
DIAPROF

Somos un grupo de seis mozas e
mozos con inquietudes e interese
na adaptación fronte á crise
climática, na mellora do medio
ambiente, na responsabilidade
social e a cooperación. A raíz do
programa Xuventude Activa,
creamos o grupo DiAproF para
materializar dalgún xeito todo
aquelo que nos infunde interese. 

A xestión forestal sostible e a súa
diversificación son fundamentais á
hora de abordar a adaptación
fronte ao cambio climático: aportan
resiliencia ao entorno, que se volve
menos vulnerable aos cambios nas
condicións ambientais, melloran a
biodiversidade, xeran novos
servizos ecosistémicos, e aportan
un novo produto forestal ben
valorado gastronómicamente,
cunha produción que non supón
merma ou competencia con
respecto a outros recursos.

Diversificando o
Aproveitamento
Forestal

PROXECTO
FORFUNGO
Analizar, estudar e experimentar
a micoloxía como alternativa de
aproveitamento forestal.  
O monte como oportunidade
para a mocidade no rural. 

Guía para botar
raíces. 

Contacta
connosco
@forfungo_diaprof

proxectoforfungo@gmail.com

D iAp r oF



Se a estes beneficios, que melloran a
capacidade das árbores para obter
nutrintes e agua, sumamos a
posibilidade de diversificar cultivos e a
de conectar o monte con actividades
lúdicas, o potencial de cara ao
emprendemento da xuventude nas
zonas forestais é evidente!

MICORRIZACIÓNForFunGo  INOCULACIÓN 
O Proxecto nace a raíz da
convocatoria Iniciativa Xove 2022 da
Xunta de Galicia, promovido polo
grupo DiAproF (Diversificando o
Aproveitamento Forestal). Baséase en
tres piares:
- Experimentación coa inoculación
micorrícica.
- Ampliación de coñecementos no
potencial, beneficios e oportunidades
da micoloxía.
- Desenvolvemento comunitario
arredor da micoloxía

Unha das principais actividades
levadas a cabo dentro do proxecto será
a inoculación das raíces dos piñeiro
cun preparado de micelio, propágulos
micelares e esporas. O procedemento
consiste en:
- Clareo e fresado dos terreos a uns 10
cm de profundidade aproximada-
mente.
- Por cada árbore ábrense catro puntos
de inoculación. A cada punto
correspóndenlle aproximadamente 25
ml de inóculo, é dicir, 100 ml de xel por
cada árbore. 
- Cúbrese cada punto con sustrato e
tápase coa terra que se separou ao
principio. 

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 
se benefician. 


