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Boletín técnico da Asociación Galega de Viticultura
ALAN na Rúa. ALAN é unha adega familiar que compoñen

Asociación Galega de Viticultura
608720695 Praza Samuel Eijan s/n 32400
Ribadavia Ourense agv@frugagaliza.org

os iramaos Sánchez Rodríguez:Joaquin, José Luis e

En Monterrei Alfonso Fernández Fernández 636507129

foi erguido hai 2 anos. ALAN medra como outras adegas da

No Condado Antonio Suárez Alvarez 655814479

zona a sombra do cooperativismo vitícola. ALAN recolle o

No Rosal Jorge Cardoso Mariño 672085534

esforzo pola reconversión varietal emerxente en favor das

No Ribeiro Xosé Manuel González Vilas 608720695

castes mencía e godello.

Manuel. Esta adega esta situada nun privilexiado outeiro
na cima da Rúa e que corresponde a un edificio novo que

No Salnés Roberto Rivas 696075638
En Valdeorras Joaquin Sánchez Rodríguez 636727848

A adega leva adiante un plan de implantación e
recupración de encostas (algunhas abandonadas) que
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entre papeleos, traballos e moito esforzo permitiron
completar mais de 13 Has repartidas polos concellos de A
Rúa, Vilamartin e Larouco.
José Luis e Manuel levan o traballo na viña e Joaquin esta
coa enoloxía e labores de comercial. Todo o que sacaron
da venta de viño e ingresos doutros traballos foi para a
adega e así ter mais de 6 marcas de 3 gamas desde a
calidade á maxiama selección premium (Alan de Val,
Pedrazais, Costiña e Escada).

A nosa imaxe
A partires de agora estaremos identificados pola polo noso
novo

da AGV e da Federación Rural Galega FRUGA onde

estamos integrados. comprobar no contido deste boletin. O
logo quere dun xeito gráfico colocar a viticultura (folla de
videira caste branca) a sua pegada no producto (marca
dunha copa de viño tinto), resáltase as letras AGV. O logo
foi elaborado por Francisco Pérez Villanueva

Neste caso a escada de calidades responde a un esforozo
por aproveitar as diferencias dos terroir das suas viñas,
comercialmente resulta todo unha aposta que esixe moita
disciplina organizativa tendo en conta o tamaño familiar da
empresa (sobre 80.000 botellas).

Ribeiras

Alan de Val

Iniciamos esta nova sección co fin de por en coñecemento

Esta aposta ven ainda reforzada pola case obsesiva procura

os lugares onde se produce uva e se elabora o viño, que

de valores case esquecidos ou denostadas. Todos sabemos

non sempre son ven coñecidos. Comenzamos por

das dificultades dos tintos galegos para colocarse no

Valdeorras e en contreto coas adegas Alan de Val en A Rúa

escenario comercial noso, pois os de ALAN sacan duas

e Casalnovo en Rubiá. Logo faremos un pequeno apunte

calidades de mencía e logo rematan con monovarietais ao

pola Feira de Chantada que abriu naquela altura a ringleira

estilo francés dos vignerons da Borgoña co Brancellao

de feiras locais na Ribeira Sacra.

Costiña e a Grnacha Escada.

En palabras de Manuel Fernández nun bar ala'polos 90 nos
xuntamos e puxemos a andar isto, todo son problemas:
permisos, minifundismo inmovilista, sen camiños, sen luz.,
etc., etc.
A Adega elabora sobre 30.00 botellas coa marca Casal Novo
Godello e Mencía, e na que non se escatiman nengún
esforzo e penuria en prol da calidade, se non non se
entendría o propio emprendimento. Todo o que entra vai
para a adega que tamén foi construida recentemente e que
ainda carece de servizo da conexión á rede eléctrica, isto só
pasa no pais das hidroeléctricas.
A pesares de todo o viño vai saindo e xa se coloca por
Europa e EEUU, ainda que tamén isto provoca mais
quebradeiros cos papeis.

Roberto Rivas, Jorge Cardoso con Manuel e Jose Luis de ALAN

Neste caso a escada de calidades responde a un esforozo
por aproveitar as diferencias dos terroir das suas viñas,
comercialmente resulta todo unha aposta que esixe moita
disciplina organizativa tendo en conta o tamaño familiar da
empresa (sobre 80.000 botellas).
Esta aposta ven ainda reforzada pola case obsesiva procura
de valores case esquecidos ou denostadas. Todos sabemos
das dificultades dos tintos galegos para colocarse no

Manuel Fernández ensinando a adega

escenario comercial noso, pois os de ALAN sacan duas
calidades de mencía e logo rematan con monovarietais ao
estilo francés dos vignerons da Borgoña co Brancellao
Costiña e a Grnacha Escada. Os godellos non quedan atrás
(Alan de Val e Pedrazais) ainda que o panorama resulta
mais despexado polo tirón dos viños brancos galegos.
Xistos, cepas vellas, variedade de solos e moito, moito
traballo. A mao de obra é exclusivamente familiar e o
tempo dirá onde chegará ALAN, por agora ainda seguirán
medrando con novos viñedos.

Casal Novo
ADEGA DO CASAL en Rubiá, resulta doutro esforzo
colectivo, neste caso entre amigos que decidiron tirarse a
aventura dunha adega por convinción de sacar algo bó e
que fora mesmo exemplar para unha zona moi castigada
polo

Botando unha ollada aos viñedos lindantes pódese
apreciar o que se falaba do abandono pero tamén o
indudable potencial de cepas vellas e ladeiras singulares, e
como non as pedras e terras feitas para o viño.
Unha

escapada

pola

Feira

do

Viño

de

Chantada,

aprovetando unha maña soleada, prácticamente a primeria
do ano, foise visitar a primeira das feiras que inicia unha
ronda na Ribeira Sacra de Lugo(ChantadaSoberQuiroga
VilacháPantón).

Feira de Chantada
Xa na feira moi concurrida de xente departimos con
Roberto Regal (na centro da foto), enólogo da zona é que
leva viños por case toda Galiza, de feito conseguimos
iniciar así unha colaboración coa propia
se verá.

AGV como logo

Contiunando cos brancos probouse o Gran Novás Albariño
2009 por parte das Rias Baixas, o viño en cuestión é da
Adega Gran Novás do Rosal é foi introducido por Jorge
Cardoso, un dos socios da dita Adega, o viño destacou a sua
procedencia de acreditada fama nos monovarietais como nos
“coupages” con caiño branco e loureiro.
Xa cos tintos tivemos o Cividade Mencía 2009 da subzona
Amandi da DO Ribeira Sacra, o viño foi introducido por
María Xesús López, e sobre o viño sairon todas as fatigas e
esforzos por sacar entre pedras e muras unhas cepas, mesmo
centenarias nas palabras de María Jesús. No remate probouse
o Ladairo Mencía 2009 da DO Monterrei, que xa é un viño
Con Roberto Regal, enólo radicado en Chantada

moi coñecido e afamado polas suas distincions e premios
recibidos, nesta ocasión contouse coa presencia de Antón

Campaña de Promoción dos Viños Galegos
en Lugo
No Hotel Méndez Núñez, senlleiro edificio onde saliu o
Manifesto da Asamblea Nazonalista en 1918, realizouse
unha actividade mais da Campaña de Promoción de Viños
Galegos, nesta ocasión

coa colaboración da Asociación

Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo e
patrocinio da Vicepresidencia primeira da Deputación
Provincial de Lugo. O público asistenta o compuñan
hosteleiros, cociñeiros, sumilleres e algun que outro
inicidado/a.
Como en anteriores ocasions Fernando Rodríguez iniciou o
coñecemento das etapas da cata coa fase visual, olfativa e
gustativa, non faltaron os aromas básicos e finalmente
unha cata a cegas de dous viños. Na segunda xornada coa
cata dos Xenéricos dos Consellos Reguladores estiveron por
parte da DO Ribeiro José Angel Martínez e como catador
Roberto Regal. Roberto sinalou a potencia e frescura dos
2008 e 2009 que se seguiron ata un número de 8 viños das
5 Denominacions de Orixe Galegas.
No último día Roberto Regal voltou a oficiar a cata dos
viños de marca nos que comenzou polo Acinus 2008 da
adega de colleiteiro Alfredo Pires de Gomariz, na que
destacou a frescura que tiña sendo un 2008. Pasouse
despois ao Pingadelo Godello 2009 da DO Valdeorras, e que
foi introducido polo enólogo da Cooperativa da Rúa Julio
Ricarte, este viño é unha aposta renovada

cara un viño

branco posicionado na élite, nas palabras de Julio, o
Pingadelo Godello é un viño de 3ª xeración na Cooperativa
e vai ser vendido nun 80% nos EEUU, de feito os asistintes
á cata foron os primeiros en degustar o viño. O godello
significa nas palabras de Julio a proba clara de que as
cooperativas fan e farán calidade entre a sua diversa gama
de viños.

Bao, Vicepresidente 1º da Deputación Provincial de Lugo, e
que deu clausura ás xornadas.

Ainda sen ter estudios rigurosos que sairan á luz pública
(haber hainos) fálase de que ainda se conserva algun
material de aproximadamente 6080 castes diferenciadas,
de todos xeitos son moitas menos as realmente postas
cunha mínima e significativa supercie, ainda así o número
é maior que noutras zonas do Estado. Hoxe en día o
Ministerio de Agricultura a Xunta de Galicia recoñecen
formalmente como preferentes ás seguintes:

Castes Brancas
Albariño: Preferente nas Denominacions de Orixe (DO) de
Rias Baixas,
Ribeira Sacra e Ribeiro mailas Indicacions Xeográficas
Protexidas IXP) de IriaBarbanza e Val do MiñoOurense.
Albilla: Preferente no Ribeiro (Testemuñal).
Caiño Branco:Preferente nas DOs de Rias Baixas e IXP Iria
Barbanza.
Dona

Nesta sección comenzamos falando por un elemento
central na nosa viticultura, que son as nosas castes, é de
certo que Galiza xunto ao Norte de Portugal (do Douro cara
cima) posuan ainda o maior complexo varietal vinífero da
Península Ibérica, e digo ainda por que xa houbo moita
perda varietal desde a praga da filoxera, neste caso as
ventaxas do atraso foron o noso relativo isolamento na
do Estado e o caracter familiar

minifundista das explotacions. Anteriormente non se facian
as replantacions monovarietais de agora, era fácil nos
estacados ou vasos ver en pouco espacio varies variedades,
mesmo mistura de brancas e tintas. Tras a filoxera, a
guerra e nova economía de crecemento industrialurban
dos anos 60 reformulou a orientación comercial do sector
do viño con énfase no productivismo e os volumes, a
implantación masiva de variedades foraneas (palomino,
alicante, hibridos, etc.) eliminou boa parte dos nomes
antergos, como recollía Otero Pedraio nos seus traballos de
comenzo do século pasado.

decía da introducción de clases borgoñonas polos monxes
na

Idade

Media,

nas

DOs

de

Monterrei

e

Godello: Preferente nas DOS de Monterrei, Ribeira Sacra,
Ribeiro e
Valdeorras mailas IXPs de Betanzos, IriaBarbanza e Val do
MiñoOurense, é autorizada na DO Rias Baixas.
Loureira: Preferente nas DOs de Rias Baixas, Ribeira Sacra,
Ribeiro e mailas IXPs de IriaBarbanza e Val do Miño
Ourense.
Torrontés: Preferente nas DOs de Ribeira Sacra e Ribeiro,
mailas IXPs de IriaBarbanza e Val do MiñoOurense, é
autorizada na DO Rias Baixas.
Treixadura: Preferente nas DOs de Rias Baixas, Ribeira
Sacra, Ribeiro e Monterrei e mailas IXPs de IriaBarbanza e
Val do MiñoOurense.

Castes Tintas
Brencellao: Preferente nas DOs de Ribeira Sacra, Ribeiro,
Valdeorras e mailas IXPs de Betanzos, IriaBarbanza e Val
do MiñoOurense, e autorizada na DO Rias Baixas.
Caiño Tinto: Preferente nas DOs de Rias Baixas, Ribeira
Sacra e Ribeiro e mailas IXPs de IriaBarbanza e Val do

Sobre a orixe dos noso complexo varietal, contra o que se
bietos

Preferente

Valdeorras.

Tecnica: As nosas Castes I

economía vitinicola

Branca:

cobra

mais

fundamento

a

preexistencia varietal na Galicia, mesmo de antes dos
Romanos, seguramente moito mais amplia, e que a medida
que se foi conformando a especialización productiva se
consolidou unha certa simplificación segundo os obxetivos
de vinificación procurados. Hoxe en día xa temos mesmo a
selección clonal das castes mais extendidas e da que
seguiremos falando en próximos boletins. Non falaremos
das outras variedades autorizadas de orixe foránea.

MiñoOurense.
Espadeiro: Preferente na DO Rias Baixas e maila IXP de
IriaBarbanza.
Loureiro Tinto: Preferente na DO Rias Baixas e na IXP Iria
Barbanza.
Mencía: Preferente nas DOs Monterrei, Ribeira Sacra,
Ribeiro e Valdeorras e mailas IXPs de Betanzos, Iria
Barbanza e Val do MiñoOurense, é autorizada na DO Rias
Baixas.
Merenzao: Preferente nas DOs Monterrei, Ribeira Sacra e
Valdeorras mailas IXPs de Betanzos e Val do MiñoOurense

Sousón: Preferente nas DOs Rias Baixas, Ribeira Sacra,

Eficiencia por que precisamos que as nosas accions sexan

Ribeiro e Valdeorras mailas IXP de IriaBarbanza e Val do

rápidas de por en marcha e con resultados verificables na

Miño Ourense.

finca ou viña, moitas materias activas amosan problemas
de resistencia que son crecentes polo que hai que

Outras variedades menos significativas son a Branca

combinalas cada vez mais ou sacar outras novas.

Lexítima, Lado, Castañal, Carabuñeira, Arauxa, Retinta,
Pedra, Tinta femia, etc. algunhas son meras sinonimias ou

Sostenibilidade por que debemos preservar a nosa saude e

corresponden a ecotipos propios como a Arauxa que é

tamén as das plantas no tempo, unha viña debería cando

forma

do

menos ter unha esperanza de mais de 40 anos para suas

Tempranillo. Algunhas destas estan medrando como o caso

parte

do

grande

complexo

peninsular

cepas, isto non é tan así nos útimos tempos, e que decir dos

do Lado e Branca Lexítima, o futuro ainda non esta escrito

problemas

sobre todas elas e as que xa non se lembran. CONTINUARÁ.

residuos, etc.

asociados

a

toxicidades,

riscos

crónicos,

Podemos hoxe en día a raiz de moitas experiencias e
coñecementos saber mais sobre como mellorar a saude da
planta e por tanto conseguir colleitas boas, cada vez mais
se enfoca o asunto sobre a resistencia da planta ás pragas e
doenzas que atopar novos velenos contra os bechos e
fungos. Xa que non debemos nunca esquecer que os
fitosanitarios son productos principalmente biocidas que é
un composto de BIO = VIDA

e

CIDA= MATA, son

preparados que non estan especialmente concebidos para
que calquera ser vivo os ature ben no seu interior, pasa
coas plantas e cos nos mesmos que somos os mais
interesados en telo en conta.
Aida así hai que por as cousas nun contexto de transición,
non podemos cambiar os sistemas de a noite para a maña,
hai que ter en conta as obrigas que impón a necesidade de
obter colleitas todolos anos qu cubran os nosos esforzos e
custes, é por iso que se deben comenzar por utlizar un
enfoque integrado ou razoado, en que poremos todas as
partes da viña en funcionamento: solo, auga, poda,
patrons, variedades, climatoloxía, elección de sustancias,
etc.

Así conseguimos evitar tratamentos innecesarios e

atender a economía e eficencia, tamén veremos de reducir

Técnica: As bases da defensa vexetal en
viticultura I

os residuos na uva e tamén a nosa exposición a sustancia
agrotóxicas.

A Defensa Vexetal integra un conxunto de coñecementos e
saberes que nos son uteis para a posta en práctica de

Non hai moito tempo saiu á luz publica un informe, non

técnicas tamén diversas que melloren a protección das

sen polémica, sobre os resultados dunha investigación da

nosas colleitas tendo en conta criterios de economía,

ONG PAN (Red Europea en Acción cos Pesticidas) con 40

eficiencia e sostenibilidade.

botellas de viño compradas dentro da Unión Europea
incluindo

viños producidos por viñedos famosos do

Economía por que debemos gastar o mínimo de cartos en

mundo. En100% dos vinos convencionales incluidos na

aplicar os tratamentos como reducir o seu número e

análise foron atopados pesticidas, cunha botella contendo

reducir tamén o custe de adquisición das materias activas,

dez diversos pesticidas. En promedio, cada mostra de viño

o conxunto de tratamentos para 1 Ha de uva Albariña pode

tiña mais de catro pesticidas.

supro sobre 600800

só nos sulfatos, non incluimos nen

máquinas e mao de obra, é unha cousa a ter en conta.

A

análise revelou 24 diversos pesticidas contamiñantes,

canceríxenos, mutaxénicos, reprotoxicos ou interruptores

Hai problemas para nosa saude e o medio ambiente,

da función endócrina pola Unión Europea O descubrimento

actualmente

de pesticidas en mostras del viño seguiu á publicación dun

autorizadas na producción integrada en viñedo teñen

informe

que

antecedentes ou na toxicidade aguda, ou favorecer o

sistemáticamente

cancro, ou perturbar o sistema hormanal, ou alterar o

do

identificou

Ministério
15

de

pesticidas

Agricultura
sendo

Francés

transferidos das uvas para o viño durante o proceso da

mais

da

metade

das

materias

activas

sitstema reproductivo, etc.

vinificación. As uvas están entre os productos alimentícios
mais contaminados en venta na Unión Europea e reciben

Francis Chaboussou formulouse esta pregunta tan sinxela,

unha dose mais alta de pesticidas sintéticos que casi

por qué enferman as plantas?, e como é o estado dunha

cualquier outra colleita. “A presencia de pesticidas en viños

planta sana.

europeos é un problema cada vez maior”. Sen alarmar de
mais, é certo que se consumen sobre 70 millons de

Na sua obra “Plantas doentes polo uso de agrotóxicos”

toneladas de funxicidas todolos anos en Europa (dos que

resumiase o seguinte:

as tres cartas partes van para loitar contra o oidio, un dato

Ass plantas non teñen un sistema interno de defensas

para pensar.

orgánicas,

como

os

animais

o

teñen.

Os

vexetais

adaptaronse ao ambiente polo que teñen uns parámetroe

2. Trofobiose

moi relacionados co solo e o clima . Se alteramos estos

Por qué enferman as plantas?A praga ou doenza é efecto

parámetros normais leva facilmente a morte extinción desa

ou causa?

especie ou comunidade vexetal xa que as plantas non

Tradicionalmente só interesaba saber do comportamento e

poden moverse ou fuxir como os animais. As videiras das

actuación de toda sorte de ameazas reais (pragas e

nosas viñas apenas poden chegar aos 25 anos de vida total

doenzas) ou potencias, digamos que a estratexia é

coma en case todos os viñedos comerciais de todo o

clinicamente sintomática.

mundo,

Por que non definimos antes as condicions para unha

enxertaban podian acadar os 400 anos.

en tempos antigos as videiras que non se

planta sana antes de falar de enemigos a destruir?
Todo isto levou a unha especie

Choboussou era entomólogo (os que estudian os bechos) e

de carreira “armamentística”

tamén era de Burdeos, posiblemente a comarca vitícola

fitosanitaria

descubrir

mais afamada do mundo, e investigaba aos ácaros na

novas formulacions xa que as

videira e viu que as videiras tratadas con agrotóxicos tiñan

desde

mais ácaros, por qué?.

o

de

comenzo

se

observaban as resistencias e
ineficiencias

Francis Chaboussou

moitas

Tirando do fio, Chaboussou comprobou qué nas videiras

sustancias pesticidas, de todos

de

tratadas con productos agrotóxicos (ditiocarbatos como o

xeitos o enfoque é sempre o

Mancozeb ou o Zineb) aumentaba a proliferación de

mesmo buscar a materia activa

manchas de mildeu.

específica ou de amplio espectro para acabar o controlar ao

Tamén observou que as videiras tratadas con xofre de fol

patóxeno, non esquecemos a propia planta?

tiñan menos mildeu.
TROFOBIOSE é un palabrón composto de:

Por que falla o enfoque clásico?

TROFO= ALIMENTACIÓN

Os defensivos agrotóxicos son cada vez mais ineficientes e

BIOSE= VIDA

caros xa que estan relacionados coa industria do petroleo

As plantas pode actuar de moitas maneiras ante unha

que xa sabemos que pode escasear no noso futuro

agresión dun patóxeno?

inmediato. Aparte dos informes de resistencias , por

Sintetizar cortizas ou gomas

exemplo o metalaxyl xa se lle descubriu resistencias desde

Sintetizar antioxidantes polifenois

os anos 80.

Sintetizar fitoalexinas

Cada vez hai mais doenzas e productos sen solución

Provocar aparición tecido morto

definitiva, aparte dos problemas clásicos nos parecen

Confudirse entre a diversidade cromática e aromática do

novos males como o black rot, armillaria, emfermidade de

arredor

pierce, etc. De onde sairon?. E fatalmente inevitalble esta

Etc, etc.

carreira contra as pragas?

Para poder actuar así teñen que botar mao de sustancias

Cobres:

complexas como os antioxidantes ou polifenois e que

Os cobres comenzaron a desenvolverse xa desde 1978 con
Millardet coa formulación do caldo bordelés. O cobre metal
actua

fundamentalmente

como

antixerminativo

de

contacto, ata agora non se atopou nengunha resistencia e é
un producto altamente eficiente e barato en relación ás
outras opcions. Aparte da sua opción funxicida ten función
fertilizante xa que o Cobre ten moito a ver coa resistencia
da planta (síntese de sustancias antioxidantes), rebaixa o
vigor da planta e coactua no control doutras doenzas como
o oidio e botrite.
Como incovintes esta a sua facilidade de lavado e que ao
ter moi pouca capacidade sistémica non é eficar en caso de
infeccions de fungos moi avanzadas, non é curativo. De
todos xeitos o cobre pode acompañarse doutras materias
para determinados obxetivos. Ao ser de contacto ten tamén
o problema de non cubrir os tecidos agromados novos
desde a aplicación. Outra cuestión a ter en conta é a
compoñen un sistema de resistencia interna que se ve

fitotoxicidade con temperaturas baixas, sobre todo en

alterado polos productos químicos de todo tipo.

floración, tamén as altas doses que caen o chan teñen
efecto desfavorable, cumpre unhas mínimas precaucions na

Curisosamente o sistema de resistencia adquirida das

aplicación (categoría noviva), con todo moito menos

plantas SRA ten moito que ver coa calidade do producto e

problemático que outras materias.

por tanto da equilibrada madurez da uva e a presencia de
sustancias aromáticas o de cor que compoñen o potencial

IMPORTANTE:

dun mosto. A mais nitróxeno e agroquímicos o SRA se

nebulización desde abaixo para arriba xa que

temtar

aplicar

a

pulverización

ou

cubre as partes inferiores das follas onde esta o risco de

Praga ou peste

inrección e aguantará mellor o lavado das choivas.
As formas do cobre en formato comercial son as seguintes:
Sulfato de Cobre
Sulfato de Cobre con cal (Caldo Bordelés)

Resistencia
da planta

Hidróxido de Cobre

Condicions
ambientais

Oxicloruro de cobre
Glutamato de Cobre e semellantes
Oxido de Cobre ou cobre bermello

debilita e por tanto a presencia final de compoñentes de

Tamén se pode misturar con outrros productos como xofre

calidade.

mollable, biofertilizantes, preparados vexetais, etc.

Na defensa vexetal hai sempre un triangulo básico:

O Sulfato de Cobre só e moi efectivo contra mildeu, o
problema é que non ten capacidade de aguante na folla,

A defensa vexetal actual se centra no patóxeno e deixa de

podería ser unha solución ecolóxica como tratamento de

lado a capacidade da planta para poder reforzar o seu

choque en caso de doenza declarada.

sistema de defensas. Reducir e optimizar tratamentos con
sustancias de natureza agrotóxica resulta por tanto

Sulfato de Cobre con Cal (2025%), e a formulació clásica

fudamental para asegurar colleitas de calidade e sostibles

do caldo bordelés, póde facerse na casa ou comprar xa

no tempo.

feito.

O Cal rebaixa a efectividade ainda que preserva

contra o lavado.

Hidróxido de Cobre,

Actividades

é mais rápido que o
Sulfato

de

Cobre,

polo que se aconsella

Cursos no Rosal e Arbo
En colaboración con FORGACIG

nos

primeiros

cursos de viticultura que se centraron en temas de enxerta

tratamentos, o caldo

e Defensa Vexetal. No mes de abril se realizaou un curso

bordelés pode ir no

no Rosal no Centro Recreativo e Cultural de San Miguel de

final.

Tabagón.

O

Oxiculoruro

foron realizados dous

é

Francisco Rego oficiou nas enxertas nos dous cursos e do

opción

que se poido comprobar o bó desempeño de alumnos/as, o

intermedia entre os

resultado final verase cos mais de 50 enxertos que se

anteriores, o glutamato ainda non hai moita experiencia,

realizaron polos propios asistentes nunha finca de Ponte de

semella que funciona como adubo foliar para reforzar a

Tamuxe.

unha

Millardet

resistencia da planta con moita presiónd do fungo. O oxido
de cobre pode ser fitotóxico de mais.

Os temas de defensa vexetal foron impartidos por Xosé
Manuel González Vilas, tamén se fixo unha práctica de

Cando se acumulan mais de 25 mm debemos renovar o

introducción á cata de viños que foi seguida con moita

tratamento,

expectación ante a relativa novedade desta arte tan

(utilizar

pluviómetro),

se

usamos

leite

desnatado en proporción 1/100 podemos aguantar mellor

dififundida.

a aplicación. Se baixamos as doses e hai forte presión hai
que renovar con 15 mm.

No mes de maio e no moderno edificio da Cooperativa
Eidosela de Arbo foi realizado outro curso coa mesma

Sobre as doses permitidas no Estado Español estamos en 8

temática onde asistiron mais de 25 alumnos/as, como no

quilos de cobre metálico por Ha e ano , Francia está con 6

anterior curso realizaouse unha práctica de enxerta en

quilos e na Suiza en 4 quilos. A tendencia é tentar

verde que a propia Cooperativa recolleu nun video de You

descubrir

Tube.

formas

de

baixar

doses

e

así

disminuir

fitotoxicidades.

Referencia You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=6Rb6kT2ZMYo

ou

Para facer o cálculo se temos un caldo bordelés ao 20% de

simplesmente dixitar EIDOSELA.

cobre metálico e aplicamos 400 litros de caldo coa dose

No final do curso fíxoe unha sesión práctica para introducir

600 g/100 litros de caldo, 0,2 x 600 x 4 = 480 gramos de

a elaboración de preparados vexetais e biofertilizantes que

cobre metálico no total a formula sería así: porcenaxe (%)

tamé suscitou o interés dos alumnos/as e que continua cun

x dose (gramos/100 litros) x capacidade da cuba (litros) e

seguimento

despois dividimos por 1000 e así nos da os gramos de

maceración de ortiga e o biofertilizante Supermagro.

das

preparcionsn

postas

en

marcha:

cobre metálico que aplicamos, sabendo que o conxunto dos
sulfatos non debe superar os 8 quilos que falamos, mellor
6, en todo caso unha única volta non debe superar os 2
quilos.
Sobre o uso de adesivos podemos utilzar o leite desnatado
no que pomos 1 litro por 100 litros de caldo. Se facemos o
caldo bordelés na casa, saber que se sae moi ácido (pouca
cal) podemos utilizar fariña de trigo para espallar mellor.
Sobre as alternativas ao cobre como os preparados de
ortiga, arxila, tomiño, casca de laranxa, etc só decir que
pro agora ainda non acreditaron sufciente fiabildade,
permiten baixar as doses de cobre en todo caso.
Sememella que a augardente reforza o uso do cobre contra
mildeu.

Xosé Manuel González Vilas na práctica de
elaboración de biofertilizantes e preparados vexetais

a

Presentación do libro " A Rosa do Viño de
Xavier Castro".

Ainda así se viu que a zona ten condicions ecoclimáticas

O día 30 de abril foi presentado pola Fundación Barbantia

comercial, a conservación de cepas vellas de castes

en Cabo de Cruz (Boiro) o libro sobre historia da cultura do

autóctonas e o interés en identificar o territorio coas

viño , na presentación xunto a integrantes da Editorial

marcas propias do viño.

análogas a outra zonas amparadas, o atractivo turístico e

Galaxia e o xornal da Voz de Galicia interviu por parte da
Asociación Galega de Viticultura Xosé Manuel González
Vilas. No libro recollese unha exaustiva revisión do
transfondo sociocultural do mundo do viño na Galiza cmo
a exaltación orgullosa dos colleiteiros, o consumo do viño
segundo as clases sociais, o viño e a política, o papel dos
gastrónomos, a cata experta e popular, decadencia e auxe

Visita a Vintech

do tostado, protocolo dos viños, etc.

Respondendo

ao

convite

da

Asociación

Galega

de

O público vai recoller con satisfacción este libro necesario,

Sumilleres que nos transmitiu a sua Presidenta Mercedes

xa que pon á luz a complexa sofisticación cultural da

González foise visitar a Feira Técnica sobre Enoloxía

sociedade galega entorno ao viño e que nos equipara aos

Vintech no Pazo de Exposicions de Vilagarcía onde se

pasados históricos doutras zonas vitivinícolas europeas

asistiu a unha cata comparada de viños segundo diferentes

afamadas.

metodos de crianza en madeira ( carballo europeo, carballo
americano,

virutas,

etc.).

Espérase

poder

seguir

colaborando en mais actividades en adiante con a
Asociación de Sumilleres e coa Asociación de Catadores de
Galicia presidida por xxx Padín que tamén organizaba a
cata de Vilagacía.

Presentación
do libro de

Proximas Actividades:

Xavier Castro
en Cabo de

Campaña de Promoción dos Viños Galegos en Ribadeo no

Cruz

Parador Nacional nos dias 27m 28 e 29 de xuño en
colaboración coa Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería de Lugo e o patrocionio da Deputación

Reunión con Viticultores da Asociación da
Arousa

Provincial de Lugo. Informarse na Asociación.

Na Casa da Cultura de Santa Baia en Catoira houbo unha
reunión con integrantes da Asociación de Viticultores da

Prácticas de enxerta verde no Rosal durante o mes de xuño

Arousa e na que se falou da colaboración coa Asociación

por parte de Francisco Rego Martínez, informarse na

Galega de Viticultura para o fomento e desenvolvemento da

propia Asociación.

economía do viño na comarca. Esta reunión dará lugar á
elaboración dun proxecto que permita equiparar a zona ás

Publicacions: esta xa editado a primeira parte dos

produccions

apuntamentos de Defensa Vexetal elaborados por Xosé

dos

veciños

concellos

amparados

na

Denominación de Orixe Rias Baixas.

Manuel González Vilas e o Manual de enxerta de Francisco
Rego Martínez.

A Asociación de Arousa integra mais de 90 socios/as dos
concellos de Catoira, Dodro e Valga e na que teñen por

Para recibir mais información actualizada e de utilidade

obxetivo desenvolver no futuro próximo saidas comerciais

sobre varios aspectos da viticultura é posible dirixirse na

a viños amparados na IXP Barbanza Iria e quen sabe se

Asociación Galega de Viticultura onde se remitira a ficha de

mais adiante nunha DO. Entre os problemas que se

afiliación, cantos mais sexamos mais colaboración e

suscitaron foi os retrasos da concentración parcelaria, a

traballo será posta ao dispor do noso sector.

avanzada idade de moitos titulares de explotación, a
presencia ainda forte de hibridos productores, etc.

