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   4.1.- MATERIAL VEXETAL.

           4.1.1.-CASTES.FICHAS



RAXAO

Nº plantas : 5
Data estimada de colleita: 1ª quincena de novembro 
(Asturias)
Colleita: 13/11/2012. 16,750 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 5 cm.
Diámetro: 7 cm.
Peso medio/ud.: 0,200 Q.
Cor: Raiado vermello.
Sabor: Áceda
Refractómetro: 15ºBrix
Penetrómetro: 4,03 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012

Tipo de fructificación: C (Reineta)    II,III



      

Nº plantas: 5
Data estimada de colleita: 2ª quincena de 
novembro(Asturias)
Colleita: 13/11/2012. 33,450 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 4,5 cm.
Diámetro: 5,5 cm.
Peso medio/ud.: 0,180 Q.
Cor: Raiada case vermella
Sabor: Semiáceda 
Refractómetro: 12ºBrix
Penetrómetro: 4,87 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012

Tipo de fructificación: C (Reineta) II,III

         PERICO



Nº plantas: 9
Data estimada de colleita: 2ª quincena de 
novembro(Asturias)
Colleita: 13/11/2012. 36,375 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 5,5 cm.
Diámetro: 6 cm.
Peso medio/ud.: 0,190 Q.
Cor: vermello/verde
Sabor: Áceda algo amarga
Refractómetro: 14ºBrix
Penetrómetro: 4,60 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012

Tipo de fructificación: Golden          III-II

DURONA DE TRESALI



  

Nº plantas: 7
Data estimada de colleita: 2ª quincena de nov.(Asturias)
Colleita: 13/11/2012. 53,325 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 6,5 cm.
Diámetro: 5,5 cm.
Peso medio/ud.: 0,149 Q.
Cor: verde/amarelo
Sabor: Moi áceda algo amarga
Refractómetro: 13,5ºBrix
Penetrómetro: 8,51 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012

Tipo de fructificación: B (Granny smith)   III,IV

REGONA



DE LA RIEGA

Nº plantas: 5
Data estimada de colleita: 2ª quincena de nov.(Asturias)
Colleita: 13/11/2012. 62,175 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 5,5 cm.
Diámetro: 5,5 cm.
Peso medio/ud.: 0,156 Q.
Cor: Vermella raiada 
Sabor: Semiáceda algo amarga
Refractómetro: 11,5ºBrix
Penetrómetro: 4,56 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012

Tipo de fructificación: A (Golden)  III,II



JAMARGO

Nº plantas: 5
Data estimada de colleita: sen referencias
Colleita: 13/11/2012. 18,475 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 5,5 cm.
Diámetro: 6 cm.
Peso medio/ud.: 0,190 Q.
Cor: Verde/amarela 
Sabor: áceda algo amarga
Refractómetro: 12ºBrix
Penetrómetro: 6,41 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012
 



NEGRAS

Nº plantas: 5
Data estimada de colleita: sen 
referencias
Colleita: 13/11/2012. 1,975 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 3,7 cm.
Diámetro: 5,5 cm.
Peso medio/ud.: 0,168 Q.
Cor: Vemella 
Sabor: áceda 
Refractómetro: 18ºBrix
Penetrómetro: 5,47 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/2012



MODESTO

Nº plantas: 5
Data estimada de colleita: sen 
referencias
Colleita: 13/11/2012. 22,6 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 5,5 cm.
Diámetro: 6,5 cm.
Peso medio/ud.: 0,169 Q.
Cor: Vemella/verde 
Sabor: Doce/amarga 
Refractómetro: 15ºBrix
Penetrómetro: 8,34 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/12



BLANQUINA

Nº plantas: 5
Data estimada de colleita: 2ª Quincena de 
outubro
Colleita: 13/11/2012. 1,550 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 6 cm.
Diámetro: 7 cm.
Peso medio/ud.: 0,105 Q.
Cor: Vemella/verde 
Sabor: Áceda
Refractómetro: 14ºBrix
Penetrómetro: 8,66 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26/-27/12/12

Tipo de fructificación: A (Golden)  II



 

COLLAOS

Nº plantas: 3
Data estimada de colleita: 2ª Quincena de novembro
Colleita: 13/11/2012. 10,650 Q.
Caracterización; 14/12/2012
Calibre: 6 cm.
Diámetro: 7 cm.
Peso medio/ud.: 0,158 Q.
Cor: Verde
Sabor: Semiáceda
Refractómetro: 14ºBrix
Penetrómetro: 4,22 Q/cm2
Conservación; Tª ambiente, adega.
Elaboración sidra: 26-27/12/12

Tipo de fructificación: C (Reineta) II



          

           4.1.2.- PATRÓNS. 

Tres principais grupos:

Patróns enanizantes: acelera a entrada en produción da plantación, pero esixe un investimento 

elevado en material vexetal, sistema de rego e infraestrutura de soporte das árbores.

Patróns vigorosos só recomendaranse para os terreos máis desfavorables e plantacións extensivas.

Patróns de vigor medio. Mostran rusticidade e certo nivel de vigor conferindo as seguintes vanta-

xes: menor repercusión da competencia da herba, menores esixencias de fertilización e rego e 

mellor ancoraxe e teñen unha entrada en produción unha relativamente rápida. Non obstante, aínda 

que non é imprescindible contar cun sistema de rego, a súa presenza acelera e incrementa a 

produción e tamén é interesante contar cunha estrutura de soporte, aínda que máis simple.

  MM. 106. Aconsellable en terreos equilibrados e pola súa resistencia ao

pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum). Vigor medio.

  MM.7. Bo comportamento en terreos húmidos, é parcialmente

tolerante á podremia do colo, aínda que presenta o

inconveniente da emisión de serpes. Vigor medio.

  MM.111. É unha boa opción en terreos secos de aba, xa que o seu

maior desenvolvemento radicular parece conferirlle unha mellor adaptación á

seca. Vigor elevado.

Na parcela de estudo de castes con aptitudre de sidra utilizouse o patrón MM-106, por ter as 

caracteristicas idoneas.

    4.2.- PRINCIPAIS ENFERMIDADES E PRAGAS. Recomendacións para prevención e control

Debemos ter coidado con manter o equilibrio natural entre as posibles pragas e enfermidades e os 

seus enimigos naturais, así, conseguiremos, salvo contadas escepcións que non afecten ó cultivo a 

lo menos que nos produzan perdas económicas.

Debemos ser moi observadores para poder adiantarnos cos tratamentos ecolóxicos preventivos, e 

distintos indicadores e métodos, que minimizan os efectos negativos para o medio e evitar no 

posible os calendarios de tratamentos sistemáticos, que ó final poden ser contraproducentes. 

Observando os estados fenolóxico, pódense aplicar os seguintes trtamentos:

TRATAMENTO DE INVERNO (estado fenoloxía A). Trátase de baixar a poboación tanto de 
fungos coma de ovos de insectos invernais. Aceite mineral de inverno (separado un mes dende o 
tratamento de cobre anterior ou posterior). Alternar anualmente con Polisulfuro de Calcio ao 10% 



(Sulfoluq). Convén descalzar os pés das maceiras, aplicando Polisulfuro nesa base co fin de 
eliminar pulgón lanígero. (Os patróns MM106 son resistentes ao pulgón lanígero, polo que non se 
realiza este labor).
DESBORRE (estado fenoloxía C). Hacía San José (marzo-abril). Tratamento de cobre con Óxido 
Cuproso [Nordox]. Contra o moteado e outras enfermidades fúngicas. Pode substituírse por cola de 
cabalo pero, dado que despois da brotación non se pode empregar cobre, convén deixar a cola de 
cabalo para tratamentos durante a fase vexetativa. 1 mes despois dos tratamentos de inverno.
BOTÓN ROSA (estado fenoloxía E). Cara a principios de abril, aplicar insectididas contra 
pulgóns que pronto aparecerán. En ecolóxico pódese aplicar aceite de neem, Neemazal, podendo 
mesturarse con Polisulfuro de Calcio (ao 2%). Evitar tratamentos durante FLORACIÓN (Estado 
fenoloxía F), para non afectar á polinización das abellas.
CAÍDA DE PÉTALOS. (Estado fenoloxía G). Principios de maio, aceite de Neem [Neemazal]. 
Contra pulgóns e polisulfuro de calcio ao 2%, Oídio e outros insectos, pódese mesturar co Neem

Pragas: 

Pulgón cinsento (Dysaphis plantaginea) produce un enrolamento característico de brotes e follas e 

de forma e impide o desenvolvemento normal dos froitos atacados. Os seus danos son especial-

mente importantes os primeiros anos do cultivo salvo que se empreguen variedades resistentes. 

Tratar con Flonicamida

Carpocapsa ou barreno, (Cydi pomonella) que agusana ao froito, ocasionando todos os anos 

notables perdas na colleita de mazá.Tratar con Cipermetrin, Clorpirifos...

  

Araña vermella, (Tetranichus urticae) alimentase picando 

as follas que se decoloran e toman cor bronce e poden caer. 

Debilita á planta diminúe a producción e pode chegar a 

morrer. Tratar con Abamectina, usar enimigos naturais como 

o áfido Phytoseiulus persimilis 

Barrenador da madeira, (Zeuzera pyrina)fai buratos na madiera, en árbores xovenes afecta ó seu 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phytoseiulus_persimilis


desenrolo e en adultos póde chegar a partir as polas. Tratar con Alfa Cipermetrin, Beta-Ciflutrin, 

.  

Pulgón laníxero da maceira (Eriosoma lanigerum, )non ataca ás partes verdes da planta senón que 

cumpre o ciclo (20 xeracións nun ano) no toro ou nas polas da maceira e, ás veces mesmo nas 

raíces, subtraen o zume e emiten, coa súa picadura, unha saliva 

especialmente prexudicial, que determina a formación de hipertrofias dos 

tecidos, que dexeneran en tumores e nudosidades, os cales favorecen a 

infección do cancro da maceira, trátase con  Fentoato, Pirimicarb, 

Diazinon...

Roedores, toupiño lusitano, (Microtus lusitanicus) e rata toupa, (Arvicola amphibius) estas especies 

roen as raíces e a parte baixa do toro da árbore, ao que chegan mesmo a matar, ou causan danos que 

reducen considerablemente o crecemento e a colleita,trátase con cebos.

                 Toupiño lusitano                            Rata toupa

Enfermidades: Por fungos :

Chancro (Nectria galligena), pequeñas manchas, arredor de cada unha 

necrotízase a cortiza, sepárase e despréndese, como tratamento 

recomendase extirpar as zonas enfermas do toro e polas grosas ata chegar á 

parte san. Desinfectar a ferida cunha solución de sulfato de cobre al 2% ou 

sulfato de quinoleina, recubríndoa despois cun “mástic” de enxertar. 

Moteado da maceira (Venturia inaequalis), manchas 

cor oliva sobre as follas, escuras e regulares, os 

froitos defórmanse, agrétansee caen. Trátase con 
Difenconazol, Flunquinconazol, Kasugamicina, Mancozeb, 

Tebuconazol, Tebuconazol, Ziram,…  



 Momificado (Monilia spp.) abundantes exudacións de goma, trátase con Mancozeb, Ziram,…  

Oidio ou cinza (Podosphaera leucotricha ), os brotes afectados 

aparecen pequenos, alongadas e ondulados e voltos cara a abaixo, 

recóbrense dun feltro branco-agrisado, máis compacto nos nervios 

e na cara superior, trátase con  Bupirimato, Fluquinconazol, 

Kresoxim-Methyl, Pirazofos, Triflumizol,…

Podredume branca das raices (Armillaria mellea), empézase a murchar a 

árbore, coma se lle faltase auga e finalmente sécase de todo,terá as raíces e 

colo podres. Nos pés mortos, onde a infección é moi antiga (varios anos), 

aparecen durante o outono cogomelos. Non hai tratamentoefectivo, mellor 

previr. 

Podredume do colo, (Phytophthora sp.)O primeiro sinal é que as follas se 

poñen amarelas e múrchanse, volvéndose a continuación marrons. A planta 

remata morrendo pola podremia de raíces e o colo. Non hai tratamento 

efectivo, ainda que pódense dar funxicidas preventivos a base de cobre.  

         



    4.3.- REQUIRIMENTOS DO CULTIVO.

Climatolóxicos:

· Sensibilidade a xeadas......................................: Medianamente resistentes.

· Etapa ou parte máis sensible ás xeadas............: Calla e froito pequeno.

· Temperatura crítica ou de danos por xeadas......: 2 ºC

· Temperatura base ou mínima de crecemento.....: 7 ºC

· Rango de temperatura óptima de crecemento....: 18 a 24º C

· Limite máximo de temperatura de crecemento..: 35 ºC

· Suma térmica entre xema inchando e colleita....: 900 a 1200 díasgrado

· Requirimento de horas de frío (Temp. *7ºC).....: 800 a 1500 hrs.

· Requirimentos de fotoperiodo............................: Día neutro (entre 10 e 14 hrs. Luz)

Edáficos:

Adáptase á maioría dos terreos, aínda que prefire os de aluvión, arxilosos de regadío ou moi frescos. 

Por ter sistema radicular superficial, pode vivir en terreos pouco profundos (entre 25 e 80 cm.) e 

acompañado de pradeira.

 

Acidez(pH): mín. 4,3, óptimo de 5,5 a 7, máx. 8.5. Vemos que ten un rango moi amplo.

Salinidade: entre 1,8 mmho/cn e  4,8 mmhos/cn

Nutricionais:
As necesidades das maceiras por colleita son de 60 UF de N, 80 UF de P y 125 UF de K

 

 4.4.- PROPAGACIÓN(ESTAQUILLADO, ENXERTADO, ETC. REPRODUCCIÓN DE 

MACEIRA AUTÓCTONA

A propagación a realizamos con obxeto de repoñer as marras, xa que a implantación a fixemos con 

planta comprada nun viveiro certificado.
                                                                                                                                        

Comezamos polo inventario no campode ensaio, das marras na plantación das maceiras autóctonas 

de mesa e sidra.



Os fallos eran:

1 grande plana verde

1 Arriscada

2 Descoñecida 91

1 Descoñecida 171

1 Descoñecida 188

1 Morro de lebre

1 Tres en cunca

Buscamos substitución nos patróns enxertados no ano 2012. Conseguimos substitución para todas 

menos para a Tres en cunca.

Os enxertos que prenderon son:

2 Descoñecida 188

1 Francesa grande

2 Descoñecida 91

1 Morro de lebre

1 Descoñecida 171

1 Grande plana verde

2 Arriscada

1 Durona de Tresali

Repuxemos as marras (salvo a Tres en Cunca) no campo de maceiras de mesa, e da Durona de 

Tresali no campo de mazá de sidra.

Obtención de material vexetal

Para conseguir clons da variedade Tres en cunca, recollimos varas para facer reproducción 

vexetativa. Tamén collemos varas das castes de sidra para producir nova planta. 

Para cada caste úsanse dous métodos de conservación



En botes herméticos:

Cortamos as varas á medida axeitada ,                             Etiquetamos e atamos cada caste.         

 en bisel na parte superior e con corte                               Deben quedar o mais cheos posible. 

              plano na inferior.                                                 Metemolos na cámara a 4ºC,  ata o 

                                                                                                    momento de enxertar.

Estratificadas:

Cortamos as varas á medida da caixa                                    Cubrimos o fondo con area fina húmida

    Colocamos as varas                                                                      Tapamos coa area húmida.

                                    Etiquetamos e gardamos na cámara ata o momento 

                                         de enxertar, coidando de que manteñan húmidas



CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN DE PATRÓNS E ENXERTOS

Enxertamos tanto os patróns enraizados do 2012, como os fallos detectados na primavera.

      

              PATRÓNS AN0 2012               >>>>>      ENXERTOS MAIO 2013

                  ENXERTOS ANO 2012               REENXERTADO 2012                 

           CLÓNS PATRÓNS ANO 2013        PATRÓNS ENRAIZADOS 2012

            DIRECTOS NA TERRA                     PLANTADOS MAIO 2013

     



    4.5.- ESTABLECEMENTO DA PLANTACIÓN

           4.5.1.- PREPARACIÓN DO TERREO. 

Ver antecedentes do terreo: usos anteriores para valorar se o solo está agotado. Nos partimos dun 

solo adicado por moitos anos a labradío, con moita aportación de materia orgánica, con 

desbouzados periódicos. Un terreo profundo e de aluvión.

TOMA DE MOSTRAS E ANÁLESE DA TERRA. Determina o abonado de fondo e as enmendas a 

facer para partir do solo ideal, para o establecemento da plantación.Temos un elemento limitante, 

carbonato cálcico (CO3Ca) en caso de facer distribución de enmendas, a caliza e a orgánica faranse 

con o menos un mes de separación para evitar a perda de N en forma amoniacal e o  P e K a 

continuación según analítica e por último incorporalo ó solo.

Na parcela de ensaio temos un pH de 6,06 polo que estamos dentro dos requerimentos da planta. 

O resto dos parámetros tamén son correctos. 

Al   0,29 meq/100ml

Ca 10,84 meq/100ml

Mg  1,30 meq/100ml

Na   0,28 meq/100ml

K     0,63 meq/100ml

Saturación de Al 2,17%

Elementos asimilables P 18,32 mg/L(Bicarbonato)

                                     K 419  mg/L(Nitrato)

LABOREO LIÑAL.

Na Escola o cultivo foi establecido en convencional en plantación minuciosa na liña de plantación 

(aforro económico,menor compactación do solo por diminuir o paso de maquinaria, menor erosión 

ó manter a maioría da cuberta vexetal) Está xustificado pola gran pedregosidade.  Ó final de agosto, 

faise o desbouzado do total da parcela (630 m2),tírase un cordón para marcar a liña de plantación, 

aplícase herbicida sistémico non selectivo (Glifosato) na liña de 1,40 m. de ancho. Tres meses 

despois, para que pase o efecto do herbicida (antes de que comecen as choivas para que a terra estea 



en tempero) dase un pase de subsolador á maior profundidade posible. 

En ecolóxico, débense usar os abonos, enmendas e labouras autorizadas pola normativa 

correspondente, como o uso de algunha cuberta explicado no punto de herbicidas na liña de 

plantación.

MARCO DE PLANTACIÓN: 6 X 2,5 m. Foi o escollido na escola, para evitar que unhas plantas 

sombrearan ás outras entre liñas, e para poder transitar sen problema polos pasillos, e entre plantas 

será suficiente ainda que tamén poderanse deixar 3m.

O ideal nas liñas sería de N a S, pero tendo en conta a inclinación e disposición do terreo, no CFEA 

estableceronse  de NE a SO.

REGA. Por utilizar patróns de vigor medio, non é necesario a intalación de rega. Ainda que non 

estaría de mais se se vai a establecer a plantación nun lugar con peores condicións que as que temos 

na Escola. É moi importante, vixiar as plantas no primeiro ano para que non sufran estrés hídrico.

ENTITORADO. Postes de madeira de castiñeiro de 4,5 m., de 12 cm., de Ø, sen tratar, ten que ser 

con moita cerna en aprobeitamento en monte baixo, sen cortiza, colocados cada 5m., enterradas 0,5 

m., con  aburatador, lixeiramente inclinados nas cabezas, alineados os intermedios e duas liñas de 

arame galvanizado de 3 mm., de Ø, colócanse canutillos de plástico o arame para que non roce a 

planta e gomas tipo ancora ou cintas de rafia,para atar, con tensores tipo Gripler, todo elo como 

estructura de sopote.

 



  

      

          4.5.2.- TRANSPLANTE

RECEPCIÓN DA PLANTA. Revisamos que estea en perfectas condicións e mantémola fora do aire 

e o sol millor nunha zanxa feit nosolo.

No posible farase en xaneiro, para que a planta se desenrole perfectamente o primeiro ano pero este 

ano as reposicións no CFEA fíxose a finais de abril, pois as choivas non permitiron que a terra 

estivera en tempero.

Despois de facer o burato cunha laia e do tamaño axeitado  (casillas) para que collan perfectamente 

as raices, libre de pedras e restos vexetais, bótase o fertilizante e pódanse algo as raices, colócase a 

planta nel e bótase terra ata o borde e dase un pequeno tirón para que as raices queden mellor 

estiradas, písase a terra e régase co que ainda asentará mais a terra e encheranse os ocos con auga. 



Tamén poderíase facer, para grandes plantacións, con  máquinas transplantadoras.

   

    4.6.- PODAS.

Trataremos en todo momento, con tódalas actuacións, ter un perfecto equilibrio entre vexetación e 

floración (VV-FF), e así evitar a vecería que nos levaría a ter anos de moita producción seguidos de 

anos con moi pouca producción

As maceiras estan agrupadas en 4 grupos de fructificación que teránse en conta á hora da poda 

Denomínase de distinto modo según o autores:

Dapena según Lespinasse

Tipo I fructificación únicamente en lamburdas

Tipo II fructificación predominante en lamburdas pero también hay fructificación en brindillas o posición 

terminal

Tipo III predomina la fructificación en brindillas o posición terminal, pero pueden fructificar también en

lamburdas

Tipo IV fructificación únicamente en brindillas o posición terminal



Coque e Diaz:

A. Tipo Golden: Frutifican en madeira dun a tres anos, e en brindillas coroadas.

Tenden a formar un touro principal dominante non que se insiren, con ángulos abertos,

ramificacions laterais que florecen e se debilitan pronto. Adáptanse ben á maioría dos sistemas de 

formación. A variedade prototipo deste grupo é 'Golden'.

B.Tipo Granny Smith: Florece fundamentalmente sobre brindillas coroadas e lamburdas 

insertas en madeira de dous a tres anos. Presentan gran tendencia a trasladar o seu vigor cara á parte 

superior da árbore, e quedan debilitadas as zonas medio-baixas se non

se toman as debidas precaucións na formación. (Acrótonas). As ramas forman ángulos pechados 

na idade xuvenil, que se van abrindo posteriormente ao entrar en frutificación.

As variedades deste tipo son as menos veceras. A máis característica e máis cultivada do grupo é 

'Granny Smith'

C. Tipo Reineta: Florecen principalmente sobre lamburdas en madeira de dous a tres anos e máis. 

Son variedades moi vigorosas que forman naturalmente un eixe central dominante, do que saen 

polas laterais con ángulos abertos, máis fortes canto máis preto están da base. Ramifican pouco, o 

que deberá terse en conta na formación, para que non queden nuas zonas amplas do esqueleto. 

Adáptanse ben ás formacións cónicas e mesmo ao vaso. 'Reineta Branca do Cánada', 'Reineta Gris' 

e 'Esperiega'



D. Tipo Spur: Frutifican en lamburdas sobre madeira de dous a tres anos e máis. As

xemas de flor están situadas en ramificacións moi curtas que non tenden a alongarse e saen 

directamente sobre ramas grosas. As polas laterais tenden a alcanzar o mesmo grosor e altura que 

o eixe central, máis vigorosas canto máis próximas están as súas insercións á base da árbore, cun 

desenvolvemento totalmente oposto ao correspondente ao grupo B. (Basítona). Adáptanse ben a 

formacións redondeadas, cun touro e varias polas principais do mesmo grosor e altura. Tamén se 

adaptan a formas cónicas, pero necesitan un control rigoroso para evitar que as polas laterais 

dominen o eixe. 

Comparando as duas denominacións creemos que se pode chegar a esta equivalencia, sempre tendo 

en conta que ningunha das clasificacións se corresponde exactamente ás árbores na natureza, e 

moito menos serán exactas as equivalencias entre as denominacións.

Grupo A equivalente  ó grupo III     

Grupo B equivalente ó grupo IV

Grupo C equivalente ó grupo II

Grupo D equivalente ó grupo I

    

          4.6.1.- DE FORMACIÓN

As podas de formación poden ser (Coque, Diaz)

     FORMAS PIRAMIDAIS LIBRES

I.- FORMACIÓN EN EIXO CENTRAL.CON OU SEN DESPUNTE.

II.- HYTEC

FORMAS PLANAS OU APOIADAS

I.- PALMETA REGULAR DE BRAZOS OBLICUOS

II.- MARCHAND

III. TESA

IV. SOLEN

FORMAS EN VOLUMEN O REDONDEADAS

I.-VASO DE PISOS



Pero explicarei o sistema usado na Escola que é unha fórmula espacial o mais sixela posible e na 

que intentamos aprobeitar tódolos ramos anticipados que teñamos e formandoa dende o principio o 

mais rápido posible, ainda que precisamemos mais o menos catro anos para a formación da árbore.

PODA A UN EIXO SEN DESPUNTE DO BROTE APICAL

Déixase medrar, sairán ramos anticipados e arquearanse no mes de agosto primeiros de setembro 

para que  provoquen a inducción a flor ese mesmo outono e no ano seguinte xa teñamos froita.  

Manteremos a dominancia apical na planta rebaixando os brotes que acompañan ó apical na época 

de mais crecemento vexetativo para que non compitan. 

Saberemos que rematou porque a xema apical será de flor.

Curvarase polo peso do froito, de forma natural botará brotes por ese punto, que nos serviran o ano 

seguinte e podarémola a duas xemas, cando teña desenrolado os ramos fructíferos, para sustituila 

por o brote mais dominante dos que rebaixamos anteriormente e así manter a dominancia apical

INCISIÓNS

Pódense facer incisións dez ou quince días antes do desborre na parte superior das xemas para que 

broten e así ir vestindo a árbore deben ser bastante fondas para interrumpir o paso da savia. Nas 

fotos vense os dous exemplos feitos na Escola

                          HORIZONTAL (día 22/04/2103)



                      EN "V" INVERTIDA (día 22/04/2103)

  ACLAREO DE FLORES E FROITOS

Para que os froitos teñan unha boa distribución na árbore e sexan de maior tamaño e tamén diminuir 

a vecería

Flores.Normalmente non se deixan mais de dúas flores por corimbo e evitaremos a vecería facendo 

aclareo de flores entre os 10/15 dias e os 40 días posteriores ó inicio da floración. 

Pode ser mecánico(cepillos) moi efectivo, ou químico con ANA(ácedo naftalen acético) ou en 

ecolóxico Polisulfuro de calcio que macera as flores mais débiles (según dose)

No CFEA, este ano non se fixo, pois a moita humidade ambiental causada polas incesantes choivas, 

que dificulta o callado da flor, fíxonos presuponer que teremos pouca froita.

Froitos. O aclareo de froitos débese facer antes de que maduren as sementes, cando o froito ten 

entre 10 e 12mm. e despois da caída natural, "caída de xuño" que se produce pola competencia 

entre os froitos e os brotes en crecemento.

Pódese facer de forma natural, os pequenos ou con defectos, deixando como media 40/60 follas por 

froito e separados 10-20 cm., para que non se toquen.

A eliminación química (hormonas) é complicada (fitotoxicidade e sobreaclareo) e non recomendada 

en pequenas explotacións

         4.6.2.- EN VERDE
Na época de máximo crecemento, primavera-verán, podamos a duas xemas os brotes moi vigorosos 

e de ángulos pechados que compitan co eixo, e eliminamos o exceso de froitos da zona apical.

En castes con forte crecemento na base, debemos rebaixar a duas xemas tamén os brotes que 



presenten madera ríxida ou excesivo vigor.

Debemos evitar tamén o franqueado que ocurre cando as raices que emiten as castes moi vigorosas 

chegan ó solo e anulan dese modo os beneficios do patrón, e a árbore terá todo o seu vigor natural.

          4.6.3.- DE FRUCTIFICACIÓN

A partir do 2° ano, comienzase a poda de fructificación, que debe convivir no tempo coa de 

formación.

Favorecerase un correcto reparto de órganos fructíferos e unha adecuada renovación dos mesmos.

Os ramos que anteriormente arqueamos evolucinan a lamburdas ou dardos coronados (froita). 

Arquearemos tamén as polas que vexamos moi vigorosas para favorecer as xemas superiores na 

zona da curva cara a ter froita ahí ó ano seguinte. 

Rebaixaremos os ramos  para que a savia chegue con mais forza.  

Elimínanse chupóns, así como o exceso de brotes.

A poda de invierno será un complemento de las actuaciones en el periodo vegetativo.

   ESQUEMA DE OPERACIÓNS DE PODA 

         INCISIÓNS-                        ABRIL( 15 DIAS ANTES DO DESBORRE)

         REBAIXE DE BROTES-    PRIMAVERA-VERÁN (MÁXIMO CRECEMENTO)

         ACLAREO DE FLORES-   MAIO

         ACLAREO DE FROITOS-  XUÑO

         ARQUEADO-                      AGOSTO/SETEMBRO

    4.7.- TOMA DATOS FENOLÓXICOS EN CAMPO.

AS DATAS CORRESPONDEN Ó DIA DE INICIO DO ESTADO.

Os estados fenolóxicos son moi importantes, para a correcto manexo do cultivo, como tratamentos 

fitosanitarios no momento axeitado, ou eliminación de flores e froitos.

DATA/CASTE RAXAO PERICO REGONA DE LA RIEGA JAMARGO NEGRAS MODESTO BLANQUINA COLLAOS

09/04/13 B B B C3 B B D B A C3
15/04/13 C C C3 C3 E
19/04/13 D3 D D D D D B D
23/04/13 E C C E
26/04/13 F2 E E E E E F2 D D E3
30/04/13 E3 F F D3 F2
06/05/13 F E3 F2 E3 G E E F2
10/05/13 F2 F H E3 G
16/05/13 G F F2 G F2 F F
23/05/13 G F2 G H G I F2 H
26/05/13 I H I H J G I

DURONA
DE TRESALI



    4.8.- FERTILIZACIÓN (COBERTERA)

As aportacións según as extraccións por colleita son de 60 UF de N, 80 UF de P y 125 UF de K .Na 

o equilibrio é 1-1,33-2,08, na escola foron 400 Q/Ha, 7 Q  de NPK 9-18-27 

    4.9.- MANEXO DO SOLO

          4.9.1.- SEMENTEIRA NOS PASILLOS

Pódese sementar unha mistura que conteña gramineas e trebo branco que aporta N ou como no 

CFEA, mantendo unha pradeira natural. Non fai moitos anos mantíñanse os pasillos baleiros de toda 

vexetación, con herbicidas ou roturando, hoxe xa está descartado.

Vantaxes:

Aumenta o contido en materia orgánica

Favorece a infiltración da auga e nutrintes 

Serve de refuxio da fana auxiliar

Reduce a compactación, a erosión e a competencia das malas herbas.

Evita o risco de xiadas de irradiación

Aforra mantemento.

Inconvintes:

Competencia co cultivo pola auga do solo

Incidencia sobre determinadas pragas 

Os inconvites redúcense mantendo a herba segada.  

          4.9.2.- DESBROCES DOS PASILLOS

Mínimo tres ó ano, o primeiro, antes da floración. 

Na escola foi a primeiros de abril, o segundo en maio e o terceiro faise en setembro/outubro.

          

          4.9.3.- HERBICIDAS

Están indicados nas liñas de plantación, para mantelas limpas 1,4 m., de ancho aproximadamente 

Na Escola aplicouse  herbicida de contacto e non selectivo REGLONE (M.A. DICUAT 20%) con 

dose de 4 cc/l o dia 18/02/2013. Non se debe aplicar herbicida non selectivo sistémico porque a 

presencia de serpes fai que penetre por ela ao interior da planta.



Foto 28/05 , pasados tres meses despois da aplicación do herbicida as herbas xa chegan case ó 

primeiro piso.

En ecolóxico non están permitidos, pero mantense cuberto o solo con acolchado preferiblemente 

orgánico (ex. Palla) ou malla antiherbas, que teñen os mesmos efectos benefciosos para o cultivo 

pero ademais  o orgánico aporta materia orgánica e ademais non perxudican ó medio, e 

esteticamente mellores, pero ten un problema a malla, que aniñan roedores e obríganos a facer un 

laboreo nos primeiros anos.

    

    4.8.- TRATAMENTOS.

Dende outubro, fíxose un único tratamento, despois de observar ataques de pulgón que cada dia 

afecta a mais árbores e como prevención dun ataque, un funxicida, que ata o de agora non houbo 

grazas as baixas temperaturas desta primavera.

PULGÓNS E FORMIGAS VIVAS ANTES DO TRATAMENTO23/05/2013            EFECTOS DOS PULGÓNS NAS FOLLAS 28/05/2013 



DATA TIPO PRODUCTO 
(NOME COMERCIAL)

PRODUCTO 
(MATERIA ACTIVA)

DOSE

24/05/2013 Insecticida KARATE 

ZEON

25%DIFENOC

ONAZOL
0,2 cc/l

24/05/2013 Funxicida SCORE 25 

EC

10%LAMBDA 

CIHALOTRIN
0,2cc/l

INSTALADA  O DÍA 25 DE ABRIL TRAMPAS DE CARPOCAPSA (DIFUSOR+PLANCHA ENGOMADA)

Se hai  mais de 6 machos na trampa temos que tratar.

                              25/04/13

                            23/05/2013                                        28/05/13

    

   

          4.11.- COLLEITA

Establecese o momento da colleita tendo en conta as datas estimadas de maduración de algunhas 

publicacións, e do análese de graos brix co refractómetro e de firmeza co penetrómetro. 

Ver  datos nas fichas das castes no punto 4.1.material vexetal



                                          REFRACTÓMETRO( GRAOS BRIX)

PENETRÓMETRO     (Q/cm2)    

A recollida este ano na Escola das mazás de mesa 2/10/2012 e de sidra foi o 13/11/2012 

A recollida pódese facer:

A granel,no remolque do tractor. So usado se a adega está moi próxima.

En sacos,o mais tradicional con árbores ailladas de hortos en anos excepcionais de producción.

En Bigbag, o normal en explotacións profesionais.



En Pallots ou de modo experimental en caixas de plástico, para diferenciar por castes,como no 

CFEA.

Para os Bigbags e os Pallots, necesito maquinaria especializada.

Sempre farase manual e de modo que se golpeen as mazás.

          4.12.- SELECCIÓN DA FROITA

               Pesado e 1ª selección                                                        

MAZÁ DE SIDRA

A selección da mazá de sidra se reduce a eliminar as que teñan pudricións perxudiciais para a sidra, 

xa que os tamaños non teñen importancia. 

Pesaronse e caracterizaronse.

Conserváronse a temperatura ambiente, bastante estable sobre 16ºC, durante mes e medio.

    4.13.- TRANSPORTE

No caso da producción da escola levouse en caixas de plástico no tractor ata a adega experimental 

no soto das aulas.

No caso de producción ecolóxica o transporte estará adicado en exclusiva a productos ecolóxicos 

según a normativa (ver bibliografía), polo que se complica un pouco.

   



    4.14.- COMERCIALIZACIÓN

Hai principalmente duas zonas  de compra de mazás para elaboración de sidra:

Asturias:

Lagar Solleiro (Occidente de Asturias)

Pampín e Modesto (Travanco)

Intermediarios: As Casillas(Betanzos), Torreiro(Abegondo)

Chantada (Galiza):

Cooperativa Ullama(vende a Estrella Galicia)

Estrella Galicia

O prezo a que mercaron as mazás no ano 2012 estivo entre 0,26 e 0,28 €/Q, ainda que as 

procedentes de excedentes de explotacións familiares pagouse sobre 0,10 €/Q

No caso da Escola fíxose sidra na adega experimental, comezando o dia 26/12/2012

con 307,625 Q.  de mazás, na proporción indicada na ficha, dos que se obtiveron 130 l.  de mosto.



CASTES :APTITUDE SIDRA
DEPÓSITO Nº 998 E VOL. TOT.:130L OBSERVACIÓNS

DATA ESTADO DATOS TRATAMENTOS 

(TIPO E DOSE)

DOCES(120 Q DE MESA)

ÁCEDAS 117,625 Q(62,175 Q DE LA 

RIEGA,

33,45 Q PERICO, 1,975 Q NEGRAS,

1,55 Q BLANQUINA,

18,475 Q JAMARGO)

AMARGAS 60 Q(53 Q REGONA, 7 Q 

MODESTO)

26/12/12 MAZÁ PESADO: 

307,625 Q

40% DOCES, 40% 

ACEDAS, 20% 

AMARGAS26/12/12 MAZÁ ESTRUGA

-DO

26/12/12 MAGALLO PRENSA 

PROGRA- 

MA 6

ANTIOX.200ML 

SULFUROSO,10M

G ASCORBICO, 

400ML AUGA

A METADE NA PRENSA 

(EN 4 VECES REPARTIDO NO 

MAGALLO)

ENCIMAS 

PEPTOLÍTICAS 

( 0,75 GR.)

A METADE NO ENCHIDO DO 

MAGALLO

26/12/12 MOSTO BOMBEO 

Ó 

DEPÓSITO

90 L.

27/12/12 MOSTO BOMBEO 

DEPÓSITO

40 L.

28/12/12 MOSTO DEPÓSITO 

FERMENT

ACIÓN

LEVADURAS 130 L.
29/12/12 MOSTO NON 

DESFANGADO

130 L.

20/02/13 SIDRA TRASEGA SULFUROSO 7 L. DE POUSO

FICHA ENOLÓXICA



VARIEDADE: APTITUDE SIDRA FINCA:CFEA GUÍSAMO
DATA DE RECOLLIDA:13/11/2012                               DATA ELABORACIÓN: 26/12/2012
QUILOS: 307,625              GRAO PROBABLE/DENSIDADE:  8,5 - 15 º BRIX SEGÚN CASTE
DATA                                   ESTADO DO MOSTO                                               ANOTACIÓNS

DENSIDADE (mg/l) TEMPERATURA ACEDEZ TOTAL 
27/12/12 1047 12
10/01/13 1010 13
11/01/13 1008 13
14/01/13 1007 13
15/01/13 1004 12
16/01/13 1003 13
18/01/13 1004 9
21/01/13 1002 13
22/01/13 1003 13
24/01/13 1002,5 13
28/01/13 1001,5 13
31/01/13 1000 14
05/02/13 1001 13
07/02/13 999 13
08/02/13 999 13
11/02/13 999 13
14/02/13 999 13


