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lidade económica e social da masa fores-
tal onde crece. Se o bosque non produce,
o abandono e a destrución final á causa
do lume adoitan sentenciar unha morte
xa anunciada.

Se analizamos o noso territorio obser-
vamos soutos abandonados con castiñei-
ros centenarios, moribundos, que nos
evocan tristes imaxes xa coñecidas como
a desaparición de olmos na paisaxe cas-
telá, danos en carballos e aciñeiras a
causa dos insectos defoliadores ou a pai-
saxe de “vasoiras de meiga” que presen-
tan os eucaliptos tras os ataques do gor-
gullo. Pero hai máis. Existen ameazas
maiores como é o caso do nematodo do
piñeiro, procedente de Portugal, a posíbel
expansión dalgúns dos chancros do piñei-
ro ou a presenza de novas Phytophthoras
que poden alcanzar as nosas masas natu-
rais ou artificiais. As normas para o con-
trol do axente, cando este xa está intro-
ducido no noso territorio, poden resultar
inoperantes. Unha actuación previa para
defender estas masas forestais está na
silvicultura, como actuación en beneficio
da plantación, mellorando o seu estado
vexetativo, dándolle tratamentos de poda
ou entresacas, seleccionando os pés máis
resistentes ou sacando aqueles que pasan
da súa quenda de curta.

MICORRIZACIÓN: SIMBIOSE ENTRE
FUNGO E PLANTA

A conservación dos bosques tamén
pasa pola incorporación de novas plantas
que sexan máis resistentes a determina-
das patoloxías e que poidan multiplicar a
súa produción ou incorporar novos froitos

que incrementen o seu valor produtivo. A
micorrización, como proceso fisiolóxico, é
un traballo en equipo que ten por finali-
dade a axuda que se prestan mutuamen-
te dous seres vivos, a planta e o fungo,
nun medio que é o chan. Neste intercam-
bio de axuda, a planta recibe do fungo
diversas substancias nutritivas que este
facilita por ser capaz de alcanzar coas
súas hifas lugares do chan onde existen
reservas de auga ou de elementos mine-
rais que a raíz non chega a captar por si
soa. O fungo, ao mesmo tempo que axuda
a alimentar a planta, protexe a raíz do
ataque doutros axentes patóxenos
mediante a emisión de substancias anti-
bióticas que paralizan a outros fungos,
bacterias e insectos. Esta simbiose permi-
te á planta vivir en lugares con problemas
de toxicidade nos chans, escaseza ou
exceso de auga ou onde os elementos
minerais son pouco abundantes ou non
asimilábeis para satisfacer as súas nece-
sidades. Dos beneficios da micorrización
tamén deriva a produción de cogomelos
silvestres como Boletus edulis, Lactarius
deliciosus e mesmo trufas.

Grazas á especialización no sector e á
iniciativa de Hifas da Terra, contamos cun
viveiro especializado en planta forestal
micorrizada que ofrece árbores micorri-
zadas. Ademais, grazas a unha técnica
pioneira, tamén por iniciativa de Hifas da
Terra, pódese levar a cabo a micorrización
de árbores adultas que poden así aumen-
tar a súa resistencia, mellorar o seu cre-
cemento e iniciar un novo aproveitamen-
to: a produción de cogomelos. 

Co ascenso das temperaturas da pri-
mavera e as chuvias frecuentes típicas da
estación, adóitase levar a cabo a micorri-
zación destas plantas aplicando xel
micorrícico. O elaborado por Hifas da
Terra componse de micelio, esporas e pro-
págulos micelares que permiten adherirse
perfectamente ás raíces superficiais de
plantas de máis de dez anos de idade,
logrando obter a primeira produción de
cogomelos ao cabo de 24 meses.

BOSQUES ADULTOS, SOSTÍBEIS E
PRODUTORES DE COGOMELOS
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A saúde dos nosos bosques incide de
forma directa no seu carácter sostíbel, na
captura de CO2, na produción de O2, na
regulación das augas, na biodiversidade,
na súa rexeneración natural..., pero
tamén na produción de recursos tanxíbeis
como a madeira, a carne, os cogomelos
ou os froitos.

O estado sanitario dos bosques ten
importantes exemplos de enfermidades
na Península Ibérica cos ataques do visgo
(Viscum album) ao abeto do Pireneo,
pasando pola seca da aciñeira, o chancro
do castaño, as micoses que asolan os
piñeiros, etc. Cada un destes axentes
patóxenos afecta á capacidade de produ-
ción das plantas e, polo tanto, á rendibi-

Castiñeiros micorrizados de Hifas da Terra, pro-
dutores de madeira, castañas e cogomelos e
resistentes á tinta.

A primeira produción micolóxica dunha hectárea de castiñeiros micorrizados con inóculo Mico-Hifas:
160 kg de Boletus edulis.


