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O Albariño é sen dúbida a varieda-
de de maior importancia económica
e industrial de Galicia. É variedade
preferente nas Denominacións de
Orixe (D.O.) Rías Baixas (DOG,
1999; BOE, 1988; BOE, 2000;
DOG, 2000) e Ribeira Sacra (DOG,
1997; BOE, 1997), e é variedade
complementaria na Denominación
de Orixe Ribeiro (BOE, 1976). Nas
dúas últimas D.O., o seu cultivo é
minoritario, mentres que na primei-
ra ocupa entre o 70% e o 100% da
superfície adscrita (Ministerio de
Agricultura Pesca e Alimentación,
2002).

Antes de comezar a falar da impor-
tancia dunha selección clonal na
videira, é preciso aclarar o concepto
de variedade e de clon. 

En relación ao primeiro, dicir que as
prantas pertencentes a unha mesma
variedade, caracterízanse por ser
idénticas (as técnicas actuais de
análise de ADN non permiten mos-
trar diferenzas entre elas), e por pre-
sentar unha serie de características
fenotípicas comúns (forma, tamaño,
cor etc. de brotes, follas, acios,
bayas e sementes ….), que fan posi-
ble a súa identificación e diferencia-
ción do resto das variedades. Á súa
vez, unha variedade pode estar for-
mada por un pequeno número de
clons, ou mesmo por un único clon,
como a variedade Alicante
Bouschett, obtida a partir de dife-
rentes cruzamentos realizados por
Louis e Henri Bouschett. Noutros
casos as variedades caracterízanse
por presentar unha alta variabilida-
de e estar formadas por un maior
número de clons. Este é por exem-
plo o caso do Albariño (Boso et ao.,
2004).

Dous clons diferentes dunha varie-
dade de videira son dous conxuntos
de prantas obtidos cada un deles a
partir dunha "pranta nai" ou "pran-
ta fonte" distinta, que pertencendo
a esa variedade concreta, presen-
tando todas as características xené-

ticas e fenotípicas próprias da varie-
dade, amosan, sen embargo, peque-
nas diferenzas a nivel fenotípico
(pigmentación dos nervios das
follas, forma e tamaño dos acios
….) ou no seu comportamento
(nivel de resistencia a enfermida-
des, época de brotación e madura-
ción ….). Cada "pranta fonte" e a
súa descencia son idénticas entre
elas (clon A), e distintas da outra
"pranta fonte" e a súa descencia
correspondente (clon B). Estas dife-
renzas, ademais, mantéñense cons-
tantes, independentemente das
condicións climatolóxicas de cada
ano ou do lugar no que sexan pran-
tadas. 

Desde a aparición da ovella Dolly e
as frecuentes noticias que xurden
na prensa sobre a clonación huma-
na ou de animais, asóciase a palabra
"clon" ou "clonación" con manipu-
lación xenética, organismos trans-
xénicos, etc. É necesário por iso
explicar, que unha cousa é a clona-
ción mediante manipulación xené-
tica artificial (transxénicos) e outra
a clonación, chamémola, natural ou
clásica, que se deu na natureza
desde que as prantas e os organis-
mos vivos existen. Cando facemos
brotes dunha pranta, cando face-
mos un acodo, ou cando cortamos
estaquiñas dunha cepa e as pomos a
enraizar e brotar, estamos clonando
esa pranta. 

No mundo vexetal a reprodución
pode ter lugar por dúas vías: por vía
sexual, cando o polen dunha pranta
fecunda ao óvulo doutra e se for-
man as sementes nas que está o
embrión, que posteriormente vai
dar lugar a unha nova pranta; e por
vía asexual ou vexetativa, que con-
siste na obtención dunha nova
pranta a partir dun fragmento da
pranta nai, que se pón a enraizar e
brotar. No caso da reprodución
sexual, a dotación xenética da pran-
ta obtida é unha mestura das dúas
prantas das que procede. No caso
da reprodución asexual ou vexetati-

va (estaquillado), a pranta obtida é
idéntica á nai, posto que non houbo
aporte de xenes de ningunha outra.
Aínda que a videira se pode multi-
plicar tanto por vía sexual (semen-
tes) como por vía asexual (estaqui-
llas), este último sistema é o máis
empregado na viticultura comer-
cial, xa que é o único modo de ase-
gurar que as prantas obtidas perten-
cen á variedade concreta que que-
remos multiplicar. A multiplicación
sexual na videira  emprégase no
campo da investigación, para a cre-
ación de novas variedades e espe-
cies.

A selección clonal clásica, consiste
en buscar na natureza distintos
exemplares dunha variedade, por
exemplo Albariño, que por diferen-
tes razóns presentan características
particulares encanto a produción,
época de maduración, nivel de
resistencia a enfermidades ou
outros xeitos de interese.

No caso dos transxénicos esas
características particulares ou de
interese, sonlles conferidas ás pran-
tas de forma artificial, mediante
manipulación xenética por parte
dos científicos, e cun obxetivo xa
fixado de antemán, por exemplo a
obtención dunha pranta máis resis-
tente a Mildiu, ou máis produtiva.

Na selección clonal clásica o exem-
plar "ideal" búscase na natureza, o
éxito consiste en atopalo. No caso
dos transxénicos o éxito radicaría
en ser capaces de crear ese exemplar
"ideal" a partir da
modificación artifi-
cial dunha pranta
concreta, que ini-
cialmente non tiña
esas particularida-
des. Trátase de per-
correr distintos
camiños para chegar
a un mesmo lugar.

Por suposto que non
estamos en contra

dos transxénicos, e pensamos que
poden constituír no futuro unha
forma de mellorar a viticultura, de a
facer máis rentable, de reducir por
exemplo o uso de praxicidas, aínda
que o proceso non é fácil en absolu-
to, e aínda terán que pasar moitos
anos antes de chegar a ese tipo de
resultados. Como científicos que
somos, estamos abertos ás novas
tecnoloxías, e a pór todo o noso
empeño en coñecer tanto as bonda-
des como os riscos que puidesen
entrañar. Consideramos nembar-
gantes, que no caso da videira,
antes de chegar a empregar estas
técnicas, é necesario recoller, con-
servar e utilizar os recursos que nos
ofrece a natureza. Por outra banda
non se pode esquecer que a viticul-
tura na Unión Europea e nas distin-
tas Denominacións de Orixe, está
sometida a unha estrita e complica-
da lexislación, o que de momento
fai imposible o uso de prantas trans-
xénicas.

Unha boa selección clonal ten que
garantir en primeiro lugar a identi-
dade varietal das prantas, é dicir,
estar avalada por uns datos ampelo-
gráficos (repetidos durante varios
anos) que permitan asegurar, sen
lugar a dúbidas, que esa pranta pre-
senta todas as características típicas
da variedade concreta que se pre-
tende seleccionar. Pode ser tamén
de grande utilidade, aínda que polo
momento non teña validez legal, a
realización de análise de ADN
como complemento da descripción
ampelográfica. 
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Outra das condicións que debe
cumplir a selección clonal nunha
variedade, é poder suministrar non
só prantas sanas, senón prantas
diferentes desa variedade, con
características distintas entre elas
(ampelográficas, agronómicas, de
resistencia, etc..), de maneira que
podamos ser capaces de escoller
unhas ou outras en función das
características do noso viñedo ou
do obxectivo que pretendemos atin-
xir. Consistiría, por dicilo dalgunha
maneira, en buscar a diversidade
dentro da uniformidade.

O estudo ampelográfico no caso
dunha selección clonal, serve para
garantir que a pranta pertence á
variedade concreta que se pretende
seleccionar, que ten todas as carac-
terísticas típicas de ésta, pero tamén
para pór de manifesto pequenas
diferenzas que nos permitan distin-
guir uns clons doutros e poder iden-
tificalos . 

O estudo agronómico consiste en
seleccionar clons que presenten
diferenzas de interese económico e
industrial, ou diferenzas que permi-
tan predicir qué clon é o mais ade-
cuado para unhas condicións de
chan e clima concretas. Neste senso
o obxectivo é seleccionar prantas
con diferentes niveis de fertilidade,
peso de uva por cepa, número de
ácios por cepa, gradación alcólica,
acidez, época de brotación, época
de maduración etc.

Na época actual na que se tende á
utilización de cultivos cada vez máis
ecolóxicos, á redución do uso de
produtos fitosanitarios, cobra espe-
cial importancia tamén a obtención
de prantas cun certo nivel de resis-
tencia natural a determinadas
enfermidades de gran incidencia na
nosa viticultura. En Galicia as con-
dicións de humidade e temperatura
nas que se atopan os viñedos, fanos
especialmente sensibles ao ataque
de enfermidades producidas por
fungos, como é o caso do Mildíu,
Oidio e Botryte. Ata tal punto que
os viticultores, ano tras ano, vense
na necesidade de aplicar varios tra-
tamentos, en cada ciclo vexetativo,
contra estas enfermidades. Isto sub-
pón non só un gran desembolso
económico, e en moitos casos per-
das de parte da colleita, senón
tamén un considerable deterioro do
medio ambiente, e mesmo a apari-
ción de problemas na fermentación,
debido ao uso abusivo deste tipo de
produtos en épocas próximas á
colleita. Á vista de todo iso, é evi-
dente o interese que pode ter a
selección de clons cun certo nível
de resistencia a este tipo de enfer-
midades.

O último aspecto que se debe ter en
conta cando se fai unha selección
clonal, é o aspecto enolóxico. Nun
ámbito como o noso, no que predo-

minan os viños monovarietais,
como o Albariño, e no que os pro-
dutos das diferentes adegas dentro
dunha mesma zona son moi simila-
res, adquire unha gran importancia
o feito de ofrecer ao mercado a posi-
bilidade de diversificar, de obter
viños que aínda sendo elaborados
coa variedade Albariño, presenten
matices distintos que poden chegar
a conferirlles un selo único e parti-
cular. 

Para ser capaces de levar a cabo
unha selección deste tipo, e de
suministrar datos fiables sobre todos
estes aspectos que acabamos de
citar, é necesário, en primeiro lugar,
seguir un método científico de estu-
do (fixar un número de repeticións
suficiente de cada un dos clons a
estudar, planificar os muestreos

segundo o obxectivo que se preten-
de atinxir, ...). É necesario ademais
desenvolver un plan de traballo de
varios anos (8-9 anos como míni-
mo), e que este sexa levado a cabo
por persoal formado, que coñeza a
fondo as variedades coas que vai
traballar e sobre todo que coñeza
ben os métodos de traballo. Por últi-
mo, é imprescindible, para poder
comparar uns clons con outros, que
todos eles se atopen prantados na
mesma parcela, que todos eles fosen
prantados no mesmo ano, e que
estean sometidos ás mesmas condi-
cións de cultivo, podas, condución,
etc.

Polo que se refire aos traballos de
selección clonal de Albariño en
Galicia, en 1986, no Consello
Superior de Investigacións
Científicas, e no marco doutras
investigacións que estabamos a rea-
lizar en torno ás antigas variedades
de videira do Norte e Noroeste de
España (Martínez and Mantiña,
1993 a, b, 1994), iniciamos unha
selección clonal dentro da varieda-
de Albariño. Os primeiros criterios
de selección utilizados para marcar
as "cepas nai" ou "cepas fonte",
foron, entre outros, o carácter cen-
tenario das prantas (200-300 anos)
e a ausencia de síntomas externos
de virose. Localizáronse, en toda
Galicia, un total de 40 exemplares
centenarios de Albariño, e durante
varios anos estudáronse in situ
(Martínez et ao., 1994). Das 40

cepas marcadas inicialmente
(clons), só se escolleron 11 nas que
se observaron pequenas diferenzas a
nível ampelográfico ou agronómico.
Exemplares de cada un destes 11
clons diferentes foron prantados en
1993 na parcela da Misión
Biolóxica de Galicia (CSIC) en
igualdade de condicións, para conti-
nuar os estudos de selección clonal
e comprobar se esas diferenzas
observadas nas primeiras etapas do
noso estudo eran reais ou non, e se
se mantiñan. Por iso realizáronse
posteriormente novos estudos
ampelográficos e agronómicos
(Boso et ao., 2004 a; Boso et ao.,
2005, Martínez et ao., 2005), mole-
culares (ADN) (Loureiro et ao.,
1998) e de resistencia natural a mil-
diu (Boso et ao., 2004b, 2006), en
cada un destes clons.

Estes 11 clons atópanse actualmen-
te en proceso de certificación e
foron cedidos en exclusiva á
Denominación de Orixe Rías
Baixas, mediante a sinatura dun
convenio entre o CSIC, o Consello
Regulador da Denominación de
Orixe Rías Baixas, a Diputación
Provincial de Pontevedra e a Xunta
de Galicia (convenio asinado en
maio de 2005). As características de
cada un deles inclúense nun libro
que acaba de ser publicado polo
Departamento de Publicacións do
CSIC; a referencia deste aparece
máis abaixo (Martínez et ao., 2005).

De maneira totalmente indepen-
dente, entre os anos 1989 e 1990,
persoas adscritas á empresa Adegas
Terras Gauda S.A. iniciaron outro
traballo de selección de clons de
Albariño. O criterio de selección
neste caso, segundo os actuais res-
ponsables da empresa, foi que as

cepas presentasen as características
típicas do cultivar Albariño, que
mostrasen algunha diferenza res-
pecto ao momento no que acada-
ban determinados estados fenolóxi-
cos (floración, maduración…) e a
ausencia de síntomas externos de
virose. Neste caso marcáronse 115
exemplares deste cultivar, en distin-
tos viñedos da provincia de
Pontevedra e todos eles, sen exclu-
sión, foron prantados na parcela de
Adegas Terras Gauda S.A. no ano
1992. Non se tivo en conta a idade
das cepas, xa que se recolleu mate-
rial tanto de cepas centenarias
como de cepas de non máis de 20
anos, e tampouco non foron someti-
das a estudos ampelográficos ou
agronómicos previos.

No ano 2002, Adegas Terras Gauda
S.A. encargou ao equipo de viticul-
tura do CSIC un estudo sobre os
seus 115 clons, cos seguintes obxec-
tivos: 

- Verificar se todos eles per-
tencían á variedade Albariño.
- Coñecer as súas caracterís-
ticas ampelográficas, agronómicas e
de resistencia a determinadas enfer-
midades
- Saber caless deles poderían
dar lugar aos mellores viños nas
condicións particulares dos viñedos
da citada adega. 

Este proxecto estivo financiado en
parte por Adegas Teras Gauda S.A.
e en parte pola Xunta de Galicia
(PGIDIT02TAL06E). Despois des-
tes catro anos de estudo, o número
de clons seleccionados reduciuse de
115 a 22. O resto fóronse eliminan-
do por distintas razóns.

O noso obxectivo na actualidade é
poder seguir recollendo dados
durante uns cantos anos máis, sobre
todo, da parte agronómica e enoló-
xica, tanto dos clons do CSIC como
dos de Terras Gauda S.A., xa que
cantos máis datos se poidan acumu-
lar, máis fiables serán os resultados.
Polo que se refIre á parte de resis-
tencia a enfermidades producidas
por fungos, temos emprendido estu-
dos moi novedosos, algúns deles en
colaboración cun centro de investi-
gación de Alemaña, que ten por
obxectivo estudar os mecanismos
de  resistencia a mildiu nos 11 clons
de Albariño do CSIC.
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