


PROGRAMA 

  » 09:45 – 10:00
Proba de preprodución, presentación da xornada e do proxecto VINIoT “Servizo de viticultura de 
precisión baseado en rede de sensores IoT para a transformación dixital de pemes no espazo SU-
DOE” desenvolto pola Evega.

  » 10:00 – 10:45
O enxerto, ese gran descoñecido
Relator: Dr. Luis Gonzaga Santesteban. Responsable da Área de Viticultura da Universidade Pública 
de Navarra.

  » 10:45 – 11:00
Pausa-café

  » 11:00 – 11:45
Resposta produtiva-vexetativa da variedade Albariño fronte a distintos portaenxertos. Unha ex-
periencia da EVEGA.
Relator: Beatriz Castiñeiras Gallego. Técnico da Evega.

  » 11:45 – 12:15
Táboa redonda

  » 12:15 – 12:30
Conclusión e peche da xornada
Moderador: Emilia Díaz Losada.

OBXECTIVOS
A viabilidade dun viñedo vén marcada dende o momento da plantación xa que condiciona o seu 
desenvolvemento de cara a obter unha rendibilidade axeitada unida a unha óptima calidade do 
produto final, o viño.

Os viñedos na maior parte do mundo vitivinícola teñen como materia prima a planta enxertada. A 
afinidade do portaenxerto pola variedade e o seu axeitado prendemento condiciona o desenvol-
vemento da futura cepa.

O enxerto e os portaenxertos son temas clásicos da viticultura pero cada vez e máis a miúdo os 
viticultores demandan novas actualizacións que dean resposta aos novos obxectivos de produción 
e calidade, nun marco de sustentabilidade do viñedo. Se ben algunhas formas de poda permiten 
levar a cabo modificacións ao longo dos anos de vida do viñedo, os portaenxertos e o sistema de 
condución non poden ser modificados, polo que a súa elección debe ser moi precisa.

En España, malia ser un país con alta superficie vitivinícola, utilízanse un escaso número de por-
taenxertos, sendo a maioría deles de orixe americana, máis polo miúdo cruzamentos entre V. 
riparia, V. rupestris e V. berlandieri, así como cruzamentos con V. Viniferea. Porén, a existencia de 
zonas produtivas con diferentes características edafoclimáticas suxiren a conveniencia de coñe-
cer o funcionamento de portaenxertos alternativos adecuados e adaptados aos distintos tipos de 
variedades viníferas cultivadas.

O obxectivo fundamental desta xornada é dar a coñecer os avances que a experimentación en vi-
ticultura ofrece nestes piares básicos do desenvolvemento do viñedo: o enxerto e o portaenxerto.

DESTINATARIOS
Agricultores, gandeiros, adegueiros, viticultores, técnicos de explotacións e adegas, persoal téc-
nico das adegas e dos consellos reguladores, así como de empresas situadas no rural. Investiga-
dores no tema. Con especial fincapé, mulleres e mozos/as en activo. Público interesado en xeral.

Número de prazas: 100

Data de inscrición: ata o día 2 de novembro de 2021

XORNADA TÉCNICA:  A PROCURA DO EQUILIBRIO VEXETATIVO-PRODUTIVO E A DURACIÓN DO VIÑEDO: O ENXERTO E O PORTAENXERTO • 2021



SOLICITUDES

Os interesados deberán inscribirse e facer a solicitude a través da páxina web da Consellería do Medio Rural:

http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/transferencia_tecnoloxica/plan_e_actividades/

Os interesados tamén poderán obter a solicitude a través da páxina web da
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

As solicitudes deberán remitirse perfectamente cubertas á
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) por: e-mail: evega.medio-rural@xunta.gal

A súa inscrición será confirmada a través do enderezo electrónico e
o enlace ao evento será subministrado con 24 h de antelación.

Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro galego 2021

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

  » ORGANIZA

  » COLABORAN

  » https://evega.xunta.gal/
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