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O PROXECTO FORFUNGO 

Na actualidade, enfrontámonos a un escenario de sobreprodución e sobrexplotación do 
medio que, combinado con incendios forestais e outros factores do cambio climático, 
dan lugar á erosión da nosa paisaxe, e que se ve tamén perxudicado coa alza de prezos e 
a situación de inestabilidade actuais. Non falamos só da paisaxe, senón tamén da 
biodiversidade, patrimonio (arqueolóxico, etnográfico, natural, cultural), uso social, fonte 
de empregos, a saúde e recarga de acuíferos, fixación de CO2,etc. É preceptible que a 
xestión forestal, entre outras disciplinas, siga un modelo baseado no aproveitamento 
madereiro que non comprometa o resto de servizos ambientais que o monte ofrece.  

A actual presión que sofren o medio e a súa biodiversidade fai que moitos ecosistemas 
perdan gran parte das súas cualidades, o cal en moitos casos podería parecernos 
imperceptible a primeira vista.  

ForFunGo é un proxecto que trata de analizar, estudar e experimentar as posibilidades 
da micoloxía como aproveitamento forestal alternativo, fomentando a diversificación das 
producións para convertir o monte nun espazo atractivo e achegalo á xuventude. E o fío 
conductor deste proxecto é a micorrización.  

A micorrización é o proceso polo que os fungos e as raíces das plantas se asocian a través 
dunhas estruturas denominadas micorrizas, xerando unha relación simbiótica na cal 
ambos organismos-a planta e o fungo- se benefician. De feito, un 97% das plantas 
superiores están relacionadas con fungos micorrícicos. Se aos beneficios que melloran a 
capacidade das árbores para obter nutrintes e agua lle sumamos a posibilidade de 
diversificar cultivos e a de conectar o monte con actividades lúdicas, o monte convírtese 
nun potencial soporte de emprendemento da xuventude nas zonas forestais. 

Así valoraríanse, por exemplo, as parcelas que herdadas por persoas cada vez máis 
afastadas do rural e descoñecedoras do potencial dos seus terreos.  

Ademais, a xestión forestal sostible e a súa diversificación son fundamentais á hora de 
abordar a adaptación fronte ao cambio climático xa que aportan resiliencia ao entorno, 
que se volve menos vulnerable a cambios nas condicións ambientais, melloran a 
biodiversidade, xeran un aumento dos servicios ecosistémicos, e aportan un novo 
produto forestal ben valorado gastronómicamente, cunha produción non intensiva nin 
excesivamente demandante de recursos. Para rematar, englobaríanse nunha liña de 
“empregos verdes” con proxección para o futuro, non condicionando á obtención 
doutros recursos como puidera ser a obtención de madeira. 

O MONTE 

Na actualidade, a sociedade urbana e rural están a sufrir grandes cambios nos seus 
territorios. A situación global actual condúcenos á necesidade de observalos dentro 
doutro espectro, mirando máis alá do extractivismo intensificador e exclusivamente 
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agrario ou agrario-forestal. O rural pode verse beneficiado e ser un recurso para a 
diversificación de actividades e a multifuncionalidade. O noso territorio é o escenario 
onde conflúen as actividades agraria e forestal, pero tamén é o protagonista nunha obra 
onde a paisaxe, a biodiversidade ou o patrimonio, entre outros, teñen un papel 
fundamental. E debemos de ser quen de aproveitar eses recursos, á vez que os coidamos 
e mantemos, sendo conscientes das limitacións coas que contan e dos beneficios que 
podemos aportar nós a eles, e non só eles a nós.  

A paisaxe é o resultado que se obtén, e que precisa dun observador, da relación das 
persoas co territorio, e que se vai desenvolvendo por medio das actividades que esas 
persoas realizan nel. Porén, unha vez máis, o territorio non se pode describir coma un 
mero obxecto da paisaxe, senón coma moldeador da mesma e, ao mesmo, tempo da 
sociedade coa que interactúa. É, polo tanto, a paisaxe, o resultado da interacción e froito 
do condicionante que sexa esa interacción entre unha sociedade que se desenvolve no 
territorio.  

As diferentes imaxes aéreas e satelitais dun lugar poden ofrecernos múltiples datos das 
características da poboación e dos axentes que nel participaron ao longo do tempo: os 
diferentes usos do solo, a propiedade, as vías de comunicación utilizadas, o uso e 
necesidades de enerxía, cambios no clima, etc.  

Nas seguintes imaxes pódese observar ese cambio nas superficies das propiedades, na 
ubicación das vivendas, no uso de infraestruturas de transporte e de comunicación, e, 
por exemplo, no uso da enerxía, ao se ir instalando diferentes subestacións eléctricas 
froito do aumento de espazos de xeración de enerxía eólica.  
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O SOLO 

Ao contrario do que poida parecernos, o solo é un organismo vivo, por moito que parte 
da súa composición conte con elementos inertes. Isto débese a que nel coexisten grande 
variedade de seres vivos de múltiples orixes: dende protistas, bacterias ou insectos ata 
incluso mamíferos. Todos eles contribúen na formación do solo e fan del o seu medio de 
vida. Igual de importantes na composición do solo son a auga e o aire, fundamentais para 
soportar a vida das plantas.  

As plantas que habitan o solo precisan dos nutrientes deste para poder se desenvolver, 
e, ademáis, axudan a darlle soporte, xa que o manteñen no seu lugar e incluso se 
convirten en parte del ao descompoñerse tras morrer. 

Por este motivo, entre moitos outros, é fundamental manter un coidado do solo e os 
seres que nel habitan, promovendo, incluso cando fora necesario, a súa recuperación.  

A presenza ou ausencia dun solo rico en nutrientes é fundamental para a proliferación de 
determinadas especies vexetais, que serán tamén clave para albergar outras especies.  

AS MICORRIZAS 

 

O termo micorriza procede do grego mykos, que significa fungo, e rhiza, que fai referencia 
ás raíces - o que literalmente significaría fungo-raíz. A simbiose é a asociación con estreito 
contacto físico e funcional entre dous organismos de distintos reinos, pasados a se 
chamar simbiontes, durante unha parte significativa das súas vidas. O fungo aumenta a 
superficie radicular das plantas, permitindo aumentar así a absorción de auga e minerais. 
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Pode ademais proporcionar certas hormonas de crecemento, e protexe á planta de 
ataques de microorganismos nocivos. Pola súa parte, a planta concede ó fungo a savia 
elaborada, composta de azucres e minoácidos esenciais para a súa subsistencia. En 
ocasións practícase a inoculación de determinadas especies de micorrizas para mellorar 
a sanidade das plantas, dando lugar a unha simbiose “forzada”, onde as especies 
inculadas poden incluso desprazar a outras parásitas, que estarían mermando o 
crecemento ou calidade produtiva das nosas plantas. 

Son concretamente a asociación entre raíces ou rizoides de plantas terrestres con fungos. 
Foi a fináis do século XIX cando se descubriron en Gran Bretaña, e estudáronse con moito 
interese en relación ás orquídeas. Hoxe en día sábese que son un dos tipos de simbiose 
máis abundantes na biosfera, e está amplamente demostrado que as raíces micorrizadas 
son máis eficaces como órganos de absorción de auga e nutrientes que aquelas que non 
o están; en consecuencia, as raíces con micorrizas teñen máis posibilidades de colonizalos 
solos máis pobres. Aparecen en briófitas sobre todo hepáticas, en pteridófitas, e tanto en 
ximnospermas como anxiospermas. Os taxóns fúnxicos que establecen esta relación son 
Deuteromicetos, Zigomicetos, Basidiomicetos e Ascomicetos.  

As micorrizas vanse establecendo a medida que a raíz crece, tras a penetración de hifas 
do micelio do fungo no interior das raíces secundarias.  

Con respecto a outros organismos, os fungos presentan diferentes formas de 
relacionarse, diferentes modos de vida. Podemos atopar fungos saprófitos, que se 
alimentan de outros organismos en descomposición e o fan xunto con outros como 
bacterias tamén saprófitas. Son os que atopamos, por exemplo, en compost ou no solo 
dun bosque. Os fungos tamén poden ser parásitos doutros organismos, absorbendo as 
substancias orgánicas destes e chegando incluso a matalos. Son, por exemplo, os carbóns 
e roias do millo, que poden ser aproveitados para a alimentación humana. Por último, os 
fungos simbiontes viven en asociación outros seres vivos e benefícianse desa asociación. 
Por exemplo, asociados ás algas ou cianobacterias dan lugar a liques, e no caso de se 
asociar coas raíces e raiciñas dunha planta, ás devanditas micorrizas.  

Outra forma de clasificación dos fungos baséase na idade das plantas ás que se asocian. 
Así atopamos fungos micorrícicos primarios, que son os que se asocian a árbores novas. 
Son, por exemplo os dos xéneros Laccaria, Pisolithus, Scleroderma… Porén, a maioría dos 
fungos micorrícicos máis apreciados son os denominados ‘late stage’, que son aqueles 
que normalmente se asocian a árbores adultas, é dicir, aquelas de máis de 8-12 anos, 
segundo a especie e as condicións nas que se desenvolvan. Tamén existen especies que 
fructifican en períodos intermedios coma os níscalos (Lactarius spp.)  
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TIPOS DE SIMBIOSE 

Existen diferentes formas de clasificar e entender as relacións que as micorrizas poidan 
establecer:  

SEGUNDO A UBICACIÓN ESPACIAL NA RELACIÓN 

Ectosimbiose: o simbionte vive no exterior do anfitrión (en mamíferos inclúese no interior 
do seu percorrido dixestivo e das súas glándulas exocrinas).  

Endosimbiose: o simbionte vive no interior do anfitrión ou no espazo intercelular.  

Na imaxe obsérvase un exemplo de micorrizas ectosimbiontes e endosimbiontes:  

 

ILUSTRACIÓN 1. TIPOS DE MICORRIZA SEGUNDO O ESPAZO QUE OCUPAN 

SEGUNDO A DURACIÓN DA RELACIÓN 

Distínguese entre simbiose permanente ou temporal.  

SEGUNDO A NECESIDADE DOS ORGANISMOS 

Simbiose obrigatoria: existe una relación de convivencia necesaria, onde ambos 
organismos se ven beneficiados, e quenes por si mesmos non poderían sobrevivir.  
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Simbiose facultativa os organismos poden separase e vivir independientemente tras un 
estadío necesario de convivencia. 

Vistos os tipos de simbiose podemos clasificar as micorrizas como organismos simbióticos 
vexetais mutualistas. Dependerá tanto das especies de fungo coma das de árbore que a 
relación sexa permanente ou temporal.  

BENEFICIOS DAS MICORRIZAS 

BENEFICIOS PARA A PLANTA: 

- Mellora na captación de nutrintes como fósforo, calcio ou potasio, e auga.  
- Aumento da toleracia das plantas a temperaturas e acideza extremas no chan, 

causada pola presenza de elementos como aluminio, magnesio ou xofre. 
- Protección contra certos patóxenos e nemátodos. 
- Incrementan a área fisiolóxicamente activa das raíces (superficie de 

absorción). 
-  

 
ILUSTRACIÓN 2. COMPARTIVA DA SUPERFICIE RADICULAR. 

- Inducen relacións hormonais, que producen que as raíces alimentadoras 
permanezan fisiolóxicamente activas por periodos máis longos que as raíces 
non micorrizadas.  
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ILUSTRACIÓN 3. MVA (MICORRIZA VESÍCULA ARBUSCULAR) 

BENEFICIOS PARA O FUNGO: 

- Reciben principalmente carbohidratos e vitaminas desde as plantas para a súa 
supervivencia. 

BENEFICIOS PARA O SOLO 

Por outro lado, as micorrizas tamén supoñen un beneficio para o propio solo xa que o 
dotan de diferentes características que o enriquecen: 

- Ao prolongar a superficie das raíces, facilitan a sustentación física da planta ao 
solo, limitando danos por erosión.  

- Rexeneran os solos degradados ao mellorar a estrutura destes, posto que 
incrementan a retención de humidade, a aireación ou a descomposición de 
materia orgánica. 

- Movilizan gran cantidade de nutrintes que antes non estaban a disposición das 
plantas, polo que aumentan a fertilidade do solo. Canto máis pobres sexan os 
solos, máis estruturas fúnxicas se necesitarán para lograr unha maior eficiencia 
micorrízica.  

- Melloran a capacidade productiva de solos pouco produtivos afectados pola 
desertificación, salinización, erosión, etc. 

- Potencian o bo desenvolvemento dos ecosistemas ao interaccionar con 
microorganismos do solo, establecendo relación de cooperación ou competencia, 
coma nocaso dalgúns patóxenos. Nalgúns casos establécense relacións incluso 
coa microfauna da rizosfera.  

- Prolongan a vida dos solos agrícolas productivos, contribuíndo a un uso máis 
diverso, económico e ecolóxico. 

- Poden aumentar a retención de auga en plantas que sufran estrés hídrico. 

TIPOS DE MICORRIZAS 

En función das características morfolóxicas e anatómicas, e da posición relativa das hifas, 
pódense diferenciar ata sete tipos de micorrizas: ectomicorrizas, endomicorrizas, 
ectoendomicorrizas, micorrizas arbustoides, ericoides, monotropoides e orquidáceas. As 
tres primeiras son as máis comúns e tipos principais.  
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As ectomicorrizas ou micorrizas ectotróficas son aquelas en que o micelo fúnxico non 
penetra nas células corticais senón que se organizan envolvendo as raíces formando unha 
especie de manto. As hifas van desde aquí crecendo e esparcíndose polo solo e cara 
adentro entre as raíces, intercalándose entre as células do córtex da raíz. Isto da lugar á 
denominada Rede de Hartig. Esta simbiose prodúcese en raíces secundiarias, curtas, de 
crecemento limitado. O fungo á vez que crece vai secretando certas substancias que 
modifican o desenvlvemento da raíz, que se hincha, acurta, ramifica, etc. Isto beneficia á 
mesma na absorión de nutrientes e auga, que realizarán as hifas do manto.  

Son os basidiomicetos os fungos que normalmente establecen as ectomicorrizas coas 
determinadas plantas. As ectomicorrizas son relativamente pouco frecuentes, 
establecéndose sobre todo en platas de interese forestal.  

 

ILUSTRACIÓN 4. ESQUEMA DE 5 TIPOS DE MICORRIZAS. 

 

ILUSTRACIÓN 5. RAÍCES MODIFICADAS NA ECTOMICORRIZA FORMADA POR UN FUNGO DESCOÑECIDO 
SOBRE FAGUS SYLVATICA. 
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ILUSTRACIÓN 6. CORTE TRANSVERSAL DE PIÑEIRO MICORRIZADO. 

As endomicorrizas ou micorrizas endotróficas son moi diversas estructuralemte, pero en 
esencia establécense cando o micelo penetra no interior das células do córtex da raíz. As 
endomicorrizas están moi presentes no mundo vexetal, sobre todo en herbáceas, 
leguminosas, millo... 

Dentro das endomicorrizas podemos distinguir varios tipos: 

- As endomicorrizas VA ou vesículo-arbusculares, máis comúns e ampliamente 
distribuídas, que adoitan estar relacionadas cos zigomicetos. Contan con esporas 
moi resistentes, de paredes grosas que poden chegar a illarse do solo. Estes 
fungos son simbiontes obligados, pois non poden vivir no solo libres. Para infectar 
ás raíces, durante a maduración destas, van penetrando as hifas e extendéndose 
por dentro e entre as células da rizoderme. O fungo penetra nas células máis 
externas do hospedante e forma  enrolamentos de hifas no seu interior; nos 
estratos intermedios o fungo forma as vesículas ricas en lípidos e de paredes 
grosas. Nas células corticáis fórmanse arbúsculos, que son inxeccións de paredes 
que invaxinan a membrana do hospedante. Os arbúsculos son moi importates 
para aumentar o metabolismo das células do hospedante e son responsables do 
cambio bidirecional de nutrintes entre simbiontes.  
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ILUSTRACIÓN 7. ESQUEMA SIMPLIFICADO DUNHA MVA. 

 

ILUSTRACIÓN 8. RAÍCES DE ASARUM CANADENSE CON MVA. ARBÚSCULOS (A) E HIFAS 
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ILUSTRACIÓN 9. ARBÚSCULO. 

- Micorrizas ectendotróficas, teñen reducido manto. Nelas a penetración 
intracelular se produce por medio de enrolamentos das hifas.  

 

ILUSTRACIÓN 10. ECTENDOMICORRIZA NA RAÍZ DUN PIÑEIRO. 

- As micorrizas ericais afectan ás plantas deste orde, leñosas arbóreas ou arbustivas 
que viven en solos ácidos, pobres en nutrintes. Estas plantas dependen dos fungos 
que lles surten de nutrintes a través das conexións das hifas coas raíces de árbores 
próximas, que lles proporcionan carbohidratos. 

- As micorrizas orquidioides comezan a formarse nun estadío moi temprano, no 
que as sementes teñen poucas reservas, polo que se establecen os fungos 
micorrizoides para aportarlles carbohidratos e demáis nutrintes. A hifa penetra 
no suspensor e forma rizos moi ramificados de célula en célula, para así 
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desenvolverse a plántula ata que se realiza a fotosíntese. Os fungos implicados 
adoitan ser basidiomicetos, capaces de captar celulosa das plantas leñosas para 
convertila en carbohidratos asimilables para as orquídeas. Son, polo tanto, de vital 
importancia para a orquídea xove. 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 11. IMAXES MICROSCÓPICAS MICORRIZAS ORQUIDÁCEAS. 

 

ILUSTRACIÓN 12. IMAXES MICROSCÓPICAS MICORRIZAS ORQUIDÁCEAS. 
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UTILIDADES DAS MICORRIZAS 

Durante a labranza e outras actividades de manipulación da capa máis externa do soo, o 
micelo destas micorrizas ráchase e disgrégase. Este micelo contribúe sustancialmente á 
formación da estrutura do solo, e a súa destrución implica consecuencias indesexables 
na infiltración e outras propiedades físicas do solo.  

O uso de fertilizantes, funguicidas e praguicidas teñen tamén efectos adversos para a 
relación que establecen as micorrizas co solo e cos organismos do mesmo. 

A reintrodución desdes microorganismo edáficos (as micorrizas vesículo arbusculares 
principalmente) na agricultura son unha alternativa frente aos fertilizantes minerais. A 
súa utilización e aplicación correcta permite reducilo uso de enerxía, a degradación do 
agroecosistema e as perdas de nutrintes nos solos agrícolas. Mantense ademáis a 
capacidade produtiva do sistema, presérvase a biodiversidade e contribúese a unha 
produción máis estable e sostenida ao longo do plazo en equilibrio co entorno.  
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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS  

A micorrización é un proceso natural dentro dun ecosistema san no cal conviven especies 
de diferentes reinos e que están en equilibrio. Porén, poden darse circunstancias nas 
cales nos interese levar a cabo unha micorrización artificial xa que nos interesan os 
beneficios que as micorrizas aportan ás nosas árbores e solo. Desta forma podemos 
mellorar o establecemento, a calidade ou facer un aproveitamento das nosas plantacións.  

Para ter unha plantación de árbores micorrizadas poden darse dúas casuísticas: por un 
lado, pode ocorrer que plantemos directamente plantas que xa foron micorrizadas en 
viveiro, preparadas para ser plantadas xa en simbiose cos fungos preceptivos; doutra 
banda, tamén se poden asociar os fungos ás plantas unha vez estas estean nunha 
plantación ou bosque.  

As micorrizas serán as que, no caso de querer obter fungos comestibles como producto 
final, alimenten a estes a través das raíces das árbores. Cando as árbores teñen a idade 
adecuada e a relación simbionte está perfectamente establecida, os fungos fructifican en 
forma de seta e poden recolectarse e destinarse a consumo e/ou comercialización.  

O cultivo de boletus, níscalos e trufa negra require dunha técnica específica. Para a 
inoculación das micorrizas, empregarase un mico-xel composto de esporas, micelio e 
propágulos micelares que se aplican en cada árbore para inducir a produción de setas.  

Boletus (Boletus edulis) pódese aplicar a las raíces de: castiñeiros, carballos, enciñas, 
sobreiras, bidueiros, faias e piñeiros. 

Níscalos ou rovellóns (Lactarius deliciosus) adoitan ser aplicados en coníferas.  
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APLICAR O INÓCULO 

Á hora de enfrontarse a unha árbore que queremos micorrizar: que facer? Cales son os 
procedementos a levar a cabo antes, durante, e despois?  

IDADE DAS PLANTAS 

É preferibel ter árbores de entre 8 e 12 anos, aínda que entre 2 e 25 anos tamén se poden 
realizar inoculacións.  

En árbores vellas a micorrización protexe á planta de patóxenos e situacións de estrés 
coma secas, inda que neste último caso a relación producirá menos cantidade de froitos.  

MARCOS DE PLANTACIÓN RECOMENDADOS 

Marco de 8´8 en castiñeiros, faias ou carballos.  

Marco de 4´4 a 6´6 en coníferas e bidueiros.  

CALENDARIO 

Períodos húmidos, en días posteriores a episodios de chuvia.  

En primavera, entre abril e xuño; en outono, entre setembro e novembro.  

COMO SE INOCULA? 

Material: guantes, inóculo e substrato.  

Procedemento: baixo da proxección da copa da árbore, apártase o hummus do solo a uns 
20-30 cm de profundidade, en catro puntos distintos do sistema radicular.  

Isto farase a tresbolillo, é dicir, nunha de cada tres plantas.  

Aplícase o inóculo sobre as raíces finas da árbore: por cada punto apricaranse 25mL de 
inóculo aproximadamente.  

Posteriormente, cúbrese coa terra previamente retirada.  

Unha vez inoculado, o terreo non debe ser fresado durante os seguintes dous anos. É 
preferible realizar desbroces e podas periódicamente para favorecer a entrada da luz e , 
así, a produción de setas. 

Aos 18-36 meses tras a micorrización, as plantas comezarán a producir setas.  
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