fría e chuviosa e un verán
moi seco e caloroso, o punto de maduración das dúas variedades obxecto de estudio non foi o
máis idóneo.

2.2.6. Tratamentos fitosanitarios
Por experiencias de anos anteriores sabemos qué enfermidades hai que ter en conta en cada
campaña. Hai unha serie de fungos que son endémicos nos viñedos atlánticos, o mildiu, o oídio
e a botrite son enfermidades criptogámicas recorrentes para as que hai qué establecer un
programa provisional de tratamentos.
Ademais de esas tres, tamén se aprecia a presenza, con síntomas nos bacelos de moitas das
cepas, de excoriose que do mesmo xeito que o resto dos fungos permanece presente durante
todo o ciclo do viñedo baixo as súas formas de conservación invernal. Non se aprecian
síntomas de black-rot nin de outras enfermidades nos viñedos da zona de estudio nin
tampouco son frecuentes na zona de Betanzos.
As pragas máis frecuentes, pero que non por iso son necesarios tratamentos todos os anos,
son a acariose, a erinose e o mosquito verde. Este ano producíronse ataques pouco
importantes de ácaros e mosquito verde e de paxaros, que atacaron os acios das plantas
situadas nas partes máis altas do campo de ensaio desde a pinta á madurez, facendo necesario
a instalación de mallas na zona dos acios.
No Anexo 5.- Protección do viñedo, se fai unha descrición completa das pragas e enfermidades
de maior incidencia na viticultura atlántica así coma dos métodos de control recomendados
para cada caso.
Á hora de establecer un programa provisional de tratamentos ímolo facer en base a estas catro
enfermidades mencionadas anteriormente, excoriose, mildiu, oídio e botrite, para isto imos
determinar primeiro os períodos críticos de cada unha delas e despois adaptaremos as
estratexias de control para cada enfermidade.
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Períodos críticos
Chamamos períodos críticos a os períodos de receptividade dos órganos da planta nos que
debemos ser especialmente coidadosos cando a presión da enfermidade é alta.
Excoriose (Phomopsis viticola)
A contaminación dos brotes prodúcese desde a saída das follas (estado fenolóxico D, follas
incipientes) e pode haber contaminación miceliana ao longo de toda a estación. Os
tratamentos deben asegurar unha protección adecuada sobre todo ao inicio da vexetación,
máis tarde os efectos secundarios dos tratamentos antimildiu teñen unha eficacia suficiente.

Mildiu (Plamospara viticola)
A primeira contaminación prodúcese pola xerminación dos ovos de inverno en auga (presenza
de chuvias) a temperatura superior a os 11 ⁰C, a presenza de folla novas favorece as
contaminacións e os acios presentan unha receptividade máxima desde o estado fenolóxico de
botóns florais separados (H) ata o de peche do acio (L). Ademais hai que ter en conta que
desde a primeira contaminación haberá varias secundarias cada vez que se produza un
episodio de chuvia, ás veces ca presenza de orballo é suficiente.

Oídio (Uncinula necator)
En viticultura atlántica a contaminación por esporas prodúcese a partires do estado fenolóxico
H (botóns florais separados) e o período de maior receptividade é desde este estado ata o
peche do acio (L).

Botrite (Botrytis cinerea)
Antes da floración as inflorescencias son sensibles, no curso da floración a receptividade pode
aumentar si se manteñen os restos das flores dentro do acio por mor dun período de chuvia, o
fungo permanece en estado latente no interior e exterior dos grans do acio desde o callado do
froito (J) ata a pinta (M) sin que se aprecie a contaminación.
A partires da pinta os acios entran nun período de máxima receptividade, que en función da
sensibilidade da variedade pode ser desde antes do inicio da pinta para as variedades máis
sensibles ata 10 ou 15 días antes da vendima para as menos sensibles.
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Estratexias adaptadas para cada enfermidade
Nas grandes comarcas vitícolas, os viticultores dispoñen dunha útil ferramenta que os axuda á
hora de escoller cando realizar os tratamentos. A máis próxima á comarca de Betanzos é a
Estación Fitopatolóxica do Areeiro, en Pontevedra. Esta Estación emite avisos de risco
fitopatolóxico para os viñedos das Rías Baixas, e aínda que non é totalmente extrapolable a
Betanzos convén ter en consideración.
Acabamos de ver que o risco de contaminación do viñedo e danos causados polas
enfermidades criptogámicas se inicia a partires do desborre, a continuación planifícanse as
estratexias de protección para cada unha das enfermidades:
Excoriose (Phomopsis viticola)
Para variedades sensibles ou que presentan síntomas na madeira dos bacelos faise necesario
intervir en tratamento preventivo post-desborre e antes das chuvias contaminadoras.
Recoméndanse dous tratamentos separados entre si aproximadamente unha semana, o
primeiro en estado fenolóxico C-D (Punta verde – Follas incipientes) e o segundo en estado D-E
(Follas incipientes – Follas estendidas). No cadro que se amosa a continuación represéntase a
recomendación de aplicación.

No caso da parcela de ensaio aplicouse unha dose de 3 g/l de Mancozeb 80% os días 16 e 23
de abril con pulverizador hidropneumático suspendido por tractor.

Mildiu (Plamospara viticola)
Tradicionalmente emprégase a chamada regra do 10 para escoller o momento no que se debe
dar o primeiro tratamento, isto é, máis de 10 graos de temperatura, máis de 10 centímetros de
lonxitude dos brotes e máis de 10 mm. de precipitación.
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Os primeiros tratamentos a base de funxicidas de contacto (mancozeb) para a excoriose son
interesantes para protexer as plantas fronte ao mildiu xa nos primeiros estados. Convén
atrasar o máximo posible o primeiro tratamento sistémico coa intención de chegar coa
máxima protección ata a floración, por isto, despois do segundo tratamento de mancozeb
estaremos pendentes da temperatura e da precipitación para determinar o momento no que
aplicaremos o primeiro funxicida sistémico (metalaxil), que será unha vez superados os 10 – 11
graos de temperatura e con previsión de chuvias.
O metalaxil é un producto sistémico con unha persistencia de acción de entre 10 e 14 días, en
función da intensidade de risco do mildiu. No pode utilizarse máis de dúas ou tres veces na
campaña por risco a xenerar resistencias do fungo nin pode aplicarse despois de 15 días desde
o inicio da floración por prohibición expresa da lexislación. Polo tanto debemos enlazar este
máximo de 3 tratamentos desde a aplicación do mancozeb para a excoriose ata o estado
fenolóxico de inicio da floración (I1).
Desde o inicio da floración (I1) ata o peche do acio (L), para a protección antimildiu,
recoméndanse produtos penetrantes, aproximadamente cada 12 días, que actúan a nivel
intracelular (mandipropamid) e que tamén o fan coma funxicidas de contacto (folpet), adoitase
a dar entre un e tres tratamentos con este produto antes de pasar a os de contacto. Existen no
mercado productos de amplo espectro penetrantes (Azoxistrobin+Folpet) que se poden usar
para controlar simultaneamente mildiu e oídio.
Xa nas últimas etapas do ciclo anual, desde o inicio da pinta (M1) ata a caída das follas (O), nas
que a presión do mildiu e a receptividade da planta son baixos, bastará con un funxicida de
contacto. Recoméndanse aplicacións dos distintos formulados de cobre autorizados, tendo en
conta que ao ser un produto de contacto deixa de ter eficacia co lavado por precipitacións
maiores de 10 mm.
A continuación amósase o cadro orientativo de recomendacións de tratamento para mildiu.

No campo de ensaio aplicáronse oito tratamentos para tratar de controlar o mildiu, os tres
primeiros foron sistémicos, ata a floración, o cuarto un penetrante durante o callado, e catro
máis de contacto/penetrantes a base de cobre ata a pinta.
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Ata a última semana de maio, os días de choiva que houbo foron días fríos, nos que non se
alcanzaron os 11 ⁰C mais que puntualmente nas horas centrais do día. Por este motivo
retrasouse a o máximo posible o tratamento para mildiu ata o venres 24 de maio no que se
aplicou un produto con dúas materias activas, con modos de acción diferentes e
complementarios. Estas materias activas son o Metalaxil (3,9%), que como dixemos antes é un
composto sistémico que actúa dende o interior da planta e inhibe o desenvolvemento do
micelio e a formación das esporas (oosporas e esporanxios), e o Mancozeb (64%), un funxicida
de contacto de amplo espectro e eficaz contra o mildiu que inhibe a xerminación das esporas.
A dose aplicada foi de 2,5 g/l. Despois de este primeiro tratamento sistémico contra mildiu
déronse dous máis ata completar o número máximo recomendado de 3 aplicacións por
campaña, o segundo 13 días despois (6 de xuño) e o terceiro 14 días despois (20 de xuño), 4
días antes do inicio da floración. Os dous primeiros tratamentos foron acompañados de xofre
mollable (80%) para controlar ácaros e oídio, o terceiro aplicouse combinado con Penconazol
(20%) polo seu efecto antioídio.
O día 4 de xullo, case en pleno callado do froito, estado fenolóxico J, aplicouse o primeiro e
único tratamento penetrante contra mildiu, a dose de 2,5 g/l de mandipropamid (5%) e de
folpet (40%) combinado co segundo tratamento de Penconazol (20%) para oídio.
O 17 de xullo dáse unha aplicación, a dose de 4 g/l, de un composto de cobre (15 %),
cimoxanilo (3%) e mancozeb (10%) con materias activas penetrantes (cimoxanilo) e de
contacto (cobre e mancozeb). Este tratamento repetirase o día 30 de xullo, en ambos casos
combinado con Penconazol (20%) para oídio.
O terceiro tratamento de contacto (cobre+cimoxanilo+mancozeb) contra o mildiu aplicase o 14
de agosto, esta vez combinado con un produto para o mosquito verde e xofre para o oídio. O
último tratamento de cobre ten lugar o 30 de agosto , a proximidade da vendima, o tempo
seco, e a baixa receptividade da planta no estado fenolóxico M non aconsellan realizar máis
tratamentos antimildiu a partires de esa data.
Os tratamentos aplicáronse con pulverizador hidropneumático suspendido nas seguintes
datas:
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Oídio (Uncinula necator)
O primeiro tratamento recoméndase programar para o estado fenolóxico de botóns florais
separados (H) empregando Penconazol (20%), un funxicida antioídio sistémico que protexe a
planta e a os novos crecementos. Este produto non ten demasiados problemas de resistencias
pero, en todo caso, non se recomenda dar máis de catro tratamentos durante a campaña, un
cada 15 días desde a primeira aplicación.
En plantacións nas que se sufriran fortes ataques o ano anterior, os tratamentos comezarán
desde o estado de 3-5 follas estendidas (E) con xofre mollable que tamén ten efecto acaricida,
cambiando a sistémico durante o período de máxima receptividade dos acios, que vai desde o
estado fenolóxico H (botóns florais separados) ata o peche do acio (L).
Despois do peche do acio,no que a receptividade da planta é menor, poden aplicarse produtos
de contacto do tipo xofre mollable en un ou dous tratamentos.
O cadro de recomendacións de tratamento para o oídio en viticultura atlántica é o seguinte.

No campo de ensaio observáronse pequenos ataques de ácaros de pouca importancia en
algunhas das vides da parcela, polo que decidiuse dar dous tratamentos de xofre (xofre
mollable 80%) a dose de 5 g/l, separados 13 días entre si, que ademais serve coma preventivo
para oídio. A primeira aplicación foi o día 24 de maio e a segunda o 6 de xuño de 2013,
coincidindo co estado fenolóxico de acios separados (G).
O primeiro tratamento sistémico realizouse o 20 de xuño, no estado de botóns florais
separados (H) e pouco antes do inicio da floración (I1), con Penconazol (20%). A continuación
de este primeiro aplicáronse outros tres espazados cada 15 días, nas datas 4, 19 e 30 de xullo.
Unha vez pasada a época de maior receptividade das plantas unicamente se aplicou un
tratamento de contacto a base de xofre (xofre mollable 80%), a dose de 5 g/l, o 14 de agosto.
Todos os tratamentos para oídio foron aplicados con pulverizador hidropneumático
suspendido.
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Este foi o calendario de tratamentos:

Botrite (Botrytis cinerea)
Recoméndanse tratamentos desde a floración (I) ata a pinta (M) en función da climatoloxía e a
sensibilidade das variedades. En castes moi sensibles pódense aplicar 3 tratamentos e 2 nos
casos de variedades sensibles.
Da bos resultados a aplicación localizada de un produto específico formado por dúas materias
activas, o ciprodinil (37,5%) e o fludioxonil (25 %).
Nos casos de tres tratamentos o primeiro sería no final da floración (estado I2-J), o segundo en
gran de ervella e antes do peche do acio (estado K-L) e o último xa na pinta (M), 3 ou catro
semanas antes da vendima. No caso de dous tratamentos os momentos de aplicación
coinciden co segundo e terceiro, e dicir, antes do peche do acio (estado K-L) e na pinta (M).
A gráfica de recomendacións é a seguinte:

Na parcela de ensaio realizáronse dous tratamentos antibotrite de Ciprodinil (37,5%) +
Fludioxonil (25 %) a dose de 1 g/l, un xusto antes do peche do acio (K-L) e o segundo xusto en
plena pinta (M), os dous con pulverizador pneumático de mochila dirixidos a os acios
exclusivamente..

Ademais de todos os tratamentos indicados para excoriose, mildiu, oídio, botrite e acariose,
tamén se aplicou, a dose de 2 cc/l, un insecticida de amplo espectro, con materia activa
clorpirifos (44,6%), para controlar o mosquito verde e con efectos secundarios para polilla dos
acios.
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A continuación e por por orde cronolóxica amósase o listado completo de tratamentos efectuados na parcela de ensaio no ano 2013, os tratamentos que
comparten número foron nunha mesma aplicación.
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2.2.7. Vinificación
En este apartado do estudio preténdese describir o proceso xeral para a elaboración de viños
brancos de calidade por unha parte e detallar como se desenvolveron as elaboracións
(microvinificacións) coas uvas procedentes do campo de ensaio.
Estas microvinificacións foron elaboradas por alumnos do Curso de Viticultura Avanzado,
realizado durante todo o ano 2013 no CFEA de Guísamo, con uvas da mesma variedade
(monovarietais) na súa maioría pero sempre procedentes de dous grupos de estudio, todas as
elaboracións levan mestura de uvas resultado de cepas en guyot e en cordón e co mesmo ou
distinto portaenxertos. Isto realizouse de este xeito porque cada alumno era responsable de
dous grupos de plantas con diferente sistema de condución.
Outro aspecto que se pretende tratar en este apartado, e que é de interese na enoloxía pero
que está pouco documentado, é a corrección dos mostos mediante desacidificación química.
Na seguinte táboa enuméranse cronoloxicamente os procesos necesarios para unha
elaboración tradicional tecnicamente correcta e unha elaboración máis moderna con
maceración prefermentativa en frío e fermentación maloláctica. A primeira está recomendada
para viños frescos e lixeiros e a segunda para elaborar viños máis suaves e untuosos.
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Estas dúas elaboracións propostas están pensadas para a súa realización nas instalacións de
unha adega, cos medios e máquinas necesarios. As microvinificacións, debido a que se trata de
pequenas cantidades de uva, poden ser realizadas tanto en adega coma en elaboracións
domésticas.

2.2.7.1. Vinificación xeral
Explicaremos o máis importante dos procesos do primeiro exemplo (elaboración tradicional)
para poder levar a cabo a vinificación con éxito, o segundo vale como mostra de que unha
vinificación pódese complicar moito máis, e que é algo que non se pode levar a cabo mediante
receitas fixas, o procedemento na elaboración vai depender do estado da uva, do tipo de viño
que se pretenda facer e da evolución do propio mosto ou viño durante o proceso.
Despalillado
Consiste en separar as bagas da madeira, os bagos do raspón. Os acios procedentes da
vendima van pasando pola máquina despalilladora e de aquí van directamente á bomba que os
vai enviando cara a prensa.
Este paso non é estritamente necesario se non se fai maceración pelicular, pero afórrase
espazo para conseguir introducir unha maior cantidade de uva na prensa e aumentar deste
xeito o rendemento.

Despalilladora do CFEA Guísamo
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Prensado
As uvas despalilladas son prensadas para extraer o mosto que sae limpo da máquina e
separado do bagazo.
Normalmente realízase con prensas pneumáticas e automáticas, con presión controlada para
un maior ou menor prensado. A maior presión máis cantidade pero tamén maior extracción de
mostos de peor calidade e con alto porcentaxe de burbas.

Prensa do CFEA Guísamo

Sulfitado e adición de ácido ascórbico
A adición de anhídrido sulfuroso (SO2) é sempre necesaria. Trátase de un forte antiséptico que
non permite o desenvolvemento de microorganismos indesexables e protexe a o mosto fronte
á oxidación. Emprégase á saída do mosto da prensa en doses de 5 g/hl para vendimas normais,
pódese subir un ou dous gramos se a vendima ten podremias ou baixar na mesma proporción
se a uva está moi san.
O ácido ascórbico pódese empregar combinado co SO2 para previr a oxidación. En tal caso,
utilizaríase unha dose de 5 g de SO2 e 5 g de ácido ascórbico para cada 100 litros de mosto.
Primeiro engádese o sulfuroso nun pouco de auga e despois disólvese o ascórbico en esta
mestura.
Esta operación pode realizarse tamén á saída da despalilladora e incorporar os produtos á
bomba da vendima.
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Adición de enzimas pectolíticas
As enzimas pectolíticas son proteínas que favorecen a degradación das cadeas de pectina, que
son moléculas que forman parte das membranas celulares dos vexetais.
O emprego de este tipo de enzimas mellora a extracción do mosto si se aplica antes do
prensado e acelera e favorece o desfangado si se aplica á saída do prensado. Con prensas
manuais ou semiautomáticas recoméndase o seu emprego antes do prensado, sen embargo
con prensas automáticas este factor perde importancia e recoméndase a súa aplicación antes
do desfangado.
As doses varían entre 0,5 e 5 g/hl segundo o fabricante, o estado da vendima e o tempo de
desfangado.

Desfangado
Consiste en separar o mosto das partículas sólidas máis grosas que están en suspensión. Para
isto deixase o mosto repousando durante 24 a 48 horas, preferiblemente a temperatura de
entre 12⁰C e 14 ⁰C.
Unha das vantaxes máis importantes do desfangado é unha mellora nos aromas, posto que se
eliminan fangos grosos que dan lugar a alcohois superiores, de aromas bastos e desagradables.

Trasega (encubado)
Unha vez rematado o desfangado, o mosto limpo traségase para outro depósito onde vai ter
lugar a fermentación alcohólica.

Depósitos de fermentación do CFEA Guísamo
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Sementado de levaduras seleccionadas
Moitas das levaduras propias elimínanse durante o prensado e o desfangado a o retirar a
partes sólidas da uva. Para evitar complicacións, na vinificación en branco recoméndase
sempre incorporar levaduras comerciais seleccionadas.
Normalmente comercialízanse liofilizadas, utilízanse en doses de entre 20 e 40 gramos por
cada 100 litros de mosto e precisan de unha rehidratación previa en auga.

Fermentación alcohólica
As 24 horas aproximadamente da incorporación das levaduras arranca a fermentación
alcohólica. Pode facilitarse o seu inicio con temperaturas de 20-22⁰C para unha vez comezada
baixar esta temperatura a 17-18⁰C, a fermentación en viños brancos convén facela a
temperaturas baixas para un maior extracción de aromas.
Ao final da fermentación alcohólica, a poboación de levaduras está en mínimos, o contido en
azucres é moi baixo e a fermentación ralentízase, correndo incluso o risco de pararse. Para
evitar isto é recomendable subir a temperatura do mosto a 20-22⁰C cando a densidade estea
entorno a os 996.

Adición de bentonita
A bentonita é unha arxila (silicato de aluminio) que se utiliza para operacións de clarificación e
estabilización de viños. As bentonitas fixan certas proteínas inestablese permiten a súa
eliminación por decantación.
No transcurso da fermentación, con unha densidade do mosto aproximada de 1050, engádese
a bentonita previamente hidratada, de este xeito permanece en suspensión mentres dure a
fermentación alcohólica e precipita cando remata arrastrando as partículas ao fondo do
depósito.
Utilízanse doses de entre 50-100 gramos por 100 litros de mosto.

Trasega (descube)
Unha vez rematada a fermentación traségase o viño enchendo os depósitos completamente.
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Estabilización
Engádese carboximetil celulosa en doses de 4 a 6 gramos por hectolitro. Isto fai que os cristais
formados por bitartrato potásico e cálcico non precipiten deixando posos na botella.

Sulfitado de conservación
Unha vez o viño está estabilizado traségase e sulfítase con 5 gramos de SO2 por hectolitro de
viño.

Filtrado e embotellado
O viño terminado faise pasar por uns filtros de placas de celulosa de varios tamices antes do
embotellado para reter as últimas partículas sólidas queden en suspensión.

2.2.7.2. Microvinificación
O procedemento para a elaboración de microvinificacións é exactamente o mesmo que a
escala máis industrial, pode haber procesos que por os medios e a maquinaria se realicen de
xeito distinto pero a esencia é a mesma.
Na seguinte táboa relaciónase por orde cronolóxica, coas datas de execución, os procesos
levados a cabo para as microvinificacións das uvas procedentes do campo de ensaio.

42

Prensado
Unha vez a uva está na adega pesámola antes de introducila na prensa para así poder calcular
as cantidades de anhídrido sulfuroso (SO2), ácido ascórbico e enzimas que debemos adicionar.
Utilizouse unha prensa pneumática de eixo vertical, con capacidade para 40 kg de uva sen
despalillar. As caixas vanse baleirando con coidado dentro na prensa e a uva vaise esmagando
para que colla a máxima posible.
A prensa leva incorporada unha magueira e unha bomba e o prensado realízase con auga a
presión.
Non se realiza despalillado previo porque para unha cantidade tan pequena non merece a
pena, ademais os raspóns dos acios axudan a unha mellor drenaxe do mosto durante o
prensado.

Prensa para microvinificacións CFEA Guísamo

Sulfitado + ascórbico
Se estima o rendemento da uva nun 66%, isto quere dicir que con 100 kg de uva obtemos 66
litros de mosto.
Utilizouse para as microvinificacións unha dose de ácido ascórbico e de SO2 de 5 gramos por
hectolitro de mosto de cada produto. Para realizar a mestura con auga fíxose do seguinte
xeito:

Prepárase unha garrafa de
5 litros de auga e énchese
por este orde cos
seguintes produtos

0,5 litros de auga
250 ml de disolución acuosa de SO2 (riqueza do 5%)
12,5 gramos de ácido ascórbico
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Despois axítase para remover ben e énchese totalmente ata os 5 litros. A dose resultante para
aplicar 5 g/hl de cada produto será de 200 ml de esta preparación para 10 litros de mosto (15
kg de uvas), ou o que é o mesmo, 20 ml por litro de mosto (1,5 kg de uva).
En función da cantidade de uva calcularemos a cantidade de esta mestura. De este cálculo
aplicaremos a metade na prensa e a outra metade no mosto a saída da prensa.

Adición de enzimas
A dose a utilizar será de 5 gramos por hectolitro de mosto. Diluímos 1,5 gramos de enzimas en
200 ml de auga, esta cantidade será a utilizada para 30 litros de mosto.
As enzimas aplicaranse a metade antes do prensado e a outra metade no depósito de
decantación para o desfangado. Para uns resultados satisfactorias as enzimas non deben
mesturarse directamente co anhídrido sulfuroso, para evitar isto incorpóranse os produtos por
separado en varias capas de uva, a continuación amósase unha gráfica de un corte transversal
da prensa e como irían colocados os produtos:

As dúas partes de SO2 que leva a prensa son dúas cuartas partes do total, o restante engádese
á saída da prensa. No caso das enzimas, como xa se comentou, vai unha metade na prensa e a
outra no depósito de desfangado.
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Desfangado
Unha vez engadidos os produtos, prensada a uva e extraído o mosto poñémolo a desfangar
durante 24 horas nun depósito a baixa temperatura, en este caso foron 5-6⁰C pero é suficiente
con 10-12⁰C.

Fangos en garrafa

Trasega (encubado)
Unha vez pasadas as 24 horas o mosto traségase para eliminar as lías máis gordas que
precipitaron por decantación para o depósito onde vai ter lugar a fermentación. En este
momento mídese a densidade do mosto para levar un control da fermentación.

Depósitos fermentación microvinificacións
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Sementado de levaduras seleccionadas
A dose empregada foi de 40 gramos de levaduras seleccionadas por 100 litros de mosto. As
levaduras débense rehidratar previamente en un volume de auga 10 veces o seu peso, é dicir,
para 50 litros de mosto se prepararían 20 gramos de levadura en 200 ml de auga.
A auga debe estar a 35-40 ⁰C e as levaduras deben aclimatarse, procurando manter esa
temperatura durante 10 minutos, pouco a pouco a temperatura ira descendendo para que
cando se incorpore a o mosto non exista unha diferenza maior de 2-4⁰C entre a disolución e o
propio mosto, de este xeito evitamos a mortandade de levaduras.

Fermentación alcohólica
Unha vez incorporadas as levaduras lévase o mosto a unha temperatura de 18-20⁰C para que
comece a fermentación alcohólica, que en función da intensidade do desfangado, pH e grao
glucométrico, esta pode tardar máis ou menos en arrancar. Tamén se ve favorecida por doses
baixas de sulfuroso, en este caso (5 g/hl) o SO2 non impide un bo comezo de fermentación
pero si que o pode facer se excedemos esta dose para corrixir vendimas con botrite.
En este caso utilizáronse recipientes de vidro de 16 litros para as microvinificacións
introducidos en cámara frigorífica a 18⁰C estables.

Adición de bentonita
A fermentación alcohólica comezou ás 48-72 horas en todos os depósitos preparados, desde o
seu inicio debe medirse a densidade todos os días para levar un seguimento da fermentación e
poder detectar posibles problemas.
A bentonita utilizouse a dose de 100 gramos por hectolitro de mosto (1 g/l). É necesario
rehidratala en 10 veces o seu peso en auga, para 30 litros empregaremos 30 gramos de
bentonita e 300 ml de auga. Debe deixarse de un día para o seguinte (unhas 12 horas
aproximadamente) e quedar ben ligada coa auga facendo unha especie de papilla.
Cando a densidade alcanza os 1050 aproximadamente, isto normalmente é o segundo día de
fermentación, engádese un pouco de mosto no preparado de bentonita para que colla máis
volume e despois engádese a mestura ao mosto en fermentación.
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Trasega (descube)
Sabemos que rematou a fermentación porque déixanse de ver burbullas na superficie do
mosto e porque a densidade permanece estable, que para un correcto final de fermentación
debe ser menor de 995.
Finalizada a fermentación traségase o viño para outro depósito eliminando as lías que
precipitaron xunto coa bentonita.
A conservación debe realizarse en ausencia de osíxeno, en este caso a trasega realizouse para
depósitos semprecheos de plástico.

Sulfitado de conservación
Durante a trasega engádese unha cantidade de sulfuroso equivalente a 5 gramos por
hectolitro, en este caso podemos incorporalo a unha cantidade pequena de viño e despois
mesturalo co resto.
No noso caso engadiríamos, para 16 litros de viño, unha cantidade de 16 ml de disolución
acuosa de SO2 (5%).

2.2.7.3. Desacidificación
En anos meteorolóxicos complicados é frecuente que a maduración se vexa comprometida,
especialmente en Agudelo ou en outras variedades de ciclo medio coma por exemplo o
godello. Cando isto sucede a maduración insuficiente tradúcese nunha acidez elevada e este
desfase no incremento da acidez total sobre o valor desexado pode ser desde un ou dous
puntos ata catro ou cinco, expresado en gramos por litro de ácido tartárico.
Podemos comprobar por analíticas, que cando existen problemas de acidez excesiva por unha
maduración insuficiente (podemos estar falando de valores desde 8 ata 12 g/l de ácido
tartárico), tamén se nos presenta unha cantidade moi elevada de ácido málico.
A desacidificación é unha técnica máis estendida do que normalmente se pensa, en países
coma Francia, Alemania ou rexións setentrionais de España trátase dunha técnica enolóxica
máis.
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Existen dous grupos de técnicas de desacidificación que se explican a continuación:

Desacidificación biolóxica
En este grupo podemos atoparnos con desacidificación con levaduras ou ben con bacterias:
-

Emprego de levaduras desacidificantes
Existen levaduras seleccionadas (Saccharomyces cerevisiae) capaces de metabolizar
parte do ácido málico presente no mosto durante a fermentación alchólica, en función
da cepa escollida este consumo pode ir desde o 3% ao 45% do ácido málico presente
no mosto.
A súa posta é bastante delicada e obsérvanse con frecuencia desviacións gustativas
inaceptables, o seu emprego a día de hoxe é algo excepcional e non está en absoluto
recomendado.

-

Fermentación maloláctica
Este tipo de fermentación é realizada por bacterias lácticas que descompoñen o ácido
málico en ácido láctico e CO2. Trátase dunha dobre desacidificación, 4 g de ácido
málico dan 2 g de ácido láctico que ademais é máis suave e agradable. Existen
presentacións comerciais de bacterias lácticas seleccionadas para incorporar ao viño
unha vez rematada a fermentación alchólica.
As condición para unha correcta fermentación maloláctica son: pH maior de 3,1 e
preferiblemente entre 3,3 e 3,5, sulfuroso libre menor de 10 mg/l, sulfuroso total
menor de 50 mg/l e temperatura constante de 20⁰C.

Desacidificación química
A desadificación química é unha operación delicada que mal manexada pode ocasionar efectos
nefastos no viño, sempre que sexa posible escollerase como opción unha desacidificación
biolóxica (maloláctica).
O aspecto negativo de estes tratamentos é que o viño tratado ademais de precipitar o ácido
tartárico tamén o fai con outros compoñentes de calidade, como a fracción aromática. En
desacidificacións fortes os viños quedan baleiros e con sensacións acuosas en boca.
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Os produtos autorizados para prácticas de desadificación química son o bicarbonato potásico,
o carbonato cálcico e o tartrato neutro de potasio.
-

-

O máis usado e potente é o carbonato cálcico (CaCO3). Para reducir 1 gramo a acidez
total (expresada en ácido tartárico) precísanse de 0,70 gramos de CaCO3.
O bicarbonato potásico (KHCO3) emprégase en desacidificacións máis moderadas (ata
1 g/l de tartárico). Para reducir 1 gramo a acidez total precísanse 1,35 gramos de
KHCO3.
O tartrato neutro de potasio (CH4O6K2) é o produto máis caro pero tamén o que menos
sabor lle aporta ao viño, emprégase en desacidificacións moderadas (ata 1 g/l de
tartárico). Para reducir 1 gramo a acidez total precísanse 2 gramos de CH4O6K2.

O modo de acción de estes produtos é que unha vez engadidos ao viño forman sales co ácido
tartárico, tartratos de calcio e de potasio, e que fan precipitar os ácidos. É importante saber
que o bitartrato de potasio precipita con frío pero non é asi no caso do tartrato de calcio, as
desacidificacións realizadas con este produto recoméndanse deixar repousar polo menos 3
meses para evitar precipitacións indesexables en botella.
O bicarbonato emprégase en pequenas doses para correccións lixeiras da acidez engadíndose
directamente ao viño ou mosto despois do desfangado, unha vez o viño estea terminado é
necesario estabilizar en frío a temperatura menor de 10⁰C para a eliminar as sales de
bitartrato potásico e filtrar antes de elevar a temperatura.
Hai que ter en conta que estes datos sobre cantidades de produto son rendementos teóricos e
que o rendemento real é moi variable e difícil de prognosticar. Recoméndase por este motivo,
en desacidificacións maiores de 1 g/l con carbonato cálcico, realizar o proceso en dúas veces:
unha primeira no mosto e despois outra complementaria no viño terminado. O resultado final
da desacidificación non podemos comprobalo ata unha completa estabilización en frío e/ou
varios meses de repouso.
Estas técnicas de desacidificación directa, que poden valer tamén para favorecer a
fermentación maloláctica ao aumentar o pH do viño (bicarbonato potásico), actúan
unicamente sobre o ácido tartárico. Para desacidificacións fortes, ou cando a concentración de
málico é superior á de tartárico e non é posible ou non se desexa realizar a fermentación
maloláctica, utilízase o método de Sal dobre.
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-

Desacidificación por Sal dobre

Este método, tamén chamado desacidificación equilibrada, permite eliminar na mesma
proporción o ácido málico e o tartárico mediante a formación de tartromalato de calcio.
O éxito da operación reside nas variacións das condicións de pH, xa que o tartromalato se
forma a pH maior de 4,5. Para conseguir este pH, unicamente se desacidifica unha parte do
mosto (parte alícuota) con carbonato cálcico, e é sobre esta parte onde precipitan os ácidos
tartárico e málico en forma de tartromalato de calcio (sal dobre).
Se engadíramos carbonato cálcico a todo o mosto, reaccionaría primeiro co ácido tartárico
formando tartrato de calcio e descompensando o nivel de ácidos, por este motivo
empregamos o carbonato unicamente nunha parte do mosto.
O proceso é o seguinte:
1) Determinamos primeiro a intensidade da desacidificación calculando a redución da
acidez total en gramos por litro de acido tartárico, non se recomenda baixar máis de 4
gramos litro de unha sola vez. Como o factor limitante da desacidificación é a
concentración de ácido tartárico, é necesario saber previamente cal é a máxima
desacidificación posible. Para un bo equilibrio gustativo débese conservar unha
concentración residual de ácido tartárico de 1,5-2,0 g/l aproximadamente. A fórmula a
empregar é a seguinte:

Desacidif máx. = Acidez total x (Ac. tartárico – Ac. tartárico residual)
Acidez total – Ac. tartárico

2) Separamos un volume de mosto (parte alícuota) sobre o que imos realizar a
desacidificación con carbonato cálcico. Para calcular o volume da parte alícuota
utilizaremos a seguinte fórmula:

Parte alícuota = Volume mosto x (Acidez total - acidez desexable)
Acidez total - 1

50

3) Calculamos a cantidade de carbonato cálcico a empregar mediante a fórmula:
Gramos de CaCO3 = (0,7 x Acidez total) x V parte alícuota

4) Disponse o carbonato cálcico, previamente disolvido nun volume pequeno de auga,
nun recipiente do dobre de volume da parte alícuota (formación de escuma) e vaise
botando o mosto desfangado lentamente e removendo continuamente para que se
vaia disolvendo o carbonato e non se baixe en ningún momento de pH 4,5. Unha vez
remata esta operación conservase en frío (8-10⁰C)
5) Cando se fai de xeito manual e son cantidades pequenas, despois de remover e realizar
a mestura, precisa de dous remontados máis separados 12 horas. Os remontados
serán en ausencia de aire e con cantidades de sulfuroso libre de 30-35 mg/l. En
volumes importantes e co emprego de bombas inxectoras non son necesarios estes
remontados, podéndose realizar nunha única fase.
6) Pasadas 24 horas sepárase a sal dobre formada por decantación, recoméndase realizar
tamén un filtrado kieselghur (filtro de terras diatomeas) para evitar a reabsorción do
tartromalato.
7) Mesturar o volume parcial desacidificado e clarificado co viño orixinal. Unha vez
realizada esta operación pode producirse unha precipitación de tartrato de calcio
como consecuencia do exceso de carbonato cálcico do volume parcial desacidificado.
8) Para o embotellado esperar un mínimo de 3 meses despois da desacidificación.
Verificar previamente a concentración de calcio residual. Transcorrido o primeiro mes
recoméndase levar a cabo unha axitación do viño desacidificado para facilitar así as
precipitacións residuais de tartrato de calcio.
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Imos ver estes cálculos con un exemplo práctico, temos 80 litros de un mosto coas seguintes
características:
Ácido malico: 4,1 g/l
Ácido tartárico: 6,08 g/l
Acidez total:10,7 g/l,

Queremos baixar a acidez total a un valor entre 6,5-7 g/l, sabemos que non convén baixar máis
de 4 puntos (10,7 – 4 = 6,7 g/l). Imos ver primeiro si é posible

Desacidif máx. = Acidez total x (Ac. tartárico – Ac. tartárico residual)
Acidez total – Ac. tartárico

Desacidif máx. = 10,7 x (6,08 – 2) = 9,44 g/l
10,7 – 6,08

Non temos limitacións por tartárico residual.
Agora calcularemos o volume da parte alícuota:

Parte alícuota = Volume mosto x (Acidez total - acidez desexable)
Acidez total - 1

Parte alícuota = 80 x (10,7 - 6,7) = 32,99 litros
10,7 - 1

As necesidades de carbonato cálcico serán:

Gramos de CaCO3 = (0,7 x Acidez total) x V parte alícuota

CaCO3 = (0,7 x 10,7) x 32,99 = 247,10 gramos de CaCO3
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2.3. Avaliación de parámetros agronómicos
A continuación tratarase de definir e describir unha serie de variables agronómicas de interese
para o estudio experimental.

2.3.1. Estados fenolóxicos
A fenoloxía é a disciplina que estudia a influenza do clima e o tempo atmosférico sobre o
desenvolvemento das plantas. Ocúpase preferentemente de certos acontecementos
(agromado, floración, pinta, etc) que se repiten periodicamente na vida das plantas e das súas
relacións co clima e a evolución temporal das estacións.
O estudo dos estados fenolóxicos da vide reflicte como se suceden as diferentes fases de
desenvolvemento vexetativo e frutífero das plantas en relación da climatoloxía.
O coñecemento dos estados fenolóxicos, como vimos anteriormente nos seus apartados
correspondentes, é unha referencia obxectiva de utilidade para un correcto manexo do cultivo,
poder estimar as datas das vendimas, permitirnos identificar períodos crítios dentro do ciclo
anual e facilita unha aplicación adecuada dos tratamentos fitosanitarios, pero ademais de
estas ten outras utilidades coma:
A escala que se utiliza normalmente en viticultura son os estados de referencia de Baggiolini.
Cada un dos 16 estados fenolóxicos está caracterizado por unha letra, os estados máis
relevantes son 4, desborre (B-C), floración (I), pinta ou envero (M) e madurez (N).
A descrición de cada un dos estados de referencia de Baggiolini pódese consultar no Anexo 7.Estados fenolóxicos .
Como xa se comentou no apartado 2.2.3., unha poda tardía pode inducir un adianto na
brotación e unha diminución do vigor, pero no caso que nos ocupa, por cuestións
organizativas, a poda de inverno realizouse demasiado tarde, o que definíamos no citado
apartado coma poda atrasada con posible repercusión na data do desborre e no vigor das
cepas.

2.3.2. Fertilidade
Para determinar a fertilidade tívose en conta o número de xemas deixadas na poda, o número
de pámpanos e o número de acios por planta.
A fertilidade potencial expresa o número de inflorescencias (acios) por xema desborrada:
Fertilidade potencial = n⁰ acios/n⁰ pámpanos
A fertilidade práctica representa o número de inflorescencias (acios) por xema deixada na
poda:
Fertilidade práctica = n⁰ acios/n⁰ xemas deixadas na poda
53

Hai que ter en conta que aínda que o deseño experimental está feito para que haxa o mesmo
número de plantas formadas en cordón e en guyot, moitas das primeiras están de momento
sen cotóns e polo tanto son varas que se comportan como unha poda longa. Por este motivo,
estas plantas non se contabilizan como cordón e si que se fai como guyot para ter en conta
nun segundo cálculo.
Tampouco se contabilizan para o índice de fertilidade as cepas que non están nada formadas, é
dicir, aquelas que non están nin atadas nin arqueadas, e loxicamente, tampouco as marras.
Tendo en conta os criterios anteriores, o número de plantas que se tiveron en conta para
calcular a fertilidade para cada unha das filas é o seguinte:
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Como se comentou anteriormente, as plantas que deberían estar formadas en cordón royat
pero que por unha falta de desenvolvemento aínda non teñen cotóns son unha cantidade
importante como para non telas en conta., deste xeito contabilizaranse como guyot para
realizar un cálculo de fertilidade complementario.
Esta cantidade de planta é a seguinte:
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2.3.3. Vigor
O vigor é a capacidade de desenvolvemento vexetativo das plantas. O vigor inflúe en moitos
aspectos do ciclo do cultivo, como poden ser os estados fenolóxicos, a fertilidade, a
maduración ou a cantidade e calidade do froito
Un desequilibrio no vigor por unha produción excesiva alonga o ciclo vexetativo e trae consigo
un atraso na maduración. Un exceso de vigor provoca incrementos da acidez (málico) e
sabores herbáceos nos viños.
Para a determinación do vigor vexetativo o método máis empregado e sinxelo, e un dos máis
exactos, é a cuantificación do peso da madeira de poda, este método consiste en pesar os
bacelos inmediatamente despois da poda para cada grupo de estudio.
No caso que nos ocupa, como xa se comentou anteriormente, a plantación do campo de
ensaio non está completamente establecida, para un estudio comparativo do vigor todas as
cepas deberían de estar igualmente formadas coa mesma carga deixada na poda, isto é, o
mesmo número de xemas e a mesma estrutura para cada unha das plantas, é por este motivo,
non serven neste caso os métodos analíticos convencionais (peso da madeira de poda, número
de bacelos, lonxitude dos bacelos etc.).
Para solucionar este problema tratouse de determinar visualmente o vigor de cada unha das
plantas independentemente do seu grao de formación, asignándolles un valor de 0 a 5 onde 0
é o vigor mínimo correspondente con unha planta extremadamente debilitada e 5 o vigor
máximo.
A determinación visual do vigor realizouse a mediados do mes de setembro.
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2.3.4. Produción
A produción mídese en quilogramos de uva vendimada por cepa. A uva vendimada foi pesada
por grupos de estudio unha vez chegada á adega.
No apartado de fertilidade determinaremos o número de acios por grupo de estudio, cos datos
de produción poderemos obter tamén o peso medio por acio dentro de cada grupo.
Para un estudio correcto e unha fiabilidade dos datos, a plantación debería estar
completamente establecida con todas as cepas igualmente formadas, loxicamente, non se
pode pretender obter datos concluíntes cando hai plantas con diferente número xemas.
Podemos realizar unha aproximación para comparar os datos de produción entre si, tendo en
conta o número de xemas de cada un dos grupos de estudio. En todo caso, e debido a que son
cepas novas que non desenvolveron de momento todo o seu potencial produtivo, estas
comparacións e polo tanto as conclusións teñen un carácter estimatorio e carecen do rigor que
se lle presume a o ensaio unha vez todas as cepas esteas completamente formadas e coa
mesma carga cada unha delas.

57

2.4. Avaliación dos parámetros enolóxicos e do mosto
Ademais de comparar os resultados sobre as variables agronómicas, un estudo de adaptación
de variedades debe contemplar como repercuten o portaenxertos e o tipo de poda no mosto e
no viño.
Recoméndase realizar a vendima cando o valor do grao alcohólico probable sexa o dobre que a
acidez total expresada en gramos/litro. Para Branco Lexítimo agárdanse graduacións de 12,5 a
13,5 e para Agudelo de entre 12 e 13.
Como se comentou anteriormente, a maduración este ano foi complicada e a vendima estaba
programada de antemán. O campo de ensaio non estaba completa e correctamente
establecido e as elaboracións dos viños estaban adxudicadas a os alumnos do Curso de
Viticultura Avanzado, que realizaron microvinificacións mesturando uvas de distintos grupos
de estudo dentro da parcela.
É por estes motivos qué non se teñen datos sobre os parámetros enolóxicos de cada un dos 8
grupos de estudo, non serían datos fiables nin polo tanto concluíntes.
Das analíticas realizadas a os mostos e os viños dos diferentes grupos de estudo son
fundamentais o pH, a acidez total, o ácido málico, o grao glucométrico (mosto) e o grao
volumétrico (viño).
A continuación descríbense os parámetros que deberían ser obxecto de estudio, que aínda que
para o presente ano non se obtiveran estes datos, si pode quedar coma unha referencia para
anos vindeiros.

2.4.1. Grao probable do mosto e grao alcohólico do viño
O grao probable analizado nos mostos chámase grao glucométrico e mide a concentración de
azucres presentes na uva en graos Baumé (⁰Bé).
O coñecemento de este parámetro é de interese para estimar a data de vendima e para
aproximarse, con pouco marxe de erro, a o grao alcohólico que terá o viño rematado. O grao
glucométrico ten unha relación directa co grao alcohólico, e este sabemos que inflúe
notablemente na estrutura e equilibrio dos viños. A lexislación comunitaria, as Denominacións
de Orixe ou as IXP fixan límites mínimos de grao probable para as vendimas.
Existen varios métodos para determinar o grao glucométrico, é moi frecuente o emprego de
refractómetros, aerómetros e densímetros. Os refractómetros adoitan ter escalas para
medición da concentración de azucres en graos Brix (⁰Brix), os aerómetros en graos Baumé
(⁰Bé) e o densímetro mide a densidade do mosto en gramos/litro (g/l).
Polo tanto en función do método de medición que se utilice o resultado vai estar nunhas ou
noutras unidades
Na táboa que se presenta a continuación relaciónanse todas estas unidades
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Densidade

Grao
Baumé

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051

0
0.14
0.28
0.43
0.57
0.71
0.85
1.00
1.14
1.28
1.42
1.56
1.70
1.84
1.98
2.12
2.27
2.41
2.55
2.68
2.82
2.91
3.10
3.24
3.37
3.51
3.65
3.79
3.92
4.06
4.20
4.33
4.47
4.60
4.74
4.88
5.01
5.15
5.28
5.41
5.50
5.68
5.81
5.95
6.08
6.21
6.34
6.48
6.61
6.74
6.87
7.00

Grao
Brix

0.20
0.47
0.73
1.10
1.26
1.53
1.80
2.06
2.33
2.59
2.86
3.13
3.39
3.66
3.92
4.19
4.46
4.72
5.00
5.27
5.54
5.80
6.07
63.3
6.6
6.9
7.2
7.4
7.6
8.0
8.2
8.4
8.7
9.0
9.2
9.5
9.8
10.0
10.3
10.6

Alcohol
probable

0.11
0.23
0.43
0.59
0.70
0.88
1.06
1.18
1.35
1.47
1.65
1.82
1.94
2.21
2.30
2.41
2.69
2.77
2.95
3.06
3.24
3.42
3.54
3.71
3.7
4.0
4.2
4.4
4.5
4.7
4.8
5.0
5.1
5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6.0
6.2

Densidade

Grao
Baumé

Grao
Brix

Alcohol
probable

1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

7.13
7.26
7.39
7.52
7.65
7.78
7.91
8.03
8.16
8.29
8.42
8.55
8.67
8.80
8.93
9.06
9.18
9.31
9.43
9.56
9.68
9.81
9.93
10.06
10.18
10.31
10.43
10.56
10.68
10.80
10.93
11.05
11.18
11.30
11.42
11.55
11.67
11.79
11.91
12.03
12.15
12.27
12.39
12.52
12.64
12.76
12.87
12.99
13.11
13.23
13.34
13.46

10.8
11.1
11.4
11.6
11.9
12.2
12.4
12.7
13.0
13.2
13.5
13.8
14.0
14.3
14.6
14.8
15.1
15.4
15.6
15.9
16.2
16.4
16.7
17.0
17.2
17.5
17.8
18.0
18.3
18.6
18.8
19.1
19.4
19.6
19.9
20.2
20.4
20.7
21.0
21.2
21.5
21.8
22.0
22.3
22.6
22.8
23.1
23.4
23.6
23.9
24.2
24.4

6.3
6.5
6.7
6.8
7.0
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
7.9
8.1
8.2
8.4
8.6
8.7
8.9
9.0
9.2
9.3
9.5
9.6
9.8
10.0
10.1
10.3
10.5
10.6
10.8
10.9
11.0
11.2
11.4
11.5
11.7
11.9
12.0
12.2
12.3
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.3
13.4
13.6
13.8
13.9
14.1
14.3
14.4
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Os métodos citados anteriormente son válidos para medicións de grao glucométrico (azucres),
pero non o son para medir o grao alcohólico volumétrico nos viños.
O grao alcohólico expresa a proporción de alcohol etílico que ten o viño por unidade de
volume e polo tanto mídese en porcentaxe (% v/v), por iso se chama tamén grao alcohólico
volumétrico (GAV). Para determinar o GAV utilízanse métodos como a destilación e posterior
medición con alcoholímetro, ebullometría ou a densimetría electrónica.
Un valores buscados e adecuados de GAV oscilan normalmente entre os 12% e os 14%.

2.4.2. Ácidos orgánicos e acidez total
Chamamos ácidos orgánicos naturais a os ácidos que están presentes na uva, que son por orde
de importancia, o ácido tartárico, o ácido málico e o ácido cítrico.
O ácido tartárico é un ácido específico da uva, non está difundido na natureza. É o ácido máis
abundante e máis forte, e polo tanto o máis importante, comunica dureza a o viño. Este ácido
presenta unha menor solubilidade en medio hidroalcohólico pola presenza de etanol,
formando precipitados en forma de tartratos e polo tanto diminuíndo a súa proporción unha
vez está a uva fermentada.
O ácido málico está presente en moitas froitas (especialmente na mazá, pero tamén nas peras,
pexegos, grosellas etc.). En Galicia ten valores bastante altos se os comparamos coa viticultura
mediterránea, por este motivo é aínda máis importante en viticultura atlántica. Da sabores
herbáceos, a verde. A concentración de este ácido diminúe durante a fermentación alcohólica
e chega a desaparecer case completamente na fermentación maloláctica.
O ácido cítrico, como o seu nome indica, está presente en este tipo de froitas (laranxa, pomelo
etc.). Da frescura a os viños e a súa concentración non adoita pasar do 10% dos tres ácidos
orgánicos.
A acidez total representa o conxunto de ácidos libres no mosto (tartárico, málico e cítrico) ou
no viño (tartárico, málico, cítrico, succínico, acético, láctico etc.), e dicir, os que son medibles
no laboratorio pola súa actividade ácida. Mídese en gramos/litro de ácido tartárico por ser
este ácido o máis abundante.
O coñecemento de estes parámetros é de grande importancia xa que inflúen directamente no
equilibrio e capacidade de conservación do viño e ademais coma no caso do grao
glucométrico, é preciso coñecelos para poder realizar correccións dos mostos.
Agás o ácido cítrico, os outros tres parámetros (acidez total, ácido tartárico e ácido málico) son
necesarios para poder realizar comparacións entre os 8 grupos de estudio.
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2.4.3. Ph
O pH expresa a actividade dos ión Hidróxeno liberados polos ácidos libres, varía de entre 2,8 a
4,2 para os viños e de forma inversa a acidez total, canto maior é o valor menos ácidez
presenta o viño.
Unha acidez elevada (pH baixo), frea o desenvolvemento de bacterias lácticas e acéticas,
favorece a actividade do anihídrido sulfuroso e axuda a fixar a cor dos viños. A acidez baixa,
por tanto, é un factor de estabilidade microbiolóxica.
O ácido tartárico, ao ser o máis forte e abundante, é o que máis influencia ten no pH.
Normalmente unha acidez total elevada vai acompañada de uns valores baixos de pH e
viceversa, pero non existe unha correlación exacta nin ten porque ser sempre necesariamente
así. A acidez nos viños terminados adoita ser menor que nos mostos e por tanto, o pH
normalmente é maior no viño elaborado que na propia uva.
A acidez é un parámetro que debemos coñecer sempre, xoga un papel esencial no equilibrio
gustativo dos viños xunto co grao alcohólico.
Os valores axeitados de pH varían entre os 3,3 e os 3,5, cando o viño toma un valor de pH
superior a 3,5 este tórnase fráxil e sensible as alteracións microbianas, os valores de pH
inferiores a 3,1 dificultan severamente o desenvolvemento da fermentación maloláctica.
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3. Resultados e discusión
3.1. Estados fenolóxicos
A fenoloxía é un dos aspectos máis importantes á hora de avaliar o comportamento do tipo de
poda e, sobre todo, do portaenxertos nas variedades vitícolas. Un adianto do momento do
desborre, da floración, da maduración ou un acurtamento do ciclo anual da vide é clave na
nosa viticultura.
O noso clima é de temperaturas suaves, poucas horas de sol e elevadas precipitacións
distribuídas sobre todo nos meses da primavera, outono e inverno. É por isto que convén
utilizar variedades de ciclo curto, con unha maduración temperá que nos permita realizar a
vendima antes das choivas outonais.
O 2013 foi un ano meteorolóxicamente extraordinario, con un inverno chuvioso e de
temperaturas suaves, unha primavera con moita precipitación e de temperaturas máis baixas
das medias propias de esa época do ano e un verán moi seco e caloroso.
As temperaturas da primavera provocaron un retraso respecto de outros anos no
desenvolvemento do viñedo, o desborre aconteceu nunhas datas que se corresponden coa
media dos últimos anos pero os fríos dos meses de marzo, abril e maio atrasaron todo o ciclo
de xeito que a floración tivo lugar cun desfase aproximado de dúas semanas.
Durante o período estival, as altas temperaturas propiciaron que esas dúas semanas de retraso
se foran reducindo, pero a maduración non depende unicamente das altas temperaturas e da
insolación.
As baixas precipitacións e a súa distribución no tempo induciron ás plantas a un estrés hídrico
que repercutiu directamente nunha menor taxa fotosintética e polo tanto, unha menor
acumulación de azucres e unha maduración máis lenta. A data da madurez foi con un retraso
de aproximadamente entre unha semana e 10 días, para Agudelo este retraso e as chuvias
desde primeiros de outubro, e polo tanto risco de botrite, supoñen non chegar a o estado
óptimo de madurez.
Tendo en conta os datos recollidos por Carballeira et al (1983), a precipitación media para o
período estival en Betanzos é de 201 mm., é dicir, este ano choveu un 88% menos para o
mesmo período no que a estación agrometeorolóxica de Guísamo unicamente recolleu 23,9
mm.
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No Anexo 6.- Ano meteorolóxico, pódese consultar toda a información sobre os datos de
temperaturas, humidade e precipitación para o ciclo anual da vide no ano 2013. Na táboa
seguinte amosase un pequeno resumo para os meses de marzo a outubro.

Non se observou no campo de ensaio diferenza algunha nos estados fenolóxicos en función
das variables de estudo, é dicir, a fenoloxía foi a mesma para cada unha das variedades
independentemente do portaenxertos e do tipo de poda.
O cadro que se amosa a continuación reflicte as datas de cada un dos estados de Branco
Lexítimo para a parcela de ensaio no ano 2013. Agudelo foi moi parello en todos os estados
fenolóxicos, é posible que houbera unha diferenza de un ou dous días en algún dos estados,
pero debido a que a evolución dos órganos das cepas non é homoxénea dentro da mesma
variedade, e incluso da mesma planta, podemos considerar as mesmas datas para as dúas
variedades por mor de que a dificultade de apreciación da data exacta permítenos erros de
dous ou tres días. Unicamente presentan unha diferenza significativa no estado fenolóxico N
(madurez), que podemos estimar que Agudelo alcanzaría 12 días máis tarde.
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A seguinte gráfica representa os estados fenolóxicos para a parcela de ensaio para o ano 2013.
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Dous índices que se manexan en fenoloxía da vide para caracterizar as variedades son os días
desde a brotación (ddb) ou tamén chamado ciclo práctico, días desde a floración (ddf) e días
desde a pinta (ddp) referíndose sempre a data de madurez (vendima).
Estes foron os resultados obtidos no campo de ensaio:

Días estados fenolóxicos

105

Agudelo

10

54

43

Brotación
Floración

Esfarna
105

Branco lexítimo

10

54

31

Pinta
Madurez

0

50

100

150

200

250

Días

Podemos ver que tanto Agudelo coma Branco Lexítimo foron practicamente a o mesmo ritmo
nos estados fenolóxicos, incluso independentemente do tipo de poda ou do portaenxertos; e
solo atopamos diferenzas no estado fenolóxico N momento de madurez que é 12 días máis
tarde en Agudelo.
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3.2. Fertilidade
O número de inflorescencias é un dato de grande importancia e interese á hora de avaliar o
tipo de poda e o portaenxertos escollido.
Esta demostrado que dependendo a variedade, unha poda longa ou curta, pode influír
decisivamente na fertilidade. Por outra banda, o emprego de portaenxertos de vigor débil
pode repercutir nun maior número de inflorescencias por xema.
A carga óptima para unha variedade e un sistema de conducción é aquela que permite
producir a máxima cantidade de uva que poda madurar co óptimo de calidade, en Branco
Lexítimo non se adoita a ter problemas de cargas excesivas se non todo o contrario, o que nos
interesa é buscar a forma de poder aumentar a súa fertilidade e polo tanto a súa produción.
Non existe ese problema con Agudelo qué ten unha fertilidade máis que aceptable.
Coma no resto do estudo, este parámetro non é completamente fiable por non estar a
plantación completamente formada e, sobre todo, haber unha mostra moi pequena de cepas
con formación en cordón. De todos os xeitos, os índices de fertilidade son os parámetros que
menos influenciados están por non ter as plantas unha carga idéntica xa que a referencia faise
por xema ou por pámpano e non por cepa.
Os datos recollidos sobre número de xemas, número de xemas desborradas e número de acios
por planta, así coma os índices de fertilidade práctica e potencial individuais por planta
pódense consultar no Anexo 8.- Datos de fertilidade.
A continuación amósase un resumo de estes datos segundo están divididos os grupos de
estudo na parcela:
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Estes son os datos definitivos:

Vemos que Agudelo, en xeral, presenta unha fertilidade moito maior que Branco Lexítimo. A
media da fertilidade potencial para os 4 grupos de estudio de Agudelo é 1,12 e a fertilidade
práctica 1,11, se o comparamos cos valores de Branco Lexítimo (0,68 e 0,59 respectivamente)
comprobamos que Agudelo é entre un 65% e un 88% máis fértil.

Os datos de fertilidade para Agudelo en guyot son moi parellos nos dous portaenxertos
utilizados, no caso do cordón parece que o emprego de 101-14 repercute nunha maior
fertilidade. Branco Lexítimo ten unha maior fertilidade con 101-14 tanto en guyot coma en
cordón.
Para Agudelo o emprego do guyot fronte a o cordón supón un lixeiro aumento da fertilidade
mentres que esta característica é moito máis acusada en Branco Lexítimo con incrementos de
máis entre o 50% e o 150%.
Agora imos ver os resultados das plantas que, debendo estar en cordón, compórtanse coma un
guyot por non estar aínda cos cotón formados.
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Estes novos datos confirman o que xa se comentou anteriormente, Agudelo segue sendo entre
un 50% e un 65% máis fértil (a diferenza en guyot é menor) e o 101-14 segue aportando unha
maior fertilidade sobre 196-17, tanto en Agudelo coma en Branco Lexítimo.
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3.3. Vigor
Como xa se comentou anteriormente, debido a que non dispoñemos da plantación formada co
mesmo número de xemas por cepa, non foi posible determinar o vigor mediante o peso da
madeira de poda nin por ningún outro método analítico.
O único xeito posible de obter unha aproximación do vigor das cepas é mediante análise visual.
Para isto avaliouse cada unha das plantas con un valor que vai desde 0 a o 5, onde o 0 é
practicamente unha marra e o un vigor moi elevado. As plantas representadas con un “X” son
marras.
No campo de ensaio realizouse a poda de inverno demasiado tarde, como xa se comentou no
punto 2.3.3., unha poda tardía repercute directamente nun descenso do vigor.
Tamén a especial meteoroloxía de este ano 2013 influíu decisivamente no desenvolvemento
das cepas. As frías temperaturas da primavera fixeron que diminuíra o ritmo de crecemento, e
cando estas temperaturas se recuperaron, a falta de auga nos solos finos de media ladeira non
permitiu un desenvolvemento vigoroso que si se produciu nos fondos de ladeira en solos con
maior capacidade de retención de auga.
Represéntase a continuación un gráfico da parcela onde cada número representa o vigor
dunha planta dentro da súa fila e co seu número de orde.
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Zona1

Zona2

Zona3

Zona4

Diferéncianse claramente 4 zonas atendendo a o seu vigor. A zona 1con un vigor medio ou medio-alto, a zona 2 con un vigor baixo ou medio-baixo, a zona 3
con un vigor medio e a zona 4 con un vigor alto ou alto-moi alto.
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A zona 1 pode presentar un maior vigor que a zona 2 por unha pequena vantaxe cualitativa do
solo e por o efecto borde. A zona 3 está máis abaixo na ladeira e por isto máis preto da valgada
que pasa por parte da zona 4, por tanto estas dúas zonas, especialmente a 4) presentan uns
solos máis frescos e profundos que sen dúbida repercuten de xeito importante no vigor en
anos tan secos coma este.
Non se aprecian diferenzas significativas no vigor en función do portaenxertos, analizando
detidamente pode ser que haxa un lixeiro incremento de vigor precisamente co patrón que
está caracterizado como menos vigoroso, o 101-14. Isto pode deberse, sen dúbida, a o tipo de
solo ou á climatoloxía de este ano que non permitiu que as plantas sobre 196-17 se
desenvolveran correctamente.
Percíbese un maior vigor nas plantas conducidas en cordón fronte a o guyot
independentemente do portaenxertos e a variedade.
Si que se aprecian diferenzas na adaptación do portaenxertos 101-14 a o solo, algo normal se
temos en conta que polas características do seu sistema radicular adáptase mal á seca, a
humidade, a elevada acidez etc.
Na seguinte táboa amósanse o número de plantas que, ou ben morreron desde a súa
plantación ou ben presentan un desenvolvemento mínimo que imposibilita o aproveitamento
da planta e que teñen un vigor que se cualificou coma vigor 0.

Vemos que o porcentaxe de marras co 196-17 é practicamente nulo mentres que co emprego
do portaenxertos 101-14 este sobe a un 8,33%.
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3.4. Produción
Os datos da uva recollida na parcela de ensaio, expresados en quilogramos, son os seguintes:

O total para cada un dos grupos de estudio é o seguinte:

A primeira vista chama a atención a elevada produción de Agudelo fronte a Branco Lexítimo.

Vemos que para un número de xemas practicamente idéntico, Agudelo triplica en produción a
Branco Lexítimo.
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Observamos ademais que do mesmo xeito que a fertilidade aumentaba co portaenxertos 10114, tamén o fai o rendemento de xeito importante.

A incidencia do tipo de poda non se comenta porque os datos de produción son para cada
grupo de estudio e non se discriminaron as plantas que estando dentro de grupos de cordón se
comportan coma unha poda longa a o non ter formados os cotóns.
O número de acios para cada grupo de estudio é:

Se cruzamos estes datos cos de produción temos o peso medio do acio en quilogramos:

Podemos observar que o portaenxertos aparentemente non inflúe no peso do acio en
ningunha das dúas variedades. Por outra banda, é salientable a diferenza de peso dos acios de
Agudelo e Branco Lexítimo, sendo o dobre o primeiro que o segundo.
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3.5. Parámetros enolóxicos
A calidade da uva depende nunha parte moi importante da carga por cepa, e no campo de
ensaio esta carga non é homoxénea por estar a plantación sen formar. Por outra parte o baixo
número de plantas en cordón non ten un rendemento suficiente coma para realizar as
microvinificacións dos distintos grupos de estudio.
Á hora de realizar as microvinificacións considerouse que, debido a todos estes
inconvenientes, o tratamento dos datos sería un absurdo e os resultados das analíticas das
diferentes elaboracións non serían en absoluto concluíntes. É por este motivo que non se
realizou un estudio analítico dos parámetros enolóxicos.
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4. Conclusións
Hai que ter presente á hora de interpretar as conclusións que debido á especial meteoroloxía
de este ano 2013 xunto coa diversidade no solo da parcela de ensaio, é posible que algúns dos
parámetros estean influenciados por factores externos ademais de polas propias variables de
estudio.
De todos os xeitos, este é o primeiro de varios anos de estudio, polo que os diferentes
parámetros deberán ser de novo avaliados e confirmados ano tras ano.
Despois da análise dos datos presentados podemos concluír:
1) Non existen variacións na fenoloxía das variedades de estudio en función do
portaenxertos empregado nin pola aplicación dos dous tipos de poda.
2) Tanto Agudelo coma Branco Lexítimo presentan unha fenoloxía similar,
diferenciándose unicamente no tempo que vai desde pinta á madurez, que é 12 días
maior na primeira caste. O ciclo práctico de Branco Lexítimo e Agudelo para o ano
2013 é de 199 días e de 211 días respectivamente.
3) Branco Lexítimo ten un ciclo curto adaptado a o clima da comarca de Betanzos, que
incluso en anos difíciles coma este alcanza unha calidade máis que aceptable, pola
contra Agudelo é unha variedade de ciclo medio e precisa de condicións
meteorolóxicas máis favorables para unha correcta maduración.
4) Agudelo é unha variedade que duplica en fertilidade a Branco Lexítimo.
5) Branco Lexítimo responde á poda en guyot con incrementos medios na fertilidade
próximos ao 100% mentres que en Agudelo estes incrementos son do 25%.
6) O portaenxertos 101-14 aporta unha maior fertilidade en comparación con 196-17
para as dúas variedades e tipos de poda, estes incrementos na fertilidade son
próximos ao 100% en Branco Lexítimo e sobre o 20% en Agudelo.
7) O portaenxertos 101-14 non induce a un menor vigor das cepas como era de esperar,
por o menos en este solo e en anos meteorolóxicos coma este, pero si que se percibe
un incremento de vigor nas plantas conducidas en cordón fronte as que o están en
guyot.
8) A adaptación a o terreo do portaenxertos 101-14 é moito máis delicada que para o
196-17, o porcentaxe de marras do primeiro supera o 8% mentres que para o segundo
non alcanza o 1%.
9) Agudelo triplica en rendemento (produción) a Branco Lexítimo e o duplica en peso
medio do acio.
10) O emprego de 101-14 afecta favorablemente a o rendemento, con incrementos de
entorno a o 55% para ambas as dúas variedades do estudio.
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5. Anotacións sobre posible aplicación práctica
Os resultados obtidos no estudio avalan o traballo e as observacións realizados durante os
últimos anos no CFEA de Guísamo, especialmente os referidos á fertilidade e produción de
Branco Lexítimo conducido en guyot.
Do que non había ata o momento constancia era da influencia de un portaenxertos de pouco
vigor nas variedades de estudio. Cos resultados obtidos podemos afirmar que 101-14 induce a
unha maior fertilidade e produción sen afectar significativamente ao vigor en terreos fértiles.
Cos datos presentados en este traballo, sempre tomados con cautela e agardando que se vaian
confirmando ano tras ano, podemos recomendar o emprego da poda longa, tipo guyot, para
Branco Lexítimo e de poda curta, tipo cordón royat, para Agudelo. Do mesmo xeito aconséllase
a utilización do portaenxertos 101-14 para ambas as dúas variedades.
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