
1 ASSIGNATURA: Micologia (24951) 

PART 1: INTRODUCCIÓ 1 GENERALITATS 

1. FONGS. El concepte fong. Micologia i la seva historia. La cil. lula fúngica. El tal. lus fúngic: hfa  
i miceli. Creixement i rarnificació hifals. Modificacions dels complexos miceliars. 

2. Nutrició. Heterotrbfia. Grups de fongs segons els requeriments ecolbgics i nutricionals: saprbbis, 
necrbtrofs i bibtrofs. Medis de cultiu. Metabolisme. Metabblits secundaris -antibibtics, hormones, 
micotoxines- d'inter&s industrial, alimentari i biolbgic. Prevenció i control del creixement dels fongs. 

3. Reproducció. Multiplicació vegetativa, reproducció asexual i reproducció sexual. Models 
d'incompatibilitat. Hornotal. lisme i heterotal. lisme. Heterocariosi i parasexualitat. Pleomorfisme: 
l'anamorf, el teleomorf i l'holomorf. Cicles vitals. 

4. Diversitat fúngica. Filogknia. Registres fbssils. Sistemitica dels fongs: criteris seguits. 

PART II: FONGS AMEBOIDES 1 PSEUDOFONGS 

5. El fongs ameboides. Generalitats. D. Acrasiomicots. D. Dictiosteliomicots. D. Mixomicots. 
Morfologia, reproducció, ecologia i sistemitica. D. Plasmodioforomicots: endoparhsits perjudicials en 
l'agricultura. 

6. Els pseudofongs. Generalitats. D. Labirintulomicots. D. Oornicots. O. Saprolegnials. O. 
Peronosporals: els míldius i altres malures de plantes d'interis agrícola i forestal. Morfologia, cicles 
vitals i ecologia. D. Hifoquitriomicots. Morfologia, reproducció i sistemhtica. 

7. Els fongs veritables. D. Quitridiomicots. Morfologia, reproducció i sistemitica. D. Zigomicots. C1. 
Tricomicets. C1. Zigomicets. Morfologia, cicles vitals, ecologia, saprofitisme/parasitisme i 
sistemitica. 0 .  Mucorals: floridures, importincia com a biodeterioradors d'aliments. 0 .  Entomoftorals 
i O. Zoopagals: parisits d'insectes, aplicació en la lluita biolbgica. 0 .  Endogonals: formadors 
d'endomicorizes. 

8. D. Ascomicots. Generalitats. Criteris d'agrupament. Asc i ascoma: morfologia i diversitat. C1. 
Sacaromicets. O. Sacaromicetals. Els llevats. Morfologia, cicles vitals, ecologia, interks, sistemhtica, i 
importancia en la indústria i en l'alimentació. C1. Tafrinomicets. O. Tafnnals: parhsits de plantes 
vasculars. 

9. Cl. Laboulbeniomicets: parhsits d'insectes. C1. Ascomicets. (1) Ascomicets amb apotecis: 
"discomicets". O. Pezizals: cassoletes, múrgoles, tbfones i afins. 0 .  Leocials. O. Ritismatals. 

10. (11) Ascomicets amb peritecis: "pirenomicets". O. Hipocreals, O. Clavicipitals, O. Diaportals, trets 
diferencials i cicles vitals de les especies de major interis com a parkites de plantes agricoles i 
forestals. 0. Diatripals, O. Xilarials, O. Sordarials, saprofits sobre restes vegetals i parasits febles. 



11. (m> Ascomicets amb clistotecis: LLplectomicets". O. Eurotials: trets diferencials i cicles vitals de 
les especies d'interes alimentari, industrial i medic. Les floridures: importancia com a biodeterioradors 
i productors de micotoxines. 0 .  Onigenals: causants de dermatofitosi als animals i l'home. 0. 
Ofiostomatals: causants del mal holandes de I'om i d'altres malures de especies forestals. 

12. (IV) Ascomicets ascostromitics i amb ascs bitunicats: "loculoascomicets". O. Dotideals: 
morfologia, cicles vitals, ecologia, interes i sistemitica. (V) Ascomicets amb ascs atipics: 0. Erisifals: 
els o'idis, malures de plantes d'interes agrícola i forestal. 

13. DO;). Deuteromicots. Generalitats. Conidi i conidioma. C1 (F). Hifomicets. Les floridures: 
importancia com a biodeterioradors i productors de micotoxines. C1 O;). Celomicets. Morfologia, 
reproducció, ecologia, interes i sistemitica. 

14. D. Basidiomicots. Generalitats. Basidi : morfologia i diversitat. C1. Uredornicets. C1. Ustomicets. 
C1. Septomicets. Morfologia, cicles vipls, ecologia i sistemitica. Rovells i carbons: parisits bibtrofs 
d'interes agrícola. 

15. Basidioma: morfologia i diversitat. C1. Gelimicets. Morfologia, cicles vitals, ecologia i 
sistemhtica. C1. Homobasidiomicets. Generalitats. (1): Himenomicets afil.loforats. Morfologia, 
ecologia i sistemitica. Rossinyols, peus de rata i bolets de soca (parisits i saprbfits). 

,' 16. @) Aghrics. Morfologia, ecologia i sistemitica. 0. Agaricals. O. Russulals. O. Boletals. (m) 
Gasteromicets. Morfologia, ecologia i sistemitica. Bolets comestibles i bolets tbxics. 

17. Fongs simbibtics. Líquens. Components algals i fúngics. Morfologia, reproducció, ecologia, 
interes i sistemitica. Micorizes. Micofil- les. Altres. 


