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INTRODUCCIÓ 
 

L’aparell digestiu dels remugants, a més de ser una font abundant de bacteris i protozous, conté fongs que viuen en anaerobiosi (Orpin, 1975), 
identificats inicialment com a protozous flagel·lats. Formen part de la família dels Neocallimastigaceae, estan presents en el tracte intestinal de 
moltes espècies de mamífers herbívors i distribuïts mundialment. El seu cicle vital (Figura 1) consisteix, bàsicament, en un estadi de zoòspora 
flagel·lada mòbil que neda lliurement en el fluid estomacal i un altre estadi reproductiu, vegetatiu i no mòbil unit als materials en digestió 
(Trinci et al. 1994; Gordon i Phillips, 1998).  

Tenen un paper important en la digestió de fibra vegetal, ja que són capaços de desplegar un ampli rang d’enzims hidrolítics en el rumen 
(cel·lulases, xil·lanases, hemicel·lulases, proteases, amilases, pectinases, etc.) juntament amb l’acció mecànica que exerceixen els seus rizoides 
sobre la paret cel·lular de les plantes, la qual envaeixen i trenquen (Lee et al. 2000). 

Amb el temps s’ha anat realitzant un cribratge de molts dels fongs anaerobis aïllats de gran varietat de mamífers herbívors amb l’objectiu 
d’aconseguir un cultiu “superior” o d’elit, que permeti treure un major rendiment al farratge de baixa qualitat en remugants domèstics. Es 
tracta d’espècies o soques amb un potencial de degradació superior i que poden substituir a les espècies de fongs indígenes de menor potencial 
del rumen de l’animal en qüestió (Gordon i Phillips, 1998). 

 

 
 

OBJECTIU 
 

Aquest treball es centra en la contribució d’aquests fongs i/o els seus enzims en la millora de la digestió i consum d’aliments fibrosos (vegetals) de 
mala qualitat per part dels remugants que els allotgen, facilitant-ne la degradació i augmentant, per tant, l’aport energètic. El contrari succeeix 
amb els que  no els posseeixen com a simbionts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Representació esquemàtica del cicle 
de vida d’un fong anaerobi monocèntric, 
Neocallimastix hurleyensis, originàriament aïllat 
del rumen d’una ovella. Els números 
representen hores després de l’encistament de 
l’espora (Trinci et al. 1994).  

 
 
 
 

Taula 1. Efecte del MPA (0,6 g/d) en les poblacions de zoòspores fúngiques del 
rumen i bacteris totals, i en la ingesta de matèria seca, digestibilitat i digestió en 
ovelles (Phillips et al. 2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2. Efecte de l’eliminació dels fongs anaerobis del rumen d’una ovella 
alimentada a base de palla i la subsegüent re-inoculació de Neocallimastix sp. en 
el consum voluntari, en la digestió i en les poblacions microbianes del rumen 
(Gordon i Phillips, 1993). Abreviacions: ADF (Acid Detergent Fiber); OM (Matèria 
Orgànica); UD (Indetectable).  
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EFECTE DEL SULFUR EN LES POBLACIONS FÚNGIQUES  ELIMINACIÓ DELS FONGS ANAEROBIS DEL RUMEN 

ADMINISTRACIÓ DE FONGS ANAEROBIS EN EL RUMEN 
ADDICIÓ DE FONGS ANAEROBIS COMBINATS AMB SULFUR 

 
 

CONCLUSIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR 
 

• Millora del rendiment de farratges de mala qualitat en remugants domèstics (p. e. ovelles) en manipular la població i/o activitat dels fongs anaerobis del rumen. 
• Augment del consum i digestibilitat dels farratges de mala qualitat millorant així la producció animal.  
• Millora de les característiques de fermentació del rumen i augment de la població fúngica en administrar una soca de fong anaerobi amb característiques fibrolítiques superiors a les 

indígenes i/o un suplement de sulfur, que es tradueix en un major nombre i eficiència d’enzims fibrolítics.  
• Continuar la recerca de noves soques de fongs anaerobis d’elit i augmentar la viabilitat dels inòculs en els remugants.  
• Realitzar més estudis d’inoculació directa de fongs anaerobis in vivo per aportar nous resultats.  
• Clonar gens que codifiquen enzims específics d’aquests fongs anaerobis en microorganismes model que tenen menys requeriments de creixement (anaerobiosi).  
• Utilitzar aquests fongs com a font de subministrament per la indústria de purificació d’enzims.  

 
 
 

Taula 3. Concentracions (mM) d’àcids grassos volàtils (VFA) en 
els fluids del rumen recollits de les ovelles administrades amb  
medi fúngic (FM), enzims fúngics (FE) i cultius fúngics (FC). 
Lee et al. (2000).  Figura 2.  Influència de 

l’administració de medi fúngic 
(FM), enzims fúngics (FE) i 
cultius fúngics (FC) en el 
nombre de bacteris totals (; cfu 
ml-1, x109), bacteris 
cel·lulosolítics (; MPN ml-1, 
x106) i fongs (; tfu ml-1, x104) 
per ml de fluid recollit del 
rumen de les ovelles (Lee et al. 
2000).   

Taula 4. Digestibilitat (%) in vivo dels diferents nutrients de la 
dieta d’ovelles que han rebut els diferents tractaments de medi 
fúngic (FM), enzims fúngics (FE) i cultius fúngics (FC). Lee et al. 
(2000).  

Taula 5. Influència de l’administració de tres soques de fongs anaerobis i 
MPA (0,6 g/d), en combinació o per separat,  en el consum de matèria 
orgànica (g/d) en ovelles alimentades a base de palla (Gordon et al. 
2001). 

Les ovelles suplementades amb MPA van mostrar una població 
fúngica cinc vegades superior que les ovelles control. El consum 
d’aliment va augmentar un 25%, la digestibilitat un 4,5% i la 
digestió de matèria seca un 37% aproximadament.  

Va disminuir el consum un 30%, sense gairebé efectes sobre la 
població de bacteris i protozous. En re-inocular una espècie de fong 
anaerobi (Neocallimastix sp.) es van restabliment els nivells inicials.  

Increment del consum d’aliment per part dels tres grups, essent el 
tractament amb fongs amb suplement de sulfur el més elevat 
(22,5%), seguit del grup suplementat únicament amb MPA (19,9%) i 
únicament amb fongs (5%). Els VFA van augmentar tant en administrar FC com FE, el que indica una major 

activitat fermentativa. Les poblacions de fongs van augmentar amb FC, però no 
amb FE. Els coeficients de digestió de nutrients van millorar en administrar FC, 
resultat de la millora dels paràmetres de fermentació i l’augment de la població 
de microorganismes.   


