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Entre todas as moitas e diversas técnicas que se estudan e experimentan na vitivinicultura como a 
enxerta, selección clonal, portaenxertos, defensa vexetal, despuntes, fertilización, labrado, rega, 
enoloxía, tecnoloxía do frío, etc. Poderiamos destacar un apartado chave, si como se fora unha 
chave mestra dun hotel, que é o coñecemento e manexo do solo, non estou a dicir mesmo 
fertilización sen mais, repito coñecemento e manexo do solo.

Todas as demais técnicas sendo importantes e necesarias, non deixan de ser subsidiarias ou do que é 
manter un balance entre o desenvolvemento radicular e ó que medra arriba que é o que vemos, e por 
iso que os franceses acuñaron a palabra “terroir” que non ten unha boa tradución a ningunha das 
linguas  onde hai tradición vitícola, terroir significa o potencial único e singular de vinificación que 
ten un lugar determinado pola súa xeoloxía, solos, clima e o que  o home pon da súa parte como a 
escolla varietal e manexo, é na Borgoña onde xurde o concepto, os monxes bieitos e bernardos das 
Reformas de Cluny e Cister estenden mosteiros e abadías por toda Europa, entre elas Galiza, e polo 
tanto se estende a reinvención da viticultura e vinificación europeas, e así se plantan viñedos por 
todas as ribeiras do Sil e do Miño xa polo século XI. Estes monxes borgoñons mesmo cheiraban as 
terras para facer diferenciacións de viños entre parcelas, así se fala dun “climate” (viño dunha 
parcela específica), así queda definida a diferenciación dos viños, parcelas míticas como “La Tache” 
ou “Romanée Conti” xa veñen delimitadas desde entón.

A un nível práctico poderiamos afirmar que 
calquera técnica de intervención nunha cepa como 
a xestión do follaxe ou a aplicación dun adubo 
foliar ou sulfato ven determinada, condicionada e 
limitado polo que abaixo temos. Para comezar a 
capacidade de penetración e exploración das raíces 
vai configurar o vigor da planta e polo tanto xa 
establece unha certa calidade, cepas vigorosas 
normalmente teñen sistemas radiculares 
superficiais que alimentan de terra fértil e 
orgánica, polo contrario o vigor limitado esta 

moitas veces relacionado con raíces mais profundas que nutren de estratos case minerais, o berce 
natural dos denominados “grandes viños”.

Nunha reunión formativa organizada pola Asociación Galega de Viticultura (AGV) no mes de 
xaneiro e  celebrada na Cooperativa Rosalía de Castro de Meaño o “Quin” do Rosal  (toda unha 
lenda viva da viticultura nesa afamada zona das Rias Baixas) comentou “que  a actividade 
biolóxica dun solo o é todo e debemos deixar que codifique a súa acción no tempo” , despois da 
fase de plantación aconsella labrar o mínimo e non utilizar trebellos como a fresa que moen a terra.

Aubert de Villaine, xerente do considerado como mais mítico e exclusivo viñedo do mundo, 
Romanée Conti (Borgoña) comenta que “se debe evitar todo aquelo que impida o 
funcionamento do solo”   ou sexa todo aquelo que impida que o terroir se expresa, como a 
compactación por maquinaria pesada, en todo caso os “métodos de labrado deben ser limitados, 
superficiais e sobre todo, aplicados no momento correcto”.

Entre as características ou parámetros que poidamos avaliar nun solo e que nos van a influir no 
resto das accións na viña poderiamos destacar: textura, contido de materia orgánica, actividade 
biolóxica e compactación, tamén se podería incluír drenaxe (ou profundidade libre de auga 



estancada) ou salinidade, estas últimas non as imos comentar por agora xa que son características 
extremas , tamén se pode comentar algo sobre a xeoloxía ou mesmo a denominada fertilidade 
química, mais como comentaba son variables mais difíciles de modificar ou xestionar  con 
obxectividade, tamén dependen das que temos comentado.

 Textura
E sen dúbida a característica física mais importante dun solo, as outras características como 
(tendencia a compactación, aquecemento, infiltración e drenaxe, capacidade intercambio catiónico, 
etc.) veñen derivadas da textura. Podemos medila en campo (facendo boliñas de terra con auga) a 
diferentes profundidades, para ver algúns métodos temos o Caderno Técnico sobre Fertilización da 
Asociación Galega de Viticultura, só hai que solicitalo. 
Texturas soltas quere dicir terras lixeiras ou de estructura inestable, predomina a area, é moi propia 
dos nosos solos graníticos ou xabreguentos, quere dicir terras mais quentes que infiltran ben e  con 
menor fertilidade xa que hai normalmente menores contidos de materia orgánica, a bioestructura é 
débil, e son solos mais fáciles de labrar, o problema é velocidade maior de descomposición da 
materia orgánica e a extrema compactación en situacións de sequeira, polo tanto son solos moi 
vulnerables á degradación ou erosión. Debemos ter en conta todo isto.

Se a textura é pesada ou densa, normalmente quere dicir terra barrenta ou con maior contido de 
arxila, significa terra mais fría, menor infiltración e drenaxe, maior contido de materia orgánica, 
compactación fácil en solo húmido, etc. Moitos viños tintos teñen unhas compoñentes de calidade 
mineral que veñen determinados por esta textura.

Ou sexa que só coñecendo un parámetro tan simples como a textura nos vai condicionar moito do 
que podemos facer á hora de escoller a fertilización orgánica ou o tipo de traballos e labores do 
solo. Ollo con isto.

Materia orgánica e actividade biolóxica
Estas dúas variables as poño en conxunto, mais non están revoltas, son cousas diferentes a ter en 
conta. Poñamos dous exemplos fáciles de entender, un solo tropical como das selvas amazónicas 
teñen normalmente baixos contidos de materia orgánica, semella incrible, mais certo, xa que ao 
estar sometidos á altas temperaturas con constantes choivas todo o ano hai taxas de descomposición 
da materia orgánica altas, por iso cando se desmata e se coidan mal fican estériles en pouco tempo. 

Outro exemplo un solo brañento frío ou 
no caso extremo dunha turbeira os 
contidos de materia orgánica son altos e 
a actividade biolóxica baixa xa que 
predomina a falla de osíxeno e as baixas 
temperaturas polo que a materia 
orgánica tende a acumularse. Por iso 
materia orgánica e actividade biolóxica 
son diferentes cousas aínda que moi 
relacionadas.

Unha primeira cousa, a fertilidade ten moito a ver coa actividade biolóxica e dun contido de materia 
orgánica mínimo que permita a unha mínima bioestructura estable. A bioestructura é, digamos, a 
capacidade que ten de xuntarse materia orgánica e elementos minerais do solo a través de 
estructuras mais ou menos permanentes no tempo (hai como pegamentos naturais) é que permiten 
unha certa aireación e capacidade de nutrir ás plantas. E unha característica a observar nos 
primeiros 15 cm do solo e que a actividade biolóxica construe constantemente e as nosas accións 
desafortunadas mais o clima destruen constantemente, no equilibrio esta a virtude. 



A actividade biolóxica serian os obreiros e a materia orgánica o combustible e materias con que 
construir a bioestructura que é vital nos primeiros cm do solo. Unha boa bioestructura nos garante 
solos con boa capacidade de infiltración e nutrición das plantas, son o seguro contra as 
compactacions e a sanidade equilibrada da planta, canto aforramos despois en adubos e sulfatos!

Na actividade biolóxica están os microorganismos (bacterias e fungos) ata os bechos e miñocas. 
Nos debemos intervir o mínimo, a ser posible en superficie e con maquinaria o mais lixeira posible, 
se non for así hai que rachar compactacions en tempo seco no outono (rippel ou subsolador), tentar 
usar labrado vertical que non remexa  a terra (ganchos,cultivadores,  grades, etc.) e que sempre 
queden algúns restos vexetais en superficie. 

Sobre a materia orgánica hai que ter en conta a textura e climatoloxía, se temos solos secos e de 
textura lixeira como as encostas xabreguentas os contidos de materia orgánica naturais son sempre 
baixos (sobre 1%), en terras de fondal ou barrentas son maiores (3-5%), isto sempre o hai que 
respectar. Despois debemos ver se na materia orgánica predomina o carbono mais ou menos, o 
carbono ten que ver con palla e leña, canto mais porcentaxe de carbono fronte ao nitróxeno mais 
lenta se descompón e mineraliza a materia orgánica.  O calcio facilita a bioestructura, se escasea 
non se xunta materia orgánica con solo (bioestructura) e se sobra hai unha maior acvidade biolóxica 
e se descompón todo mais rápido, polo que as correccións de cal son medidas cada ano.

Compactación
Non é en sí unha característica dun solo, mais é o efecto físico de todo que pasa que mais debemos 
vixiar, se temos un solo compactado nos primeiros 30-50 cm ou mesmo a maior profundidade e 
observamos algunha incidencia biolóxica 
na cepa como débil crecemento, ataque 
forte de pragas , doenzas, ou mesmo falla 
de maduración hai que descartar calquera 
outra causa, debemos corrixir a 
compactación. A compactación leva á 
dificultade de exploración das raíces polo 
que se nutre peor e a saúde da planta se 
compromete, moitos fungos do solo en 
terras moi apertadas con pouco osíxeno 
favorecen ataques virulentos. Cun solo 
ferro de arame de 33 mm podemos pinchar 
e ver o que pasa. A compactación ten 
moitas veces a ver coa falla de materia 
orgánica en solos lixeiros e co excesivo 
pase de maquinaria en  terras pesadas, hai sempre outras causas.

Por agora así o deixamos, continuaremos no seguinte numero comentando mais cuestións de 
aplicación na viticultura relacionado co solo, xa que sendo todo moi complexo tamén é no fondo 
simples, moi resumido sería como en solo san hai planta san e en planta san a praga morre de 
fame. 



Efectos da maquinaria pesada no solo vitícola

Terroir: aspectos prácticos.
Poderíase dicir que a vide é unha planta moi adaptable a múltiples situacións no que respecta a 
diversidade de solos onde ela é situada.....por iso é difícil definir a priori unha situación ideal xa que 
se pode modificar ou acondicionar algunha propiedade que nos interese (aireación, acidez, 
humedade) segundo as nosas posibilidades técnicas. 

Nun recente artigo da revista Vinum se facía un exercicio imaxinativo sobre o futuro da viticultura 
mundial no 2014, dunha parte nos agora chamado países emerxentes (xa non tanto) como Chile ou 
Australia e na que se sumaría China se tería avanzado no control automatizado de grandes viñedos 
atendidos por maquinaria con capacidades e sensibilidades maiores ás actuais; doutra parte en 
Europa aínda se podería ver os milenarios viñedos que en socalcos se poden enxergar polas ribeiras 
costentas, aínda terían que ser  feitas moitas cousas a man. Como podería ter subsistido esta 
viticultura “histórica” que non pode desde hai tempo concorrer coa alta produtividade doutras zonas 
no que respecta a custes, mecanización, prezo dos terreos, etc. Unha das poucas respostas posibles 
sería que se defendería esta viticultura con tipicidade e persoalidade dos viños, ou sexa cunha 
calidade propia que só podería valorizarse cun produto máis caro, e polo tanto enriba da media dos 
prezos das botellas que se venden, noutra palabras levar a calidade a límites difíciles de acadar só 
con tecnoloxía e capital, viños moi bos e únicos, ou sexa viños sempre de terroir.   

Poderíase dicir que a vide é unha planta moi adaptable a múltiples situacións no que respecta a 
diversidade de solos onde ela é situada.....por iso é difícil definir a priori unha situación ideal xa que 
se pode modificar ou acondicionar algunha propiedade que nos interese (aireación, acidez, 
humedade) segundo as nosas posibilidades técnicas. 

As necesidades da vide
Se é difícil definir un solo ideal, xa que habería moitos, poderiamos ir ao fundo do asunto, que 
precisa unha videira para desenvolverse ben.

Primeiro saber que unha planta necesita auga, e nisto se fundamenta moitas propiedades que 
debemos atender no solo, as necesidades de fertilidade no sentido químico son menores, en todo 
caso unha planta nova é moi sensible nos primeiros anos (2-4 anos) , a videira precisa un potente e 



profundo sistema radicular para poder superar o stress hídrico do verán, sobre todo nos solos 
graníticos que reteñen pouca auga, a competencia con outras herbas debe ser disminuída ao máximo 
nestes primeiros anos, logo de acadar raíces fortes e fundas podemos mellorar a estrutura dos nosos 
solos (ver o anterior artigo) coa presencia parcial ou total (segundo ó caso) con presencia de herba 
ou pradeira que precisamente tamén dificultan o xurdimento de raíces superficiais que non 
interesan, tamén nos rebaixaran o vigor en favor dunha maduración das acios cara viños máis 
valorados. 

Auga pois, por enriba de todo, se queremos que esas raíces xóvenes penetren na terra sen dificultade 
hai que preparar ben o terreo, tradicionalmente se empregaban pesados arados de vertedeira, o 
problema é que deixaban a boa terra arriba e a mais fértil abaixo e desfacían moito a a terra aparte 
de poder deixar unha placa dura abaixo onde as raíces poden ter dificultades. Agora se propón o uso 
de potentes arados de dentes ou cultivadores que abren fendas por onde a raíz poida penetrar, con 
todo esta acción non pasa dos 80 cm. Nos primeiros 2 anos temos unha cepa nova á que hai que 
mimar e retirar a produción para favorecer o sistema radicular. 

Sobre as necesidades de auga dunha videira adulta hai que situar 2 fases, a primeira ata o pintor ou 
envero, neste caso a planta consume auga como calquera outro cultivo, a auga a necesita para botar 
ramas e follas que logo alimentarán aos acios, durante a a maduración precisamos azúcares, aromas 
e sustancias fenólicas que en debida concentración e evolución (maduración fenólica) polo que 
certo déficit de auga é necesario, falamos sempre de viños de alta calidade. Acontece que se na fase 
final de maduración a falta de auga é forte a planta a sacará de onde sexa e poderá “mirrar” 
(deshidratar) as uvas e por tanto deter prematuramente a maduración, pode ser estudado neste caso a 
necesidade de rega se dita situación se repite en moitas campañas. 

Resumindo, con plantas novas temos que favorecer o enraizamento profundo, preparación do terreo 
que permita a infiltración boa das choivas do inverno e así facilitar a penetración das raíces, novas, 
evitar a competencia de herbas, a esta situación a temos que ter en conta ata os primeiros 4 anos, a 
produción interesa menos. De feito as aportacións de materia orgánica teñen máis que ver coa 
mellora das condicións físicas que a mesma necesidade de fertilidade química.

Nutrición mineral, deficiencias e toxicidades
A vide se deixamos medrar por ela mesma en terra fértil comportarase como unha liana forte que 
pode acadar un crecemento case indefinido, neste caso a produción de ramas e follas afectará 
negativamente a produción de uvas, é unha regra fundamental, nesta razón se fundamenta a menor 
necesidade de fertilidade química. Outra cousa son as consecuencias da acidez dos nosos solos, 
sobre todo se o pH baixa de 5, acontece que neste caso o ferro, aluminio, manganeso e cobre se fan 



moi solubles e no caso de aluminio ou do manganeso pode acadar concentracións tóxicas para a 
planta, entón se ten que encalar durante 1 ou varios anos con aportacións que non deberían pasar 
dos 800-1000 kg de caliza por hectárea e ano. A materia orgánica xoga un papel importante coa 
capacidade e atrapar metais como o aluminio e rebaixar os seus efectos perxudiciais. 

Costas e fondais
Na viticultura galega se podería encadrar a maioría das situacións topográficas nos viñedos de 
ladeira ou costa con maior ou menor pendente e os fondais dos vales, aínda que tamén hai situación 
máis ou menos intermedios. Esa situación topográfica condiciona e determina un conxunto de 
características que diferencian moi ben as situacións. 

Na viticultura de costa temos xeralmente boas exposicións ao sol, maior pedregosidade e 
compoñentes areosos pola acumulación da erosión das terras altas, o que significa solos máis 
aireados e quentes; na outra banda teriamos menor capacidade de retención de auga (que se agudiza 
nos socalcamentos) e tamén menor fertilidade (contidos de materia orgánica tamén baixos) e maior 
acidez. A situación se pode compensar en solos profundos onde o fluxo de auga en profundidade 
(minas ou correntes soterradas) pode dar condicións de frescura. Con todo, a maior limitación 
pódese situar na dificultade de mecanización. Na tradición europea, e tamén na galega, a solución 
foi asocalcar desde hai centos de anos, unha prezada herdanza que teremos de coidar, e que así nos 
facilitou situar un conxunto de “terroir” moi valiosos nos que incluír nosos viños na constelación 
dos “grandes”. Foi esa dificultade de mecanización que deu lugar a un perigoso proceso de 
abandono  en case todas as nosas ribeiras e que tamén repercutiu na perda media de calidade dos 
caldos, dito proceso semella agora reverter nun sentido correcto. O nosa principal preocupación 
sería a falla de auga no verán, o binomio labrado-matería orgánica resulta fundamental.

Nos fondais se dan propiedades diferentes ás anteriores: maior frescura (ou lentura) e fertilidade, 
maior humidade (maior tendencia ao alagamento), menor aquecemento. Hai unha presencia tamén 
maior de elementos finos (arxilas e limos) e tamén un contido superior de materia orgánica. A 
facilidade de mecanización permite nas zonas de tradición elevar considerablemente a 
produtividade dos investimentos. A principal preocupación sería evacuar a auga de máis que se nos 
podería acumular, ou sexa ver como drenar.

Unha cuestión a non desprezar será ver as dificultades estruturais que van atopar as raices no seu 
camiño en profundidade, que repetimos, é chave para acadar calidade e resistir secas. Estas 
dificultades poden partir dunha disposición mellor ou maior das fendas ou fracturas do substrato 
xeolóxico profundo (laxas e rochas), e que temos de coñecer antes de plantar. Tamén debemos 
avaliar a existencia de discontinuidades no perfil do solo como capas endurecidas, aínda sendo de 
pequeno espesor, e que en profundidades ata maís ou menos 80 cm podemos arranxar cun labrado 
pesado (con terra seca ou pouco húmeda). O enraizamento das videiras dáse maioritariamente entre 
os 30 cm e 1,5 m, nos primeiros centímetros o labrado ou competencia da herbas impiden o medre 
de raíces. Se hai unha compactación excesiva abaixo as raices acaban morrendo por asfixia. Se polo 
contrario hai fendas naturais pola  fractura no tempo de laxas e pedras hai vías onde poden 
progresar as raíces e asegurar o verán mais extremo e tamén dar lugar a viños máis persoais e 
expresivos.



Os nosos viñedos en socalcos supoñen unha das  mellores bandeiras da calidade dos nosos viños. 

No final, e non cansaremos de repetir “ as propiedades físico-químias do solo semellan menos 
importantes que as propiedades físicas, esenciais para o enraizamento e a alimentación da 
hídrica da planta”. No eido químico debemos orientarnos fundamentalmente a evitar as 
toxicidades por excesiva acidez e por tanto encalar. Sobre a materia orgánica considerar a seu 
papel chave de alimento da actividade biolóxica e da mellora das propiedades físicas (ten de levar 
moita palla) que eviten os endurecementos superficiais e aumentar a infiltración das choivas do 
inverno-primaveira, o seu interese como fertilización química e secundario, só no caso de cepas moi 
novas ou moi débiles debemos considerar unha materia orgánica con maior contido de nitróxeno 
(con máis bosta e menos palla por así dicilo), recomendamos aportes orgánicos cunha relación C/N 
superior a 20 e que ao final non superemos o 2-2,5% de contido total. 

Pensar que unha planta ben enraizada poderá apañar elementos nutritivos máis fácilmente que se 
esta débil, as deficiencias veñen por ese lado, plantas moi fraquiñas sempre serán sedentas e 
famentas por moito que reguemos e adubemos, tamén serán mais vulnerables ás pragas e doenzas. A 
situación contraria de cepas moi fortes tamén sería mala (moita rama e folla e menor calidade de 
viño e ao final tamén maior ataque de doenzas), no equilibrio intermedio esta o óptimo.

Tamén é necesario saber que as raíces das videiras son endomicorrizadas (infectadas por micorrizas 
simbióticas) que permiten por tanto alimentarse de fósforo e mellorar a absorción de auga, esta 
micorrización dificulta as doenzas da madeira e se mellora co enherbado en superficie (que 
toleraremos máis ou menos a partir dos 4 anos de plantación) e un labrado menor.

Resumindo e resumindo
Plantación nova: evitar a competencia de herba nos primeiros 2-4 anos (co labrado) e aportes 
xenerosos de materia orgánica frescos e con palla (en gavia de 30-40 cm ou misturados co labrado); 
escoller ben o portaenxerto; o que buscamos e que enraice rápido abaixo nestes anos.

Materia orgánica: non superar o 2-2,5% de contido total; nos primeiro anos máis cantidade e máis 
fresca e con palla (C/N maior de 15-20)para que forme solo e logo podemos aportar maís feita ou 
compostada en menor cantidade (C/N de 10-15). Nos fondais máis compostada e menos cantidade. 
Nas costas de solo xabreguento hai que botar con máis frecuencia.

Encalados: non superar os 800-1000 kg de caliza por hectárea e ano. Repetiremos os encalados 
segundo as analíticas, ver a necesidade de aportar  magnesio ou non. 

Labrado: maior na plantación nova e menor na adulta, facer labrado de outono se pasan moitas 
máquinas na campaña; ir a labrado con dentes e ganchos ou fresas con forma de sacha. Como 



principio xeral non máis de 3 pasadas por ano. Se usamos fresadora normal despois hai que 
ganchear.

Exemplo de cavadoras con ganchos e sachas para o labrado de pequenos viñedos

Enherbado: pode ser natural ou sementado, a evitar de forma permanente nos primeiros 4 anos e 
sobre todo nos 2 primeiros. Co tempo e xa cun enraizamento fundo podemos deixar máis tempo a 
herba e que controlaremos con sega ou labrados puntuais (1-2 no ano). O herbicida a evitar no 
máximo e non superar máis dunha aplicación no ano.

Fertilización química: Sempre despois de analítica, mellor con formas orgánicas ou pouco 
solubles, recorrer tamén á adubación foliar. Sempre é secundaria e ollo co nitróxeno e potasio en 
exceso (empeoran a calidade).

Parrais ou espaldeiras: Se a cepa é grande (como no parral, cordón alto ou lira) hai que fertilizar 
máis xa que hai que dar vigor á estrutura, se a cepa e pequena (vaso ou espaldeira baixa) precisamos 
de menos fertilidade e auga, ollo por tanto a esta cuestión.

Densidades altas ou baixas: A calidade sempre vai a máis con moitas plantas, ou sexa menos 
quilos por cepa. A densidade alta precisa de máis mecanización e man de traballo. Na Galiza é 
posible ter densidades altas (por enriba dos 4.000 plantas/ha) en calquera zona. 

Apertura de gavias: E unha práctica tradicional (aínda que custosa) que ten a súa maior lóxica en 
solos de costa e xabreguentos con pouca ou nula capacidade de reter auga e fertilidade,  non abusar 
de material moi leñoso polo risco de doenzas, desaconsellada en fondais ou terras con fertilidade.

Restos de podas: Mellor triturar e deixar no chán, queimar é a última opción.

Sobre a rega: Necesaria en cepas de primeiro ano en terras moi secas. Para viños de calidade 
saber que desde marzo a setembro hai que cubrir necesidades para a cepa equivalentes a 400-600 
mm de precipitación (que ás veces non se acadan na Galiza). Para viños de moita calidade é 
desaconsellada. Despois do envero ou pintor as cepas precisan pasar certa sede, durante a 
maduración a sequeira non pode ser extrema polo risco de mirrado (rega de socorro). Escoller ben o 
patrón (1103 Paulsen, 110R ou 41-B en zonas moi secas e pobres), a chave esta no enraizamento 
profundo. 

  


