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RESUMEN 

Se constata que Ia existencia de un reducido número de personas dedicadas a 
Ia investigación en Viticu ltura en Galicia, y Ia falta de coordinación entre ellas, tiene 
mucho que ver con Ia escasa evolución del sector, que, a diferencia de lo que ocurre 
en el campo de Ia enología, se mantiene en buena medida anclado en el pasado; 
de hecho, algunos de los problemas que más preocupan en el sector (en general 
de carácter técnico) continuan sin abordarse convenientemente. 

Se hace un repaso de las principales lineas de investigación en el campo de Ia 
Viticu ltura en Galicia, analizando alguno de los resu ltados obtenidos, y se compara 
luego esta realidad con Ia del resto del Estado y de los países de Ia Europa 
Comunitaria. Para concluír, se extraen algunas conclusiones y se apuntan algunas 
soluciones de cara al futuro. 

ABSTRACT 

lt can be observed that the existence of a reduced number of viticulture 
researchers in Galiza, and the lackofcoordination between them, has a loito do with 
the poor evolution of the sector, which, in contrast to enology, keeps itself mostly 
anchored in the pas\. In fact, some of the problems which worry most the sector (in 
general of a technical character) continue without being conveniently faced. 

The main viticu lture research lines in Galiza are reviewed and compared with 
those ofthe rest of Spain and the EC. Severa I conclusions are drawn and discussed. 
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INTRODUCCiÓN 

Se algún sector do agro galego ten acadado un desenvolvemento notábel nos 
últimos tempos é sen dúbida o da Vitivinicultura, por máis que este proceso non 
sempre se teña producido dun xeito totalmente harmónico; en efecto, a pouco que 
se observe a situación actual chama a atención o evidente desequilibrio existente 
entre os avances tecnolóxicos conseguidos no proceso de elaboración dos nosos 
viños -non exentos de erros, desde logo- e a escasa evolución no relativo ás 
prácticas agronómicas nas viñas dos que proceden, que mesmo nalgúns casos se 
manteñen ancoradas no pasado. Así, e sen negar con isto certos avances habidos 
na nosa Viticu ltura, seguen sendo moitos os problemas que se prantexan no sector, 
e, xa que logo, moi ampla tamén a temática que a investigación neste eido tería que 
abordar. Hai que ter en conta que cousas tan elementais como a caracterización 
definitiva do material vexetal cu ltivado nas distíntas zonas vit ivinícolas galegas ou 
o establecemento para cada unha das nosas castes da densidade de plantación, 
forma de conducción ou tipo de poda óptimas están por resolver, e que -as máis 
das veces- no establecemento de novas plantacións seguen primando os criterios 
económicos e/ou os coñecementos empíricos dos nosos agricultores sobre os 
criterios máis científicos. Ao tempo, e xunto a estes problemas básicos, xorden 
moitos outros de maior complexidade e de máis difícil solución en moitos casos : a 
obtención de material vexetal certificado sanitariamente, o afondamento na pro
blemática das plantas procedentes do cultivo "in vitro", que en moitos casos ven 
modificadas as súas características varietais (tanto morfolóxicas como 
organolépticas) ao sofriren un proceso de reversión ao estado xuveni l, ou a busca 
de plantas resistentes ás enfermidades máis frecuentes na nosa latitude, son só 
algúns exemplos deste particular. 

Pero se é certo que os problemas na nosa Viticultura son moitos e de moi distinto 
alcance, non é menos certo que o número de persoas que dentro da comunidade 
científica galega adicamos os nosos esforzos investigadores de maneira estábel ao 
sector é aínda reducido e falto da necesaria coordenación, o que leva a que moitos 
daqueles problemas, e dun xeito particular os que afectan ao estudio e racionali
zación das prácticas de cultivo (sen dúbida polo seu carácter eminentemente 
técnico e non tanto científico), veñan quedando sempre relegados fronte a aqueles 
outros considerados por tod@s e cada un de nós como máis novidosos e/ou 
apaixoantes. Esta situación vese reforzada ao non existir na Galiza, a diferencia do 
que ocorre noutras zonas do Estado nas que os Centros trasferidos do INIA 
cumpren esta función , ningún organismo público claramente enfocado á busca de 
solucións técnicas neste particular. A Estación de Viticultura e Enoloxíaque a Xunta 
de Galicia ten en Leiro (Ourense) e que moi ben pu idera cubrir este baleiro, está 
-ao meu entender, e sen desmerecer con isto os esforzos realizados polo seu 
persoal- volcada en exceso na enoloxía, limitada por unha política de persoal que 
dificulta a consolidación de grupos e liñas de traballo, e carente dunha definición 
clara de obxectivos por parte do goberno galego. Debo deixar constancia neste 
punto, da existencia dun entusiasta núcleo de profesor@s do Instituto de Forma-
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ción Profesional "A Granxa", de Ponteareas (Pontevedra), que trata - na medida 
das súas posibilidades-de facer algo neste terreo para aumentar o nivel formativo 
do seu alumnado, e mesmo editan unhas publicacións nas que divulgan os 
resultados acadados. 

Se botamos unha ollada sobre o mundo da investigación da Viticultura na 
Galiza, poderemos observar que existen unha serie de persoas e grupos de traballo 
(en xeral cun reducido número de investigador@s) dispersos ao longo da nosa 
xeografía e que as máis das veces non teñen no estudio da problemática específica 
da videira a súa única razón de ser no eido da investigación. O seu achegamento 
ao mundo da Viticultura-agás casos moi concretos-é circustancial e esporádico, 
por máis que veña motivado polo interese real de contribuír ao desenvolvemento 
e racionalización dun sector que, na necesidade de rendibilizar os enormes 
esforzos económicos, financieiros e mesmo organizativos que ten realizado, 
demanda respostas para o importante número de problemas que se lle presentan. 
Non se debe perder de vista que no conxunto do agro galego, o vitivinícola é, con 
diferencia, o sector que maior grao de cooperativismo, organización social e tecido 
industrial posúe, e que, ademáis, ao seu arredor móvese todo un mundo de 
industrias "auxiliares" de enorme interese socioeconómico (desde asda maquinaria 
para a adega ata as do vidro, deseño, artes gráficas e embalaxe, pasando polas de 
productos químicos e fitosanitarios, pequenos apeiros, etc.). 

Basicamente existe un grupo de traballo especializado na investigación vitícola 
na Sección de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia (CSIC-Pontevedra), en 
cuxa finca experimental existe desde o ano 1993 unha "Colección de castes" 
cultivadas na Galiza e en Asturies froito do traballo de prospección e caracterización 
desenvolvido ao longo destes últimos 10 anos polas distintas zonas vitivinícolas 
das citadas comunidades autónomas, e no que foi fundamental o labor de dirección 
realizado desde o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC
Santiago de Compostela) polo tristemente desaparecido Dr. Mantilla e o do seu 
equipo, hoxe integrado na Misión Biolóxica de Salcedo. Asimesmo, e coas 
limitacións xa establecidas con anterioridade neste texto, debemos falar do grupo 
de traballo da Estación de Viticultura e Enoloxía (Xunta de Galicia-Leiro), que, entre 
outras cousas, ven colaborando nos distintos proxectos desenvolvidos na Misión 
Biolóxica. Todo o demáis son grupos de traballo que, aínda desenvolvendo un 
importante labor de investigación neste terreo, non teñen unha adicación específica 
ao mundo da Viticultura, o que non garante a súa continuidade futura como grupo 
investigador no sector. Trátase de grupos ligados ás distintas Universidades da 
Galiza, e basicamente ás de Compostela (campus de Santiago e Lugo) e Vigo 
(campus de Vigo e Ourense), e nalgúns casos abordan temáticas máis ligadas coa 
enoloxía (desde os estudios das levaduras e o proceso da fermentación ata os da 
análise de mostos e viños) e que, por esta razón, non son obxecto desta ponencia. 

Esta relativa febleza dos grupos de traballo, a súa dispersión xeográfica e a falta 
de coordenación entre eles, condiciona, con seguridade, o desenvolvemento da 
investigación no eido da Viticultura na Galiza, e, xa que logo, a súa concreción nas 
liñas de investigación postas en marcha -inxustificadamente duplicadas en máis 
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dunha ocasión- que tentarei esbozar na miña intervención, por máis que o faga 
necesariamente influído ou limitado pola miña propia experiencia investi
gadora. 

PRINCIPAIS LIÑAS DE INVESTIGACiÓN 

Sen pretender ser exhaustivo sobre o particu lar, e deixando de lado o que atinxe 
ao estudio dos solos e a fitopatoloxía da videira, pois participan nestas Xornadas, 
e nesta propia mesa, especialistas moito máis capacitados ca min para o facer, vou 
describir, do xeito máis conciso que poida, as que considero liñas de investigación 
fundamentais neste momento dentro da investigación vitícola na Galiza, e que 
marcan - neste sentido- as súas tendencias actuais. Botarei man para elo non só 
do meu coñecemento persoal deste tema -con seguridade limitado-, senón 
tamén daquela documentación (escasa igualmente) que poida respaldar nalgunha 
medida os meus criterios á hora de facer a selección temática. Neste sentido serán 
un bo barómetro as relacións de proxectos de investigación aprobados ao longo 
dos anos 90 pola Xunta de Galicia e a CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología), así como o libro das comunicacións presentadas ao I Congreso 
Internacional de Ia Vitivinicultura Atlántica, celebrado na illa de A Toxa (Ponte
vedra) en maio de 1994, e organizado pola Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes da Xunta de Galicia, pois nel participamos a meirande parte das persoas 
que desenvolvemos as nosas tarefas de investigación no sector. 

Seguindo os criterios establecidos no parágrafo anterior e logo de facer un 
pequeno labor de prospección, pódese deducir que son catro os temas vitícolas aos 
que maior número de esforzos adica no seu conxunto a comunidade científica 
galega: caracterización de castes, estudio de portaenxertos, cultivo "in vitro" 
e busca de plantas resistentes a enfermidades. 

CARACTERIZACiÓN DE CASTES 

É sen lugar a dúbidas a liña de investigación que consume maior número de 
esforzos da nosa comunidade científica, e a maior parte dos grupos de investigación 
adícanse (ou téñeno feito) a este tema; baste con dicir que dos 10 proxectos de 
investigación financiados pola Xunta de Galicia na área de Viticu ltura no período 
1990-1997,4 abordan esta problemática; esta constatación, que puidera sorprender 
a alguén, entenderase lóxica a pouco que se coñeza a realidade da nosa Viticultura, 
caracterizada entre outras cousas pola enorme diversidade do seu material vexetal 
e pola máis que segura existencia de múltiples sinonímias e homonímias. Esta 
diversidade, que resulta dunha importancia fundamental para os traballos de 
mellora xenética -e para o mundo da enoloxía-, é causa tamén do enorme 
confusionismo existente á hora de denominar as diferentes castes, e obriga a 
afrontar decididamente o labor da súa identificación definitiva. 
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Tradicionalmente, a caracterización das castes de videira veuse realizando 
mediante a aplicación dos métodos denominados Ampelográlicos, baseados na 
descrición de diversos caracteres morfolóxicos, e Ampelométricos, que con levan 
a realización de medidas sobre distintos órganos (follas, cachos e bagos de forma 
especial); estes métodos, que en xeral non resultan moi gravo sos economicamente 
ao non precisar dunha infraestructura moi sofisticada, permiten realizar a descrición 
dun importante número de caracteres, e seguen sendo considerados necesarios 
para a caracterización das castes de videira desde a OIV (Office International de 
Ia Vigne et du Vin), o IBPGR (International Board ol Plant Genetic Resources) e a 
UPOV (Unian International pour Ia Protection des Ob/en/ions Végé/ales), os or
ganismos con competencia neste terreo ao nivel internacional. Desde hai moitos 
ano~, véñense realizando traballos ampelográficos e/ou ampelométricos na Misión 
Biolóxica de Galicia, na Estación de Viticultura e Enoloxia de Leiro e na Facultade 
de Ciencias de Ourense (Universidade de Vigo), as máis das veces como froito de 
proxectos de investigación conxuntos; a título de exemplo, citarei o realizado en 
Leiro por Pérez e outros (1), no que se describen as principais castes brancas 
cultivadas na Galiza, e a comunicación presentada por Masa (2) ás I Xornadas 
Técnicas sobre a Recuperación dos viños de Valdeorras na que se describe 
ampelográfica e ampelometricamente a branca autóctona Godello. Na actualidade, 
e na busca de maior precisión e rigor nas descricións, véñense aplicando aos 
estudios morfolóxicos novas técnicas baseadas fundamentalmente na informática, 
e asi, Romaní e outros (3), nos Departamentos de Fisica Aplicada e de Botánica 
da Facultade de Ciencias de Ourense (Univ. de Vigo), teñen deseñado un sistema 
informático baseado na utilización da chamada "tableta gráfica", a partir do que 
describen diversas castes autóctonas da Galiza (4). Na Misión Biolóxica, e 
mediante un "sistema de proceso dixital de imaxes" (MIP-Microm), Loureiro e 
Martínez (5) utilizan os métodos ampelográficos e ampelométricos en folla adulta 
para estudiar a variabilidade do cultivar Albariño; asimesmo, Martínez e outros (6) 
estudian a variabilidade ampelométrica das follas adultas de somaclóns da Grenache 
N, aplicando un método propio que posibilita a realización da "folla media teórica" 
e que abre unha importante porta para o estudio das diferencias morfolóxicas inter 
e intravarietais. 

En calquera caso, tanto os métodos "ampelográficos" como os "am pelo métricos", 
ao se basear no estudio de caracteres fenotipicos das plantas, están fortemente 
influenciados por factores medioambientais (condicións edafoclimatolóxicas, labores 
de cultivo, tratamentos, ... ) e outros, como a idade da planta ou o seu estado 
sanitario, o que limita -ao meu entender- a súa fiabilidade como métodos 
descriptivos ao non poder asegurar a repetibilidade dos resultados. A busca de 
parámetros (ou de relacións entre varios deles) que se manteñan estábeis fronte 
ás condicións do medio será unha via fundamental no desenvolvemento futuro 
desta liña de investigación. 

Esta dificultade dos métodos morfolóxicos, que os fai desaxeitados para algúns 
casos de diferenciación entre castes fortemente emparentadas e entre clons cuxo 
fenotipo non difire grandemente, obrigou á busca de novos marcadores que sexan 
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reflexo da xenética das plantas, dirección na que están a traballar a meirande parte 
dos grupos de investigación a nivel internacional. Dun xeito sintético, pódese dicir 
que os marcadores bioquímicos máis amplamente utilizados son as proteínas 
totais (non enzimáticas) e os isoenzimas e ADN (aos que se lle chama xenericamente 
marcadores moleculares para diferencialos dos primeiros), por máis que tamén 
sexa importante o número de traballos que buscan marcadores entre os metabolitos 
secundarios, en especial entre aqueles de natureza fenólica (antocianos, 
flavonoides, .. ,), 

Na Galiza tense avanzado tamén na caracterización de castes por medio de 
marcadores bioquímicos e/ou moleculares, e así, tanto na Misión Biolóxica como 
na Facultade de Ciencias de Ourense veñen desenvolvéndose traballos neste eido; 
no primeiro caso abórdanse a partir dos compostos fenólicos das uvas (funda
mentalmente flavonoides) e das proteínas, isoenzimas e ADN de diferentes 
órganos da videira (brotes xoves, pole, follas e sarmentos agostados), mentres que 
no segundo limítanse a facer estudios isoenzimáticos, Citarei a comunicación 
presentada por este último grupo investigador ao I Congreso Internacional de Ia 
Vitivinicultura Atlántica de A Toxa, na que estudian (7) o sistema isoenzimático 
GPI (glucosa fosfato isomerasa) en castes de vide (autóctonas e foráneas) 
cultivadas na Galiza; parten dun material vexetal existente na colección que o INRA 
(Institut National de Ia Recherche Agronomique-Francia) posúe na rexión do 
Languedoc Roussillon e utilizan a electrofórese en xeles de almidón, Pola nosa 
banda, na Misión Biolóxica e partindo do material vexetal posto en colección na 
finca de Salcedo (Pontevedra), temos caracterizado diversas castes autóctonas 
mediante o estudio electroforético en xeles de poliacrilamida (por ser máis reso
lutivos que os de almidón) das súas proteínas totais e un total de 10 sistemas 
enzimáticos: CO (catecol oxidasa), ACP (fosfatasa aceda), PER (peroxidasa), EST 
(esterasa), MDH (malato deshidroxenasa), GPI (glucosa fosfato isomerasa), GOT 
(g lutamato oxalacetato transaminasa), LAP (Ieucín aminopeptidasa), PGM 
(fosfoglucomutasa) e SOD (superoxido'dísmutasa), Pódese concluír que os estudios 
de proteínas totais e isoenzimas permiten identificar e diferenciar a todas e a cada 
unha das castes estudiadas, pois existen bandas isoenzimáticas exclusivas para 
cada unha delas; sen embargo, e contrariamente ás conclusións que tirabamos 
Vidal e Masa (8) nunha primeira aproximación ao estudio das proteínas totais e 
isoenzimas das distintas morfoloxías existentes no campo galego baixo a deno
minación común Albariño, non foi posíbel revelar -mediante estos análises
diferencias significativas ao nivel intravarietal. Así o puidemos pór de manifesto no 
traballo da Tese de Doutoramento de J. R. Vidal (9), no que abordamos tamén o 
estudio do ADN (analizando os marcadores RAPDs obtidos mediante a técnica da 
PCR), Tampouco foi posíbel mediante RAPDs atopar uns marcadores que indiquen 
un polimorfismo intravarietal nidio e reproducíbel, por máis que si se poidan 
despexar certas dúbidas sobre casos de homonímias e sinonímias, Propoñémonos 
nun futuro próximo abordar o estudio do ADN mediante a utilización dos chamados 
"microsatélites", que, por se tratar de repeticións en "tandem" dunha secuencia 
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sinxela cun reducido número de nucleótidos, amosan un elevado polimorfismo ou 
variabilidade, e permitirán -xa que logo- obter diferencias intravarietais. 

Do estudio de Tese citado anteriormente, pódense tirar moitas outras conclu
sións que axudarán a entender a importancia dos trabal los de caracterización pola 
vía bioquímica. Nese estudio incluiamos 6 castes galegas (Albariño, Caíño branco, 
Loureiro, Torrontés, Treixadura e Caíño tinto), 6 castes castelás (Airén, Albillo, 
Garnacha, Malvar, Negral e Tinto fino) e 4 castes de ampla distribución na Viti
cultura europea (Cabernet sauvignon, Chardonnay, Pinot noir e Riesling), e po
demos concluír que as castes galegas, ao nivel xenético, son significativamente 
diferentes das de Castela, pero non difiren no nivel de similitude das castes 
europeas consideradas. Asimesmo, podemos apuntar que, contrariamente ao que 
se ter¡ expresado en moitas ocasións, o Riesling, amplamente cultivado nos vales 
do Rhin e do Mossela, amósase moi diferente ao nivel xenético do Albariño, cousa 
que resultaba xa evidente coa simple observación das súas características mor
folóxicas externas. 

Pero, como dixemos máis arriba, na Misión Biolóxica utilizamos tamén o estudio 
dos compostos fenólicos con fíns de identificación das castes de vide. En efecto, 
temos separado e identificado distintos compostos flavonoideos utilizando técnicas 
cromatográficas (PC, TLC e HPLC en fase reversa) e espectrofotométricas, e 
podemos ad iantar certos resul tados de interese. Así, nun dos nosos traballos, Masa 
e De Viguri (1 O) , no que tratamos da caracterización da caste Albariño, referimos 
a presencia nesta caste de certos dihydroflavonolesque non teñen aparecido nunca 
en ningunha outra das principais castes brancas cu ltivadas na Galiza, e mesmo que 
dous deles (Taxifolín-3-glucósido e Aromadendrín-3-glucósido) non teñen sido 
atopados nunca con anterioridade na familia Vitaceae, o que sen dúbida confírelles 
un elevado valor desde o punto de vista quimiotaxonómico. 

Actualmente na Misión Biolóxica estamos desenvolvendo un proxecto de 
investigación fi nanciado pola Xunta de Galicia (1 1), no que tentamos realizar o 
estudio da variabilidade xenética da caste' Mencía. Neste proxecto - do que son 
Investigador Principal- abordaremos os distintos traballos de caracterización 
tanto desde o punto de vista morfolóxico como bioquímico, utilizando proteínas, 
isoenzimas, AON e antocianos e os seus glicósidos, por máis que entre a 
comunidade investigadora galega no eido vitícola os compostos de natureza 
fenólica non semellen ter moito predicamento como marcadores bioquímicos. 
Certamente, na Galiza somos ben poucas as persoas que abordamos a caracte
rización da videira mediante o estudio dos compostos fenólicos, polo que debemos 
salientar que na relación de proxectos de investigación financiados pola Xunta de 
Galicia na súa última convocatoria figura un proxecto no que A. Vaamonde (12), 
profesor no campus de Vigo, formula o tema dos compostos fenólicos (e os 
aminoacedos) na identificación das castes de uva utilizadas na elaboración de 
viños brancos, por máis que semelle que o seu interese particular vaia dirixido ao 
campo da estatística. 

Este relativo volume de grupos de traballo sobre a caracterización das castes 
reflicte non só a importancia do tema para o desenvolvemento futuro do sector, 
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senón tamén -se falamos da caracterización morfolóxica- un certo atractivo 
intrínseco da propia materia, que mesmo provoca que algunhas persoas, a nivel 
individual e como simples afeccionados (o que conleva nalgún caso unha evidente 
e comprensíbel falta de rigor e/ou precisión), adiquen esforzos á descrición das 
castes da súa zona ou de toda Galiza. É o caso de J. Freijanes e P. Alonso (13) , 
que veñen de ver editado pola Xunta de Galicia o seu libro Videiras galegas_ 
Catálogo de variedades autóctonas. 

Estudio de portaenxertos 

Deica hoxe, e aínda que se ten mellorado verbo de épocas anteriores non moi 
lonxanas, os criterios de elección do portaenxerto axeitado para a realización de 
novas plantacións seguen vindo máis da man do empírico que das recomendacións 
científico-técnicas. Este problema vese condicionado, ao tempo, polas dificu ltades 
existentes para conseguir na nosa terra madeira de patróns-portaenxerto certificada 
sanitariamente, axeitada ás condicións de clima e solos das distíntas zonas 
vitivinícolas e afín ás nosas castes autóctonas. Ademáis, cando se segue algún 
criterio de elección de patróns, faise (polo xeral) exclusivamente en base ás 
características do terreo, o que ten levado a si tuacións non desexabeis. Dentro da 
xa constatada febleza da nosa investigación no terreo vitícola, existe unha certa 
preocupación por buscar solucións a este difícil tema, solucións que, con seguri
dade, non virán da man da inmediatez. 

Tal e como describen os profesores da Escola Politécnica Superior de Lugo, 
Cabaleiro e Garcia-Berrios (14), para a zona do Salnés (0.0. Rías Baixas), a 
abundancia de terreos con características acedas, nos que o patrón 196-17C se 
adapta ben, ou daqueles outros pobres e pouco fondos onde o 11D-R é máis 
axeitado , fixo xeral izar a utilización destes portaenxertos a outras condicións de 
solo e clima que ten provocado problemas polo exceso de vigor e retraso na 
madurez, coas lóxicas repercusións nas características dos mostos. Estudian 
estes autores o comportamento de distintos clons de Albariño enxertados sobre os 
patróns 196-17C e S04 chegando a concluír - por máis que se trate de resultados 
preliminares- que todos os clons tiveron mellor rendemento sobre S04, e mesmo 
que, contraria mente ao que se vén achacando a este patrón, este aumento na 
producción non foi acompañado dunha caída na calidade dos mostos. Parecidas 
conclusións pódense tirar do estudio posto en marcha na zona de Valdeorras por 
Hernáez e outros (15) para a caste Godello e no que os autores, da Estación de 
Leiro e a oficina de Extensión Agraria de O Barco (Ourense), estudian a afinidade 
desta importante branca autóctona fronte a 9 patróns-portaenxerto (11 D-R, 99-R, 
42DA, 5A, 3.3D9C, 161-49, 196-17C, 41 B e Rupestris du Lot) . 

A importancia destes traballos para o desenvolvemento racional da nosa 
Viticultura é evidente, pero, por forza, trátase como xa adiantei , de traballos que 
requiren de moitos anos de traballo experimental e dos que non sempre é doado 
extrapolar conclusións. Nun intento por chegar a establecer un cri terio de elección 
de portaenxertos en base á vinífera concreta, na Misión Biolóxica afrontamos nos 
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anos 80 un traballo co que tentaba mos clarexar cal é a razón última da existencia 
ou non de afinidade caste-patrón. Deste estudio derivouse un método bioquimico, 
Masa (16) , baseado na composición proteica e isoenzimática de viníferas e 
patróns, que -ao noso entender- permitía definir "a priori" o grao de afinidade 
entre as vin íferas galegas e aqueles portaenxertos considerados adecuados ás 
condicións medioambientais de cada zona de cu ltivo. Non temos noticia, desde 
logo, de que algún organismo oficial se teña interesado por comprobar a fiabilidade 
ou non do noso método, e moito menos de que alguén se teña atrevido a utilizalo 
á hora de elixir os portaenxertos para facer unha nova plantación. 

Cultivo "in vitro" 

A aplicación de técnicas de cultivo de tecidos vexetais "in vitro", baseadas na 
capacidade de "totipotencia" que teñen as células vexetais, e que permiten 
rexenerar plantas completas, é un recurso amplamente utilizado en diversas 
especies (a videi ra entre elas) e con moi distintos obxectivos. Pódense destacar 
entre outros os da propagación elonal, o saneamento de plantas e a realización de 
estudios de mellora xenética. 

Na Galiza pódese considerar pioneiro na aplicación do cultivo "in vitro" á videira, 
o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC-Santiago de Com
postela) do que saíron dúas Teses de Doutoramento que resultaron ser fundamentais 
para o desenvolvemento de moitos dos traballos postos en marcha con posterioridade 
no eido da Viticul tura. Estoume a referir ás realizadas por Ferro (17) que, partindo 
do cultivo de ápices cau linares, sentou as bases para o saneamento de elons 
seleccionados de Albariño, e Martínez (18), que estudiou nesta mesma caste os 
problemas que as plantas procedentes do cultivo "in vitro" teñen á hora de pasa-Ias 
ao campo, e dun xeito particu lar os relativos á aparición da xuvenilidade, temática 
na que continúa afondando na actualidade como componente do equ ipo de 
Viticultura da Misión Biolóxica. Citaremos como exemplo o traballo desenvolvido 
con somaclons do cultivar Grenache N procedentes de cultivo "in vitro", por Mar
tínez e outros (19) , no que se estudia a variabi lidade dalgúns caracteres 
ampelográficos e de producción. Teñen estes traballos un interese práctico 
fundamental, xa que o mercado mundial de plantas de viveiro demanda a autori
zación para comercializar castes de vide saneadas mediante cu ltivo "in vitro", o que 
podería provocar graves problemas (plantas con distinta morfoloxía que o cultivar 
de procedencia e, xa que logo, de dificil certificación varietal , plantas non pro
ductivas, .. . ) de non se solucionar previamente estes aspectos. 

Busca de plantas resistentes a enfermidades 

Direi en primeiro lugar, que o feito de ter deixado esta liña de traballo para o final 
deste breve repaso non é casual, por máis que non pretenda con isto restarlle a 
importancia que de feito ten; moi ao contrario. Son dous os motivos que me teñen 
levado a facelo así; dunha banda, trátase dunha liña de investigación moi xove e, 
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xa que logo, da que non existe aínda producción científica na Galiza; doutra, ten 
-en moitos casos- moito en común coas técnicas aplicadas nas investigacións 
subliñadas na meirande parte dos outros apartados considerados nesta ponencia. 

A busca de castes de videira cun elevado grao de resistencia ás enfermidades 
e pragas de maior incidencia no agro galego (fundamentalmente a aquelas de oríxe 
fúnxico) ten unha importancia capital, non só polo evidente beneficio que reporta
rían estas plantas ao sector, que vería reducir os enormes custos que hoxendía 
consumen os numerosísimos tratamentos fitosanitarios, senón tamén pola propia 
necesidade de limitar a incidencia dos productos químicos sobre o medioambiente 
e a saúde das persoas. Esta segunda razón, que tería que ser preocupación lóxica 
de cada un de nós, pronto será obriga da Unión Europea, o que nos ten que levar 
a camiñar inevitabelmente por este vieiro. 

Existen na actualidade distíntas posibilidades de afrontar este tema; desde a 
máis clásica, baseada nos métodos utilizados pola mellora xenética tradicional, e 
que, basicamente, consiste na selección no campo daqueles individuos que 
amosan unha maior resistencia natural para a súa posterior utilización en 
cruzamentos controlados, ata a baseada na trasformación xenética de plantas, a 
creación das chamadas "plantas transxénicas". O feito de que a videira sexa unha 
especie propagada sempre no campo vexetativamente, e a falta de interese da 
creación de novas castes por cruzamento (existe xa un amplísimo abano de castes 
no mundo vitícola), réstalle valor aos métodos clásicos, e fai centrar os obxectivos 
nos métodos relacionados en maior ou menor medida cos procedementos de 
trasformación xenética. 

A obtención de plantas de videira resistentes a patóxenos mediante a introduc
ción no seu xenoma de xenes foráneos, require da utilización de sistemas de cultivo 
"in vitro" que permitan a propagación das plantas trasformadas, e -como xa 
dixemos ao falar daqueles sistemas- ten que asegurar que non se perdan neste 
proceso aquelas características varietais (morfolóxicas, bioquímicas, agronómicas 
e enolóxicas) que tipifican a caste de que se trate. Nesta dirección camiñan os 
traballos de P.P. Gallego e M.A. Rey, que logo de varios anos traballando nestes 
temas con outras especies vexetais , acaban de conseguir o financiamento pola 
Xunta de Galicia dun proxecto (20) no que abordarán a manipulación xenética e a 
rexeneración "in vitro" de plantas de cultivares comerciais de videira e kiwi. 

Pero a busca de plantas de vide con resistencia a pragas e enfermidades, e dun 
xeito particular á Botrytis pola forte incidencia na zona das Rias Baixas e polos 
problemas que acarrea ás veces o uso de antibotríticos químicos, é un tema que 
-de sempre- está entre as principais preocupacións do grupo de Viticultura da 
Misión Biolóxica, no que se pretende afrontar o problema desde unha óptica 
bioquímica; a busca de marcadores bioquímicos (e de forma especial das chama
das "fitoalexinas") que expresen o maior ou menor grao de resistencia das distí ntas 
plantas do cultivar Albariño (de entre as existentes no noso banco de xermoplasma) 
fronte aos patóxenos, será a nosa vía de estudio nun proxecto (21) no que tanto a 
Deputación Provincial de Pontevedra como o Consello Regu lador da 0.0. Rías 
Baixas teñen amosado moito interese e que con seguridade será presentado 
conxuntamente á convocatoria de proxectos FEDER. 
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A investigación vitícola galega no contexto do Estado 

Unha vez fe ita a descrición das que - ao meu xuízo-son as tendencias actuais 
no eido da investigación en Viticultura na Galiza, cómpre cecais facer unha reflexión 
sobre cal é o estado da nosa investigación vitícola en comparanza coa do noso 
entorno máis próximo, pero non tanto polo que fai ao nivel científico-técnico ou de 
recursos (humanos, económicos, ... ) dunha e outra - entre outras cousas porque 
non son eu quen pra o facer-, canto polo propio contido temático de cada unha 
delas, verdadeira motivación da miña ponencia. En calquera caso esta compara
ción non vai ser en absoluto pormenorizada (non citarei tan sequera traballos 
concretos), senón que se vai limitar a establecer aqueles rasgos xenéricos que 
poidan axudar a entender as diferencias e similitudes entre unha e outra . 

. En liñas xerais, a temática desenvolvida polos principais grupos de investiga
ción no eido da Viticu ltura no resto do Estado español é bastante coincidente coa 
acabamos de describir, e tamén o é a propia problemática dos citados grupos 
(componentes e temáticas pouco estábeis, ... ). Hai que ter en conta, en calquera 
caso, que fóra das Universidades politécnicas e das diferentes Estacións de 
Viti cultura herdeiras do antigo INIA (e, ao tempo, dalgunha das súas 
"particulariedades") , non son moitos tampouco os grupos que traballan establemente 
nestes temas. Nótase certa diferencia no que fai á especialización vitícola dalgúns 
grupos existentes nalgunha das Universidades politécnicas, que ademáis abordan 
temáticas de carácter máis "práctico" (o que se vén chamando desde algunhas 
instancias "investigación finalista"), e, máis que nada, na existencia de grupos 
especializados neste tipo de "experimentación aplicada" nas estacións antes 
citadas. Citarei como simple exemplo a Unidad de Viticultura de Ia Universidad 
Politécnica de Valencia, a Estación Experimental Rancho de Ia Merced de Jerez de 
Ia Frontera (Cádiz), o Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de La 
Alberca (Murcia), a Estación de Viticultura y Enología de Navarra, o Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias ou a Sección de Viticu ltura y Enología da 
Comunidade de Madrid. Na meirande parte destes Centros, e con diferentes níveis 
de afondamento e rigor, estanse levando adiante (xunto aos de enoloxía e 
fito patoloxía) traballos dos que dixen botar en fal ta na nosa terra, enfocados cara 
ao estudio e racionalización das prácticas de cultivo. 

Chegado a este punto, debo facer unha puntualización; é posíbel que esta 
diferencia que eu subliño non sexa tan certa, e que o verdadeiro problema estribe 
na inexistencia de canles que permitan o coñecemento dos traballos que se están 
a desenvolver na Galiza. De ser así, o problema non sería máis que o da falta de 
coordenación que tamén subliñei , pero moito me temo que -cando menos en boa 
parte- existan os dous problemas ao tempo. En calquera caso , hai que facer 
constar con satisfacción que na xa reiteradamente citada relación de proxectos 
financiados pola Xunta de Galicia na convocatoria do 1997, figura un proxecto de 
investigación do que é Investigadora Principal E. Fernández (22), profesora na 
Facultade de Ciencias de Ourense (Universidade de Vigo) , que se propón o estudio 
do comportamento, rendemento e calidade de dúas brancas galegas, o Albariño e 
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a Treixadura, en distintos sistemas de conducción, o que sen dúbida vén cubrir 
parte do baleiro que veño dicindo existe na investigación no noso eido. 

A situación na Europa 

Sen pretender tampouco ser exhaustivo neste particular -suporía facer un 
estudio a fondo do tema que entendo non vén ao caso- botarei man do VITIS
Viticulture and Enology Abstracts, suplemento da prestixiosa revista alemana 
VI TIS, que recolle todos os artigos cientificos e tecnolóxicos relacionados coa 
Viticultura e a Enoloxía aparecidos en arredor dunhas 400 revistas, ademáis de 
libros, resumes de congresos e conferencias, etc .. Facendo unha rápida revisión 
dos últimos cinco anos, e sen considerar os traballos relacionados cos solos e a 
fitopatoloxía da videira, pódense tirar algunhas conclusións, que, sen ter valor 
estatistica, pódennos permitir clarexar algunhas cousas. En primeiro lugar, dicir 
que do total dos traballos publicados polos grupos do noso entorno europeo, 024% 
son franceses, un 19% italianos, un 15% alemáns, un 6% suízos, un 4,3% españois, 
outro 4,3% austríacos, un 3.6% gregos e un 2,6% portugueses, repartíndose o % 
restante entre UK e os paises chamados do leste. Pero se botamos un ollo sobre 
o número de traballos que cada país publica nese saco que veño chamando 
"investigación técnica", veremos que é: o 60% do que publica Austria, o 57% do 
publicado polos suízos, o 29% do publicado polos alemáns, o 27% do publicado 
polos italianos, o 14%dos franceses, .... e o O% do publicado polos grupos españois. 

Deixando á parte os datos, o que sí se pode constatar é que, en xeral, o tema 
que máis se publica no momento actual na Europa (e nesto non é diferente ao que 
pasa nos EE.UU., Canadá ou Australia), é o da caracterización de castes, e dun 
xeito máis concreto na utilización do ADN (polo método que sexa) con este 
obxectivo; probablemente séguelle o da utilización do cu ltivo "in vitro" e as técnicas 
de trasformación de plantas, e logo xa unha serie de temáticas do máis variado 
entre as que a selección e mellora ten un lugar destacado. Direi , ademais, que 
existe un elevado número de traballos que se poderían encaixar no amplo capítulo 
da "fisioloxía" (estudio da fotosíntese, fotorespiración, estudio dos estomas, ... ). 

Pero si é importante saber qué cousas se publican no noso entorno máis 
próximo, maior interese ten observar a organización da investigación vitícola neses 
países en comparación coa existente no noso. Sen entrar a describir as particu
laridades de cada un destes paises, hai que dicir que, de forma xeral, en todos eles 
existe unha rede de Centros Universitarios adicados de xeito exclusivo á formación 
de especialistas na Viticultura e/ou na Enoloxía e ao estudio e investigación neste 
terreo. Ademais, existen outras redes de Centros de Investigación Cientifica -q ue 
puideramos considerar semellante ao noso CSIC- que posúe Institutos de 
Investigación específicos da Vitivinicultura, e mesmo en moitos dos casos, Centros 
que, dentro deste campo, adican os seus esforzos de investigación a grandes 
temas no eido da Viticultura ou Enoloxía. Esto ocorre desde logo en países como 
Francia, Ital ia, Alemania, Portugal, .. pero tamén noutros como Bulgaria, Eslovenia .... 
Ao tempo, na meirande parte dos casos, existe un entramado de Centros adicados 
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á 'experimentación técnica, Istitutos Sperimentales per Ia Viticoltura en Italia, 
Estaciones Experimentales de Viticultura en Bulgaria, Centros Vitícolas na 
Suíza, .. . 

CONCLUSiÓNS 

Sen esquencer que o verdadeiro obxectivo desta comunicación centrábase no 
estudio das principais tendencias na investigación no eido vitícola, non está de máis 
tirar certas conclusións non só sobre este particu lar, senón tamén - e creo que 
fundamentalmente- sobre o estado da propia investigación neste terreo e as 
posíbeis solucións de cara ao seu fu turo. 

Polo xeral, pódese dicir que: 

- O número de persoas adicadas estabelmente ao tema é baixo e en todo caso 
insuficente para abordar a enorme problemática do sector. 

- Moita da investigación séguese a facer desde grupos de traballo que 
investigan nos temas vitícolas de forma circunstancial, o que non permite 
pensar na estabilidade futu ra do sector. 

- Existe unha importante falta de coordenación entre os grupos de traballo, 
que leva a duplicar innecesariamente temas de investigación. 

- A temática abordada é, en xeral , axeitada, por máis que se bote en falta un 
maior número de traballos de tipo "práctico" (estudio e racionalización das 
prácticas de cultivo, .. . ). 

- Non existe unha verdadeira rede de centros adicada ao estudio e á inves
tigación neste terreo, o que vén sendo o principal problema para a solución 
da meirande parte dos apuntados nos parágrafos anteriores. Esto é certo 
tanto ao nivel de Centros de ensino (de grao medio e universitarios) como de 
investigación. 

- De forma particular, bótase en falta unha rede de centros de estudio e 
experimentación "práctica" que teña unha coordenación real cos centros de 
investigación e co sector vitivinícola. 

- A vía da realización de "proxectos conxuntos", na práctica, non elimina os 
problemas de falta de coordenación entre os distintos equipos de investiga
ción. 

Poderíanse seguir tirando conclusións deste tipo , pero entendo que, no funda
mentai queda ben definida a problemática existente. Non resta máis que tentar dar 
solucións, que non sempre serán doadas nin moitas veces posíbeis. En calquera 
caso, ao meu entender, faise preciso "pensar" unha reestructuración do sector, 
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implicando a todos os colectivos con interese no tema, e camiñar cara á criación 
dunha Facultade de Viticultura e Enoloxía e dun Centro de Investigación Vitivinícola 
que sexa quen de unificar ao seu arredor ao conxunto de persoas hoxe dispersas 
(mesmo algunhas nas súas respectivas casas a pesar da boa formación neste 
terreo) ao longo da nosa xeografía. Cecais o dificil será decidir que organismo debe 
"abandeirar" a creación do Centro de investigación (¿a Xunta?, ¿a Universidade?, 
¿o CSIC?, .. . ), pero entendo que hoxendía existen fórmulas que posibiliten a 
creación de centros mixtos e que poidan axudar a salvar este dificil atranco. iQue 
asísexaL 
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