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Como é ben sabido, cando foi da invasión da Filoxera ás vides euro
peas (alá ao remate do século pasado), tentaron-se duas vias de traballo 
c;ara a evitar a sua desaparición polo efecto do ataque do insecto en cus
tión. Dunha banda tentou-se de conquerir hibridos e n~re a Viti s vi nifera e 
aquelas vides amer icanas resistentes ao ataque da enfermidade, e dou
tra pensou-se na posibi lidade de utilizar a técnica da enxertía para con
quer ir plantas que, tendo como parte aérea (enxerto) a correspondente ás 
va riedades europeas da V. vi nífe ra e como parte ba ixo terra (portaenxerto 
ou patrón) unha das moitas especies de Vit is ex istentes no continente 
americano, foran resistentes ao ataque da Filoxera, sen que iso supuxe
se a perda das características organolépticas proprias das variedades de 
vi nífera cultivadas en Europa . Este segundo camiño foi o que primou, de 
fe ito , sobre o outro, e o que se ven levando ad iante desde aquela até ho
xe no noso país. 

De ca lquer xeito , se ben é certo que a técnica da enxertía é coliecida 
dabondo entre os labregos e labregas na nosa nación, non son menos 
ce'rtas tamén duas afirmacións que se poden fo rmul ar do xe ito seguinte: 

- o número de vides enxertadas no agro galego é ainda moi baixo 
- en xera l cando se enxerta, non se fai unha selecc ión científ ica dos 

portaenxertos ou patróns a uti I izar 

é dicer, enxerta-se pouco e cando se fa i non sempre se están a uti lizar os 
patróns americanos máis axeitados ás condicións climático-edafolóx icas 
das zonas vitiviníco las de Galiza, e moito menos ainda aqueles mais afíns 
ás vinífe ras autóctonas das ditas zonas. 

Coñecen-se as características do clima e dos solos de Gal iza , e as i
mesmo son coñecidas tamén as características culturais dos .principais 
portaenxertos utilizados na viticultura , ou o que é o mesmo, o grau de 
adaptac ión dos ditos portaenxertos ás condicións medioambentais das di
ferentes zonas vit ícolas de Galiza, pero pola contra non é ben coñecido 
de que depende o que exista ou non afinidade á enxert ía entre un patrón 
e un enxerIa dados. 

Deica hoxe, ao longo da historia, t eñen-se feito multitude de t entati
vas por chegar a coñecer de que depende o que haxa ou non afi nidade en
tre un enxerto e un patrón , e ainda que se teñen feito evidentes ad iantos 
ao respeito , non se conqueriu nengún método que levase a clarexar de 
cheo a eiva plantexada. Os meus trabal los, desen ro lados na Misión Bio
lóx ica de Galiza (Salcedo-Pontevedra) di r ixen-se neste camiño, e tenta-se 
dar-lle so lución pola v ia da bioquím ica. 

Apoiando-nos nos resultados acadados polo equipo de D. Luis Hidalgo 
na finca do Encín (lNIA) en Alcalá de Henares po la via da analise do com
portamento cu ltura l de diferentes combinacións enxerto-portaenxerto, nos 
que se chegaba a estabelecer algunhas combinacións afíns e outras in
compatíbeis dacordo cos parámetros elex idos po lo xa mentado equipo de 
investigadores, puxemos a ponto un método novidoso baseado na anál ise 
e comparanza ,das proteín as totais de enxertos e patróns. Definimos as í a 
que denominamos afin idade prote ica entre vin íferas e portaenxertos, e 
observamos a re lac ión eixstente entre a dita afin idade e aquela outra cul
tural previamente descr ita. 
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Partimos do suposto de que nunha combinación enxerto-patrón dada 
vai haber afinidade cu ltural (é dicer, no agro) se hai semellanza entre 
as proteínas de un e outro compoñente da planta enxertada, mentres que 
se a dita semellanza prote'ica non existe, non haberá tampouco afinidade 
cu ltural. 

Utilizando para iso a técnica da Electroforése de disco en xeles de 
acril amida, identificamos as proteínas totais daquelas variedades vinífe
ras e portaenxertos para os que tíñamos dados precisos a respeito do seu 
comportamento cultural á enxertía, e chegamos a determinar que combi
nacións enxerto-patrón terían de presentar af in idade e incompatibilidade 
proteica caso de ser certo o método proposto por nós, 

As í obtivemos uns resultados de afinidade proteica semellantes a 
aqueles que previamente acadaran pola via cultural D, Lu is Hidalgo e o 
seu equipo do I.N,I.A" é dicer, que para aquelas combinacións que resul
taban ser afíns culturalmente nos campos de contraste de patróns, da
ba-se a coincidencia de que tamén ex istía unha semellanza alta entre as 
proteínas dos seus componentes, mentres que para aquelas combinacións 
enxerto-patrón claramente incompatíbeis nas parcelas de investigac ión , 
obtiñan-se tamén configuracións proteicas claramente diferentes polo no
so método; dito de outro modo, que o suposto do que estábamos partindo 
era certo, e que aquelas combi nacións enxerto-patrón afíns cu ltura lmente 
eran afíns tamén bioquímicamente, e tamén que aquelas combinacións in
compatíbeis culturalmente amosaban ser incompatíbeis bioquímicamente , 
O método bioquímico proposto por nós era certo, 

Cais son as vantaxes deste método desenrolado na Misión Biolóxica 
de Gal iza fronte ao chamado cultura l? Dunha banda () mé todo cul tural ten 
algunhas eivas, das ca is cicais as máis importantes sexan : 

1,'_ É un método lento, xa que fai preciso esperar a que a planta en
xertada chegue ao estado fi sio lóxico de plena produción, 

2,'_ Non é un método xeralizábel, xa que os parámetros esco llidos pa
ra a determinación da existencia ou non de afinidade (peso da 
produción, contido en sucre dos mostos, sucre total por Hectárea 
e madeira da poda) dependen en moi boa medida das condicións 
medioambentais, 

Co método bioquímico estas duas eivas solventan-se, xa que é moito 
mais rápido (custión de dous meses como moito). e os resultados non de
penden das condicións medioambentais -polo menos na med ida en que 
o fan os conqueridos polo método cultu ral- xa que o tipo de proteínas 
totais e os diferentes isoenzimas dun vexeta l veñen regulados -en certa 
medida- polas suas caracte rísticas xenéticas, 

Pero cicais o interese fundam ental do novo método, e no que reside 
o novidoso do mesmo, é que permite determinar «a priori .. , é dicer, antes 
de facer a enxertía, cal va i ser o comportamento entre ambas partes do 
futuro vexeta l. Isto dá pé a predicer cais van ser os portaenxertos máis 
afíns ás diferentes variedades autóctonas culti vadas nas zonas vitiviníco
las da Galiza, 

Neste senso na Misión Biolóxica de Galiza fixe ron-se as aná lises pro
teicos correspondentes a duas das variedades autóctonas mais coñecidas 
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na viticultura de Galiza: Albar iño e Caiña, chegando-se a estabelecer que 
para a pr imeira tería de existir boa afinidade cos patróns americanos 
110-R , 41-B e 161-49, sendo o 110-R, 196-17C e 161 -49 os patróns que maior 
grado de afinidade bioquímica parecen ter coa vinífera Caiño_ 

Estes resultados coinciden case de cheo coa práctica cu ltural dos viti
cultores galegos, agás para a combinac ión Albariño/196-17C, utilizada co
rrentemente -e con resultados máis que aceitábeis- na meirande parte 
das zonas vitícolas da Galiza; para esta, os resu lt ados do laboratorio non 
amosan unha afin idade especia lmente boa a pesares de seren cons idera
da t radicionalmente combinac ión moi compatíbel , e mesmo a pesares de 
que desde moitos organismos oficiais foi recomendada sistemáticamente 
a utiiización do 196-17C como portaenxerto da maior afinidade co Alba
r iño_ De calquer xe ito, ao meu xuízo, esta recomendación non estivo nun
ca baseada en criterios c ientíficos que pudesen facer supoñer ou dedu
cir a dita afin idade, e se na práctica non se acadaron piores resultados, 
foi mais polas exce lentes condicións de adaptación do portaenxerto ás 
condicións cÍ'imático-edafolóxicas daquelas zonas vitícolas onde foi reco
mendado que polo mellor ou pior grau de compatibilidade co Albariño. 

Evidentemente o feito de que os resultados conqueridos logo da apli
cación do método bioquímica semell en confirmar a val idez do mesmo, non 
nos debe facer presupoñer que 'isto é así, e po lo t anto non debemos tam
pouco recomendar masivamente estes portaenxertos como os máis axei
tados para a enxertía das variedades autóctonas galegas; teria-se de facer 
unha comprobac ión previa destes resultados en campos de contraste de 
patróns, para tentar deste xeito estabelecer a va lidez xera l do método 
bioquímica proposto. 
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