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INTRODUCERE 
 

Ce sunt trufele ? 

 

Fig 1. Trufa neagră (sursa:www. tartufaipicentini.it) 

Trufele sunt ciuperci comestibile cu un gust şi o aromă excepţională. Faima 

acestor daruri ale naturii se datorează în primul rând, marii lor valori alimentare, 

dublată de un gust delicios şi un parfum plăcut. 

Dacă dintre produsele de origine animală, icrele negre sunt plasate pe primul 

loc, atunci cu siguranţă dintre produsele de origine vegetală folosite în alimentaţie, 

trufele pot ocupa cu cinste acelaşi loc.  

Trufele, unele dintre cele mai rare şi mai solicitate dintre speciile de ciuperci, 

se dezvotă subteran trăind în simbioză numai cu rădăcinile unor anumiţi pomi sau 

arbuşti, necesitând şi condiţii edafo-climatice specifice. 

Aceste ciuperci sunt bune la orice, îmbogăţind totul cu aroma lor suavă şi 

inimitabilă. Însă cel mai bine este să fie preparate astfel încât să nu-şi piardă din 

savoare prin tratametele termice: fie în salate, fie rase deasupra pastelor înecate în unt, 

în foie-gras etc. Pentru asemenea delicatese s-au plătit până acum destule averi. Astfel 

o trufă alba (Tuber magnatum) de 1,3 kilograme găsită în Croaţia în 1999 s-a vândut 

la 212.000 dolari, în noiembrie anul 2007, o altă trufă gigantă albă de 1,5 kilogame 

găsită în apropiere de Pisaa fost scoasă la licitaţie şi adjudecată la preţul de 300.000$. 
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Iar cursa continuă, cu atât mai aprigă cu cât poluarea şi defrişările fac ca trufele să fie 

tot mai greu de găsit. 

În realitate, nu trebuie să se vorbească despre « trufă » în general, deoarece 

există o mare varietate de specii de trufe, şi nu toate sunt de o calitate superioară și 

nici nu au aceaşi valoare comercială. 

 Există tipuri de trufă la care preţul de vânzare este foarte scăzut, cum ar fi trufa 

chinezeasca (Tuber indicum) şi specii cum ar fi trufa neagră (Tuber melanosporum) la 

care preţul de vânzare este de patruzeci de ori mai mare. 

În linii generale, trufa este ciuperca subterană care există sălbatică în natură, 

dar care este foarte dificil de găsit datorită faptului că nu este vizibil ă.  Datorită însă 

calităţilor gastronomice pe care le are (aroma, gustul), dar mai ales datorită cererilor 

pe piaţă foarte ridicate, cercetările realizate în ultimii decenii au luat luat amploare 

mare, iar după multe încercări şi studii priviind dezvoltarea şi înmulţirea acestora în 

mediul lor natural, în ultimii ani s-a dezvoltat cultura sistematică a trufei prin 

obţinerea de plante inoculate în laborator şi înfiinţarea în continuare de truferii cu 

plante micorizate (Gatsios K.- 2007). 

La fel şi în Grecia în ultima perioadă au început să se înfiinţeze mici suprafeţe 

de trufoculturi, nefăcându–se însă un studiu profund în ceea ce priveşte toţi factorii 

care influenţează cultivarea acestei specii (Diamantis S. 2003). 

Aceşti factori ar fi: condiţiile climatice potrivite pentru cultivare, tipurile de sol 

pe care pot evolua arborii potriviţi şi tipurile de trufă care pot să se dezvolte în 

regiunile respective. 

CAPITOLUL 1. 
ISTORICUL TRUFEI 

 

În capitolul 1. este prezentată istoria trufei din cele mai vechi timpuri până azi 

precum și evoluția acesteia pe etape până la obţinerea în laborator a primei simbioze 
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între plante micorizate sterile şi trufă, conducând astfel la posibilitatea înființării de 

trufoculturi prin utilizare de puieți micorizați în pepiniere specializate. 

CAPITOLUL 2. 
IMPORTAN ŢA ŞI UTILIZ ĂRILE TRUFEI 

 

În acest capitol este redată importanța culturii trufei (realizată fie în pădurile 

naturale, fie în cele special cultivate) care constituie în primul rând un venit important 

al economiei în regiunile montane şi submontane unde crește sau se cultivă. 

Importanța economică a acestor ciuperci se datorează pe de o parte conținutului bogat 

în azot, minerale, lipide, hidraţi de carbon, acizi organiţi, celuloza, substanţe colorate, 

iar pe de altă parte gustului deosebit și aromei plăcute dând astfel un gust inimitabil 

tuturor preparatelor culinare cu care vine în contact (Coli R., A. M. Coli, B. Granett 

and P . Damiani, 1990). 

CAPITOLUL 3. 
RĂSPÂNDIREA TRUFELOR ÎN LUME 

 

Există peste 50 de specii de trufă dar numai câteva au importanţă gastonomică 

şi comercială: trufa albă sau trufa lui Piemonte (Tuber Magnatum), trufa neagră 

(Tuber Melanosporum), trufa de vară (Tuber Aestivum), trufa de toamnă (Tuber 

brumale), trufa chinezească (Tuber Indicum), trufa albicioasă(Tuber borchi). (Gatsios 

K.- 2007). Din datele statistice analizate şi din datele bobliografice, reise faptul că 

producţia majoră se obţine în 3 ţări europene şi anume: Italia, Franţa şi Spania (Hall 

I.R., Brown G.T., Alessandra Zambonelli 2007). În Grecia până în prezent, potrivit 

specialiştilor care au studiat anumite  zone ale ţării, s-a estimat că sunt foarte potrivite 

pentu înfiinţarea culturilor de trufă în ceea ce priveşte condiţiile de climă şi sol. 

Cultivarea trufei reale nu este posibilă decât prin crearea unei locuinţe pentru acestea, 

adică plantele tartufigene. Acestea sunt plante ale căror rădăcini sunt special destinate 

de a se asocia cu trufele cu care apoi vor trăi în simbioză. (Chatin A., 1869) și anume: 

diferite specii de stejar(Quercus pubesccens,Quercus pedunculata, Quercus ilex, 
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Quercus coccifera,), alunul (Corylus avellana), carpenul (Carpinus Betulus), fagul 

(Fagus sylvatica), plopul (Populus alba), teiul (Tilia sylvestris), etc 

CAPITOLUL 4. 
SISTEMATICA ŞI MORFOLOGIA TRUFELOR 

 

Trufa aparţine genului Tuber, care cuprinde mai multe specii, altele cu valoare 

alimentară ridicată (dintre cele amintite anterior) iar altele cu valoare redusă sau chiar 

necomestibile (cu miros neplăcut, respingător –Tuber rufum sau cu miros de ridichi 

sau muştar -  Tuber rapaeodorum).(trufflesitaly.com). Ca şi toate cipercile, trufele 

prezintă o stuctură vegetativă reprezentată de către miceliu şi de organul de 

reproducere care-l poartă. Miceliul este format din celule filamentoase, subţiri, simple 

şi ramificate numite hife miceliene. Hifele sunt mici, de ordinul micronilor, motiv din 

care miceliul nu este vizibil niciodată cu ochiul liber. Este vizibil doar la microscopul 

optic şi apare ca un set de hife extinse şi subţiri. Corpul fructifer este un „ carpoforo „ 

hypogeum care se dezvoltă în mod normal în pământ la o adâncime variind de la 

câţiva cm. până la 40- 50 cm. în apropiere de plantele cu care trăiesc în simbioză. 

Trufele când ajung la maturitate, emană o aromă pătrunzătoare şi tipică în funcţie de 

diferitele specii (Gatsios Kassandros, 2007). 

Trufa aparţine clasei Ascomycete, a ciupercilor care îşi formează organele 

reproducătoare adică sporii, în nişte săculeţi mici care se numesc asce.         

Ascosporii reprezintă deci mijloacele de difuzare a trufei, şi sunt cuprinse în 

asce într-un număr variabil de la 1 la 8 în funcţie de specie. 

 

Fig. 2. Trufa neagră 

(sursa:www.manitariazagora.blogspot.com) 
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Fig. 3. Trufa de vară (sursa:www.ayme-truffe.com ) 

 

Fig. 4  Trufa albă (sursa : manitariazagora.blogspot.com) 

CAPITOLUL 5. 
BIOLOGIA TRUFEI 

 

În capitolul 5. este descris ciclul biologic al trufei, cu cele două perioade de 

creştere şi dezvoltare (perioada germinativă și perioada de reproducere) și factorii 

care influențează formarea ciupercii. 

 

CAPITOLUL 6. 
PRODUCEREA DE PLANTE TARTUFIGENE 

 

Pentru producţia de plante tartufigene (micorizate), astăzi există metode de 

laborator în condiţii de siguranţă, care să permită producţia de puieţi infestaţi cu spori 

de trufă pe o scară largă. Aceste rezultate s-au obţinut datorită progreselor  înregistrate 

în domeniul biologiei trufelor (facultatea germinativă a sporilor, aspecte funcţionale a 

simbiozei micorizice), biologiei plantelor (cultivarea in vitro) şi tehnologice (sere 

polifuncţionale, containere etc.). 
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6.1 INOCULAREA PLANTELOR TARTUFIGENE – TIPURI DE 

INOCULARE 

Inocularea reprezintă operaţiunea cea mai delicată şi mai importantă dintre 

toate operaţiunile ce se efectuează pentru a se ajunge la micorizare. 

Există trei metode de inoculare pentru a realiza sinteza cu trufele : 

-inoculare miceliană (care începe de la cultura pură a ciupercii) 

- inoculare sporală (care începe de la sporii probabil germinaţi) 

- inoculare de altoire (începând de la porţiuni de rădăcini deja micorizate). 

 

CAPITOLUL 7. 
OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT, MATERIALUL ŞI 

METODE DE CERECETARE 

7.2. OBIECTIVELE CERCET ĂRILOR 

Obiectivele cercetărilor au fost: 

 - studiul climei şi caracterizarea climatică a zonei. 

 - studiul pedologic şi pretabilitatea speciilor trufogene la solurile din zonă. 

 - adaptabilitatea speciilor de trufă la condiţiile din zona Aitoloakarnaniei.  

 - dezvoltarea  speciilor  pomicole folosite în câmpul de cultură, specii pe care 

se dezvoltă trufele în condiţiile zonei de studiu. 

- stabilirea pοtenţialului de producţie aproximativ a trufelor în această zonă. 

- calculul eficienţei economice şi al profitului de la înfiinţarea culturii 

sistematic până la intrarea pe rod şi pe parcursul evoluţiei culturii. 

- stabilirea potenţialului de creştere şi dezvoltare a plantelor din două 

trufoculturi în diferite condiţii de îngrijire. 
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 - identificarea unor microzone din judeţul Etoloakarnania asemănătoare sub 

aspectul îndeplinirii cerinţelor pedoclimatice. 

 - posibilitatea introducerii trufelor în zona Xiromero 

7.3. METODE DE CERCETARE FOLOSITE 

În realizarea studiilor şi cercetărilor s-au folosit mai multe metode cum ar fi: 

1) Studii pedoclimatice privind însuşirile solului şi climei din zona de studiu 

comparativ cu zone din ţările cu tradiţie a trufei – Italia şi Franţa.  

2) Studii şi determinări privind creşterile anuale ale celor trei specii pomicole 

micorizate folosite în cultură. 

3) Pretabilitatea unor specii de trufe pentru cultivarea în aceste zone. 

4) Observaţii privind influenţa irigaţiilor asupra culturii. 

5) S-au amplasat două experienţe de cultură cu distanţe diferite în funcţie de 

speciile de plante şi sistemul de cultură. 

 

CAPITOLUL 8. 
STUDIUL CONDI ŢIILOR  NATURALE ALE ZONEI ÎN  CARE S-AU 

EFECTUAT CERCETĂRILE 
 

8.1.CERINŢELE TRUFELOR FA ŢĂ DE CONDIŢIILE DE VEGETA ŢIE 

Cercetările ecologice desfăşurate asupra trufelor naturale, au făcut posibilă 

descrierea caracteristicilor mediilor naturale unde trufele se dezvoltă spontan; de 

asemenea au făcut posibilă înţelegerea, celor mai importanţi factori ecologici 

responsabili pentru cultivarea  lor.  

Ca principale aspecte importante ce trebuie luate în considerare sunt cele ce 

privesc natura solului, clima, expoziţia, vegetaţia şi speciile lemnoase cu care trufele 
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trăiesc în simbioză. Investigaţiile făcute ar trebui să arate care dintre aceştia au 

caractere ecologice distinctive, care va ajuta la promovarea dezvoltării în continuare a 

ciclului biologic al ciupercii şi care pot fi cele care conduc la fructificaţie 

(www.agri.marche.it). 

Factori geopedologici 

Studiul geopedologic are în vedere aspecte geomorfologice ale teritoriului şi 

fizico-chimice ale solului, clasificând în general caracteristicile unui teren tartufigen, 

prin evidenţierea caracteristicilor fizico-structurale, care influenţează suficient de mult 

capacitatea de producţie a trufelor. 

Factori microbiologici 

Interacţiunea simbiotică nu se referă numai la plante şi la ciuperci, ci şi la 

bacteriile existente,  bacterii implicate în simbioză care joacă un rol activ în formarea 

micorizei (tartufaie.it) 

Factori botanice –Ecosistemul 

Trufa are nevoie în general de un contur vegetativ adecvat, deoarece speciile 

forestiere şi ierboase au un rol cheie în procesul de sinteză a micorizelor.  

8.1.2.Caracterizarea zonei Xiromero – aspecte geopedologice şi ecologice  

În acest subcapitol este descrisă zona Xiromero în care a fost amplasat câmpul 

de experienţă, caracterizare în ceea ce privește aspectele geopedologice și ecologice 

ale regiunii (Vlami V., Zogkaris St., Dimopoulos P.D., 2003). 

CAPITOLUL 9. 
 CERINŢELE TRUFELOR FA ŢĂ DE SOL ŞI CLIM Ă ŞI FELUL CUM SUNT 

ÎNDEPLINITE ÎN REGIUNEA XIROMERO 
 

9.1 CERINȚELE DIFERITELOR SPECII DE TRUF Ă FAŢĂ DE SOL ȘI 

FELUL CUM SUNT ÎNDEPLINITE ÎN REGIUNEA XIROMERO 
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Nu se poate vorbi la modul general despre un sol potrivit pentru tufă, deoarece 

însuşirile fizice şi chimice ale solului nu sunt aceleaşi pentru toate speciile de trufă. În 

acest subcapitol sunt prezentate datele în ceea ce privește proprietățile fizico-chimice 

ale solurilor considerate ca și bune pentru creșterea și dezvoltarea trufelor (Cultivo 

de trufa negra,  J.A.Bonet , D.Oliach & C. Colinas).  

Terenul care se va alege va trebui să aibă o astfel de orientare  încât  să se evite 

distrugerea trufelor de îngheţurile iernii, dar în special a primelor îngheţuri din 

noiembrie sau a marilor îngheţuri din ianuarie şi februarie. 

9.1.1 Caracterizarea terenurilor din regiunea Xiromero –zona Katunei 

       Caracterizarea terenurilor din zona de cultură a câmpului experimental 

(news.blogspot.com), redă faptul că acestea corespund din punct de vedere al tipurilor 

de sol, al structurii acestora, al fertilităţii şi al reliefului pentru cultura trufelor în 

special celei de vară Tuber aestivum şi trufei negre Tuber melanosporum. 

(www.xiromeronews blogspot.com). 

 

9.2. CERINŢELE TRUFELOR FA ŢĂ DE CLIM Ă ȘI FELUL CUM SUNT 

ÎNDEPLINITE ÎN REGIUNEA XIROMERO 

9.2.1Caracterizarea condiţiilor climatice din Grecia 

Grecia se găseşte între paralele 340 şi 420 ale emisferei Nordice şi scăldată în 

partea de Est de Marea Mediteraniană. Clima Greciei este tipic mediteraniană: cu ierni 

blânde şi umede, verile relativ uscate şi în general perioade însorite şi de lungă durată 

în cea mai mare parte a anului (agro-tour.net) 

Elemente geografice necesare pentru reuşita unei trufoculturi 

Altitudinea, expoziţia terenurilor și alegerea plantele purtătoare de trufe, (IPLA 

S.p.A. 2001) sunt elemente geografice necesare recomandate pentru înființarea unei 

culturi cu trufe. Aceste elemente geografice din zona Xiromero sunt îndeplinite și 

anume: 
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- trufocultura înfiinţată se află la o altitudine de 350 m.  

- cu o expoziţie a terenurilor sud-vestică 

- speciile lemnoase folosite la înființarea culturii sunt stejarul- Quercus 

pubescen,t alunul -Coryllus avellana și teiul-Tilia sylvestris. 

9.2.2. Răspândirea culturii trufei în Grecia 

Având în vedere condiţiile climatice existente în Grecia, potrivit părerilor şi 

cunoştinţelor specialiştilor francezi, există regiuni montane şi submontane care 

îndeplinesc condiţiile de climă şi sol necesare pentru creşterea şi dezvoltarea trufei. 

Deşi până în prezent nu au avut loc încercări importante privind această cultură, totuşi 

Institutul Silvic de Cercetare promovează cultura trufei, organizând în ultimii ani 

cursuri informative. Până în prezent au fost înființate trufoculturi în diferite regiuni ale 

țării și anume: Agrinio (judeţul Etoloacarnania), Sidironero (N-Dramei), Kozani, 

Grevena, Larisa, Florina, Anilio-Pilio, Kilkis, Halkidiki,etc( Diamandis S., 2003). 

9.3. CARACTERIZAREA PEDO-CLIMATIC Ă A CÂMPULUI 

EXPERIMENTAL 

9.3.1.Pretabilitatea solurilor din regiunea Xiromero 

 

  

Fig. 5  Soluri din zona de cercetare (original) 
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Solurile care alcătuiesc învelişul pedologic al regiunii sunt caracterizate pe de 

o parte de vârsta recentă a solurilor aluviale iar pe de altă parte fenomenele de 

eroziune şi argiloiluviarea solurilor mai vechi. Toate solurile sunt foarte susceptibile la 

degradare structurală datorită conţinutului redus de humus şi acidităţii. Principalele 

soluri din zona studiată sunt: preluvosolul, luvosolul, cambisolul, podzoluvisolul, 

regosolul şi fluvisolul. 

9.3.2.  Pretabilitatea condiţiilor de climă din regiunea Xiromero 

 

În general clima din zonă este caracteristică exclusiv zonei mediteraneene, 

adică cu ierni blânde şi umede, iar verile uscate şi prelungite. 

Condiţiile climatice din ultimii 20 de ani, cu datele preluate de la staţiile 

meteorologice Agrinio, sunt prezentate în tabelul 1 în acest subcapitol. 

Tabelul 1.                       

Rezultate meteorologice – Agrinio – pentru anii  2003 - 2008 

ANUL  TEMPERATURA 
MEDIE A 
AERULUI 

PRECIPITAŢIILE 

( mm ) 

DURATA DE 
STRĂLUCIRE A 

SOARELUI 

Tot. anual 6438 865,5 2548 h 2003 

Med. anuală 17,8   

Tot. anual 6075 730,5 2504 h 2004 

Med. anuală 16,8   

Tot. anual 6207 1516 2355 h 2005 

Med. anuală 17,3   

Tot. anual 6180 823,2 2693 h 2006 

Med. anuală 17,1   

2007 Tot. anual 6765 1046 2796 h 
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Med. anuală 18,7   

Tot. anual 6483 588,9 2370 h 2008 

Med. anuală 18   

Sursa:Staţia meteorologică a aeroportului Agrinio 

9.4.CERCETAREA UNOR TERENURI PRETABILE PENTRU CULTU RA 

TRUFEI ÎN JUDE ŢUL ETOLOACARNANIA 

9.4.1. Cercetarea unor terenuri pretabile pentru cultura trufei 

În ceea ce priveşte însuşirile solului,  trufele nu reuşesc pe orice teren, ele 

preferă soluri profunde cu textură semiuşoară, bine aerisite, cu un pH cuprins între 

7,5-8,5, cu conţinut suficient în substanţe nutritive, raportul C/Ν în jur de 10, 

terenurile bogate în calcar. 

9.4.2. Studiul pedologic şi agrochimic al solurilor pretabile pentru cultura 

trufelor 

Tabelul 2. 
Însuşirile fizico-chimice ale solului din câmpul experimental în 

comparaţie cu însuşirile fizico-chimice recomandate 
 

A/A PARAMETRI ÎNSU ŞIRI FIZICO-CHIMICE 
RECOMANDATE 

REZULTATE 
OBŢINUTE 

1 pH-ul 7- 8,5 % 7,77% 

2 Substanţa organică 1,5 – 8 % 1,30 % 

3 Calciul  total %  4150 mg/l  

4 Fosfor %  P Olsen (mg/Kg ) 
5 

5 Potasiu (oxid de potasiu) %  K+( mg/Kg) 154 

6 Magneziu asimilabil%  Mg + (mg/kg ) 96 

7 Raportul C/N 5 -20 % ; ideal 10 -11 % 6 % 

8 Carbonat de calciu % 0.5 -80% ; ideal 35% Urme 

9 Nisip % 20 – 80 % 19 % 

10 Argil ă 5 -50 % (în funcţie de specia de 
truf ă) 

60  % 
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11 Lut % 
Nămol % 

5 -80 % 21 % 

 

           Analizele solului au fost efectuate pe lângă cele din câmpul de experienţă, la 

încă patru trufoculturi înfiinţate aproximativ în aceaşi perioadă şi toate pe o rază de 50 

de km. în zona Xiromero. 

Cele cinci terenuri folosite în experienţă au suprafeţe cuprinse între 30 şi 80 de 

ari, suprafeţe minime propuse, în această nouă cultură. 

Făcând o comparaţie între rezultatele obţinute la analiza solului din câmpul de 

experienţă şi însuşirile fizico- chimice recomandate ale unui sol potrivit pentru 

înfiinţarea unei trufoculturi, se poate constata că în urma  rezultatetelor obţinute, solul 

din câmpul de experienţă este de tip argilos, cu un pH corespunzător, dar o problema 

importantă este procentul foarte scăzut de carbonat de calciu, element important şi 

necesar pentru înfiinţarea unei trufoculturi (tabel 2). 

În urma rezultatelor obţinute în urma analizelor chimice efectuate, solurile 

din regiunea Xiromero corespund pentru cultura trufei (Chețan S.-2011)   

Tabelul 3. 

pH-ul evaluat în terenurile analizate comparativ 

 Câmpul exp. Teren 1 Teren 2  Teren 3 Teren 4 
Puternic acid      
Suficient acid      
Acid      
Uşor acid      
Neutru      
Uşor alcalin      
Alcalin      
Suficient alcalin      
Puternic alcalin      

  

Tabelul 4. 

Aprecierea conţinutului de carbonat de calciu (CaCO3 total %) 

 în terenurile analizate 
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 Câmpul exper. Teren 1 Teren 2  Teren 3 Teren 4 
Lipsa CaCO3      
Sărac      
Moderat      
Suficient       
Bogat      
Foarte bogat      
Marnă      
Calcaros      

  

Tabelul 5. 

Substanţa organică % determintă în câmpurile analizate comparativ 

 Câmpul exper. Teren 1 Teren 2  Teren 3 Teren 4 
Foarte sărac      
Sărac      
Moderat      
Suficient      
Bogat       
Foarte bogat      

  

REZULTATE ȘI CONCLUZIILE  - în ceea ce priveşte condiţiile climatice şi 

pedologice, dar şi a speciilor de pomi din zona naturală, ar fi următoarele:  

1. Temperatura medie anuală a regiunii Xiromero (de 16-18,70C) se apropie 

mult de temperaturile medii anuale ale regiunilor din alte zone (Italia, Franţa 15-16 0C 

) unde se cultivă cu succes trufele. 

2.  Suma precipitaţiilor din zona de cercetare (700-900 mm) se încadrează în 

limitele de cultivare a trufelor (500-1400 mm), fiind apropiată celor din zona 

trufocultivatorilor din Italia (600-800 mm) şi Franţa ( 700-800mm). 

3. Altitudinea de 350 m la care este situat câmpul experimental se încadrează în 

limitele de cultivare a trufelor (150-400 m). 

4. Speciile forestiere cu care trufele intră în simbioză Quercus ithaburensis, 

Quercus coccifera, Quercus pubescens cresc spontan în zonă şi prin vegetaţia lor 

normală crează condiţii optime pentru asociere cu trufele. 

5.  Solul este corespunzător din punct de vedere al acidităţii (pH=7,1-7,9) 

precum şi din punct de vedere al structurii, texturii şi conţinutului în unele dintre  

principalele elemente nutritive. 
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CAPITOLUL 10. 
PREGĂTIREA ŞI ÎNFIIN ŢAREA CÂMPULUI EXPERIMENTAL 

 

După ce s-au efectuat analizele solului, ca următoare operaţiune a fost alegerea 

speciilor de pomi micorizaţi cu trufa aleasă, în funcţie de climă, sol, etc.  

În zona Xiromero - localitatea Katuna au fost amplasate două trufoculturi- 

câmpul de cercetare cu o suprafaţă  de 50 de arii și terenul martor 2. de 25 de arii-

situate la o distanţă de 6 km. Plantarea în ambele culturi a fost efectuată toamna, în 

luna octombrie cu puieții speciilor pomicole (-recomandate pentru zona de către firma 

Raggi-vivai) de: stejar (Quercus pubescens), alun (Coryllus avellana) şi tei (Tilia 

sylvestris), specii inoculate cu sporii trufei negre (Tuber melanosporum), trufei albe 

(Tuber magnatum) și a trufei de vară (Tuber aestivum). 

10.1. PLANTAREA PUIEŢILOR INOCULA ŢI 

   Densitatea de plantare depinde de compoziţia şi adâncimea solului, de 

lucrările prevăzute (irigări, lucrările solului), de factorii economici, etc. 

S 
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Fig. 6. Plantarea  câmpului experimental la 0,1 ha. cu stejar, alun şi tei la 
distanţe de 6x3m., (50 de pomi/0.1ha).(Chețan S. 2011) 
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Plantarea câmpului experimental a fost realizată la distanţe de 6m x 3m, cu un 

număr total de plante de 250 la 0,5 ha (fig.6), iar pe terenul martor la distanţe de 5m x 

5m la aluni şi tei, iar stejar o distanţă de plantare de 6m x 5m, cu un număr de plante 

de 90 la 0,25 hectare. 

10.2. LUCRĂRI DE ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTRE ŢINERE A CÂMPULUI DE 

CERCETARE 

După plantarea puieţilor, lucrările de întreţinere și îngrijire aplicate în cele 

două amplasamente au fost diferite, urmărindu-se în aceste condiții an de an creşterea 

şi dezvoltarea plantelor inoculate, putându-se face astfel o comparaţie între cele două 

câmpuri. 

10.3.CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA PUIE ŢILOR INOCULA ŢI 

Dezvoltare pomilor comparativ în cele două trufoculturi este diferită, datorită 

condiţiile de întreţinere şi îngrijire care au influenţat suficient mai ales creşterea în 

înălţime a acestora. 

Rolul cel mai important până în prezent îl are influenţa apei asupra creşterii şi 

dezvoltării plantelor inoculate. Se pare că două specii, alunul dar mai cu seamă teiul, 

nu pot reuşi în zona noastră numai în condiţii optime de irigare. 
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Fig. 7. Quercus pubescent /stejar (original anul 2010) 

Evoluţia vegetaţiei la speciile pomicole folosite (stejar, alun şi tei) în câmpul 

experimental- În ceea ce privește evoluția creșterii în înălţime şi a perimetrului  

trunchiului, s-au efectuat măsurători  repetate în anul 2010 și 2011 pentru a determina 

ritmul de creștere a fiecărei specii pomicole. 

 

Fig. 8. Corelaţia dintre perimetrul trunchiului şi înălţimea la  

alunul (Corylus avellana) de 5 ani (2010)  

Stejar 5 ani
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Fig. 9. Corelaţia dintre perimetrul trunchiului şi înălţimea  

la stejarul  (Quercus pubescens) de 5 ani (2010) 
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Măsurătorile efectuate în al şaselea an de cultură – anul 2011- asupra pomilor 

inoculaţi, arată că dezvoltarea şi creşterea speciilor pomicole a fost semnificativă 

comparativ cu măsurătorile efectuate în al cincilea an de cultură. 

 

 

Fig.10  Corelaţia dintre perimetrul trunchiului şi înălţimea  

la alunul (Corylus avellana) de 6 ani (2011) 

 

Fig. 11  Corelaţia dintre perimetrul trunchiului şi înălţimea la stejarul  (Quercus 
pubescens) de 6 ani (2011) 

Coeficientul de corelaţie dintre înăţimea medie/specie şi perimetrul mediu a 

trunchiului/specie în cei doi ani este semnificativ, ceea ce ne arată că între cele două 
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variabile există o legătură directă, o dată cu creşterea în înălţime a plantei creşte şi 

perimetrul trunchiului ( Chețan Simona, 2011). 

 

Fig. 12 Aspecte din câmpul de experienţă(anul 2011) 

 

CAPITOLUL11. 
PRACTICI AGRICOLE ÎN CULTIVAREA TRUFELOR 

 

11.1. ÎNFIINŢAREA CULTURII 

           În acest subcapitol sunt prezentate practiciile agricole necesare pregătirii 

terenului pentru plantare, perioada (toamna sau primăvara)și tehnica de plantare a 

trufoculturii (monocultură sau policultură).  

11. 2. LUCRĂRI  DE  ÎNGRIJIRE 

Pentru asigurarea creșterii și dezvoltării unei trufocultirii sunt necesare următoarele 

lucrările de îngrijire:  

- Lucrările solului 

- Aplicarea îngrăşămintelor 

- Controlul buruienilor (există următoarele metode): 

a )  Mulcirea  terenului cu pietriş, 

b )  Mulcirea solului cu materiale izolante ,  
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  c )  Cu erbicide (se aplică numai în cazuri extreme),  

            d ) Prin praşile. 

- Tăierile la pomi(nu există o documentaţie cum că ar exista o legătură reală între 

tăierile pomilor şi producţia de trufă.  

- Irigarea. Trebuie să se facă regulat încă din primul an după plantare, deoarece există 

riscul de a se distruge micorizele puieţilor din cauza secetei. 

- Adunarea frunzelor din asociaţia forestieră 

- Corectarea pH-ului solului- dacă este nevoie, pH-ul se corectează  

- Protejarea plantelor 

- Controlul dăunătorilor 

 

CAPITOLUL 12 
RECOLTAREA TRUFELOR 

 

12. 1. ZONA ARSĂ  INDICATOR AL  FRUCTIFIC ĂRII TRUFEI 

         Înainte de apariţia fructificaţiilor, la pomii inoculaţi cu unele specii de trufe, se 

observă fenomenul „zonei arse„ (fig 13) sub trunchiul pomului şi de obicei pe o 

suprafaţă atât cât se extind rădăcinile. 

 

Fig. 13. Zone arse a.(Sursa: trufflesitaly.com) 

12. 2. PERIOADELE   DE  RECOLTARE  A  TRUFEI 
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Perioadele în care diferitele specii de trufe s-au maturizat şi sunt recoltate de 

către trufocultivatori sunt prezentate în tabelul 6.  

 

Tabelul 6. 

 Perioadele fructificării principalelor specii de trufe  

(Sursa: www.jardineries-jeanrey.fr) 

 Perioadele fructific ării principalelor specii de trufa 
Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noem Dec Ian Feb Mar Apr 

T. aestivum   
T. uncinatum  

T. mesentericum  
T. magnatum  

T. melanosporum  
 T. brumale  
 T. indicum 

  

12.3.  RECOLTAREA - METODE DE RECOLTARE 

Trufa de obicei se găseşte la o adâncime de 10 – 25 cm, dar şi până la 40-50 cm 

de la suprafaţa solului.  

           Când trufele se găsesc la foarte mică adâncime, superficial, terenul este uşor 

ridicat ca o moviliţă sau formează câteva crăpături la suprafaţa lui, sau chiar deasupra 

solului- alte semne evidente de identificare a trufei mature.( www.trovatartufi.com).  

            Pentru a recolta însă trufele se foloseşte mirosul unui animal. Mai de       mult 

cu ajutorul  porcului, însă astăzi se foloseşte tot mai des câinele dresat. 

12.4. CONDIŢIONAREA ŞI PREŢUL TRUFELOR RECOLTATE 

Trufele pot fi păstrate în frigider pentru o săptămână, 6 luni în congelator la 

temperatura de minus 18 grade iar alţii le păstrează în ulei de măsline sau în grăsime 

de gâscă ori raţă. Însă cea mai sigură şi bună metodă se face prin păstrarea acestora 

îngheţate și în ambalaje vidate precum și prin conservarea sub formă de diverse 

produse, în general numai cu arome de trufe. 
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Cert este că prin orice metodă de întreţinere se face păstrarea trufelor, o parte 

din aroma lor dar şi imaginea generală a trufelor se distruge. 

 

Tabelul 7. 

Preţurile de vânzare cu amănuntul până în Martie 2009 a diferitelor specii de trufe 
proaspete în funcţie de dimensiunea lor gr/kg. 

(sursa: Coltivazione –Tartufo.com) 
 

Specia trufei 0-15 gr./kg 15-50gr./kg >50 gr./kg 

Tuber magnatum Pico 2.000 euro 2500 euro 3500-4500 euro 

Tuber melanosporum 350 euro 400 euro 450-500 euro 

Tuber borchii-vitt 180 euro 210 euro 250 euro 

Tuber aestivum-vitt 300 euro 350 euro 350-450 euro 

  

 
CAPITOLUL13. 

STUDIUL ECONOMIC AL POSIBILIT ĂŢILOR  INTRODUCERII  

TRUFELOR ÎN GRECIA 

 

În general, făcând o analiză raţională (Swot) a trufei ca produs economic se pot 

constata următoarele: 

a ) Punctele tari ale trufei  :  

� este nevoie de puţină suprafaţă pentru o cultură eficientă. 

� necesită puţină muncă manuală 

� nu are probleme de distribuire a produsului pe piaţă ( cereri mari şi 

preţuri ridicate ) 

� în unele cazuri avem şi dublă producţie ( alune , flori de tei ) 

� poate ajuta în dezvoltarea industriei locale şi a agroturismului  

� existenţa cererii mari pe piaţa externă. 

b ) Punctele mai slabe  a trufei : 

• nu este suficient de cunoscută şi apreciată în bucătăria grecească 
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• este o cultură grea, de lungă durată  

• depinde mult de condiţiile de climă care sunt imprevizibile, 

instabile 

• există pericolul de furt a produselor 

c ) Oportunităţi  

� este o cultură biologică, favorabilă mediului înconjurător 

� este un bun stimulent pentru ca agricultorii să nu părăsească 

zonele agricole 

d) Ameninţări 

� nu există dezavantaje pentru că cultura în nici un caz nu 

îngreunează mediul înconjurător. 

 

CAPITOLUL 14. 
ANALIZA ECONOMIC Ă A UNEI TRUFOCULTURI 

 

                Înainte de înfiinţarea culturii de trufe, este important ca cei interesaţi de 

această cultură să cunoască  pe lângă cerinţele pedoclimatice specifice amintite, în 

primul rând partea financiară necesară pentru a înfiinţa şi în continuare costul anual de 

întreţinere la o astfel de cultură. 

Costul de înfiinţare a câmpului experimental ( pentru 0,5 ha) 

Costul înfiinţării unei trufoculturi pe o anumită suprafaţă, cuprinde costul 

lucrărilor de bază pentru înfiinţarea unei culturi de pomi (analizele solului, curăţirea şi 

regătirea terenului, aplicarea îngrăşămintelor, plantarea şi etc.), la care se adaugă  

cheltuielile pentru sistemul de irigaţie, pentru îngrădire şi preţul de cumpărare a 

puieţilor micorizaţi. Analiza economică a câmpului de expeiență pentru înfiinţarea 

unei trufoculturi de 0,5 ha. a fost de aproximativ 7.600,00 euro, deci pe un hectar se 

poate estima că va ajunge în jur de 14.000 - 17.000 de euro, în funcţie de utilajele, 

materialele şi metodele folosite (Chețan Simona, 2011). 

Costul anual de întreţinere al trufoculturilor (de 0,5 ha.) 
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- pentru primii trei ani, a fost de 285,00/an euro 

- după al patru-lea an și în continuare de aproximativ 335.00/an euro 

După cum se observă din rezultatele calculelor efectuate, după înfiinţarea unei 

trufoculturi, costurile de întreţinere/an sunt reduse, iar eforturile depuse de agricultori 

pentru întreţinerea acestora sunt minime. 

DURATA CULTURII – în continuare durata producţiei depinde de specia şi 

mărimea pomului, distanţa de plantare, calitatea solului şi metodele de cultivare.   

14.1 EFICIENŢA ECONOMIC Ă A TRUFOCULTURII 

DIN SPATIUL LUAT IN STUDIU 

Din datele existente, cunoscute şi experimentate, intrarea pe rod a plantelor va fi  

treptată în funcţie de speciile de pomi, şi anume din anul 5-6 la alun, din anul 6-7 la tei 

iar la stejar din anul 8-10 ( fig.14) 

 

Fig. 14 Reprezentarea grafică a producţiei de trufe pe ani şi în kilograme în 
funcţie de speciile de plante purtătoare 
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De asemenea şi cantitatea de trufă obţinută la hectar sau la fiecare pom în parte 

este progresivă, (fig.14) respectiv în primii ani regăsindu-se în cantităţi minimale 

(câteva grame/pom) urmând ca mai apoi în anii următori, respectiv anii 10-25, să se 

ajungă la apogeul producţiei (ajungându-se chiar şi la peste un kilogram/pom). 

Probabilitatea de a exista într-o cultură pomi neprodoductivi este totuşi prezentă, 

aceasta neputând fi anticipată de la un an la altul. 

14.1.1 Investiţia, amortizarea şi profitul trofoculturii in regiunea Xiromero 

Aceste calcule sunt aproximative, reprezentând datele din câmpul de 

experienţă, cu privire la expectanţele noastre la traiectoria şi evoluţia pe care o va lua 

cultura cu trecerea anilor.   

 

 

Fig.15.  Reprezentarea grafică a evoluţiei din punct de vedere economico-
financiar 

Datele prezente în graficul de mai sus ( fig.15.) fac parte dintr-un studiu de caz, 

în care până la momentul de faţă se cunosc valorile exacte ale investiţiei finaciare, pe 

când valorile ce reprezintă amortizarea şi profitul sunt aproximative. 
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CONCLUZII 
 

• Ȋn contextul reorganizǎrii producției agricole din zona Xiromero, unde ȋn 

ultimul timp se renunțǎ la unele culturi agricole ca urmare a politicilor agrare 

europene (tutun, sfeclǎ de zahǎr, bumbac), introducerea cultivǎrii trufelor poate fi 

o soluție viabilǎ pentru dezvoltarea unor activitǎți agricole ȋn zonǎ. 

• Asociațiile vegetale existente ȋn ecosistemul din regiune și prezența 

unor pǎduri dense cu specii diferite de stejar, fag, castan, tei, sunt o premisǎ 

importantǎ pentru ȋnființarea unor trufoculturi, avȃnd ȋn vedere vegetația și 

speciile lemnoase cu care trufele trǎiesc ȋn simbiozǎ. 

• Asemǎnǎrile pedoclimatice din zona Xiromero cu zonele de cultivare 

din Italia și Franța, precum și posibilitatea creșterii alunului, teiului, mǎslinului 

și ȋndeosebi a stejarului, reprezintǎ argumente solide pentru introducerea ȋn 

aceastǎ zonǎ a cultivǎrii trufelor. 

• Speciile de stejar cele mai rǎspȃndite Q. pubescens și Q. cocifera sunt 

spontane ȋn regiunea luatǎ ȋn studiu și se folosesc tot mai frecvent și ȋn alte zone 

din lume, deoarece sunt bune purtǎtoare de trufe, intrǎ mai repede ȋn simbiozǎ cu 

ciuperca, dupǎ numai 4-5 ani și produc trufe aromate, foarte apreciate de cǎtre 

consumatori. 

• Studiile geomorfologice ale teritoriului efectuate asupra orografiei 

pantei, structurii și naturii subsolului, asociate cu ȋnsușirile fizico-chimice ale 

solului, ca textura solului, pH-ul, raportul C/N, humus, conținutul ȋn NPK, Ca, 

Mg, sunt favorabile și se ȋncadreazǎ ȋn limitele recomandate pentru cultura 

trufelor. 

• Rendzinele sau solurile brune calcaroase, precum și solurile brune din 

regiunea Xiromero prezintǎ ȋnsușiri fizice și chimice favorabile dezvoltǎrii 

trufelor, ca: o structurǎ glomerularǎ, capacitate bunǎ de reținere a apei ȋn sol, un 

echilibru al elementelor care alcǎtuiesc textura solului (argila-lut-nisip), o 

capacitate bunǎ de drenaj, un pH favorabil (7,0-8,5), un raport C/N potrivit (10-

11). 
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• Zona Katuna, cu soluri coluviale situate  ȋn zona de șes și muntoasǎ și 

zona Trifu cu soluri aluviale situate la șes, sunt diferite din punct de vedere 

structural, morphologic și al fertilitǎții, dar sunt favorabile culturii trufelor, ȋn 

special trufei de varǎ Tuber aestivum și trufei negre, Tuber melanosporum. 

• Condițiile climatice ale arealului studiat sunt caracteristice zonei 

mediteraneene. Temperaturile medii anuale ale regiunii sunt cuprinse ȋntre 17-

180C, cu media lunii ianuarie de 8,0-8,30C și cu 26-270C media lunii iulie. 

Minimele absolute rar coboarǎ sub 00C ȋn luna ianuarie, iar maximele depǎșesc 

33-350C ȋn lunile iulie-august. Precipitațiile ȋn periade de iarnǎ (noiembrie-

decembrie-ianuarie) sunt mai abundente (100-150 mm lunar) și mai reduse ȋn 

sezonul cald (30-50 mm), ȋn unii ani suma lor anualǎ depașeste 1000 mm. 

Frecvent, suma anualǎ a preciptațiilor este cuprinsǎ ȋntre 600  și 1100 mm, 

valoare ce ȋncadreazǎ necesarul trufelor pentru apǎ pe perioada unui an 

calendaristic. Aceste condiții climatice corespund pe deplin formǎrii și creșterii 

trufelor și sunt apropiate condițiilor climatice din regiunile truficole situate ȋn 

zone tradiționale din Italia și Franța. 

• Regiunea Xiromero se aflǎ la o altitudine medie de 350 m, valoare 

apropiatǎ de altitudinile la care se gǎsesc trufoculturile din Spania, Franța sau 

Italia (150-400 m). 

• Creșterea și dezvoltarea puieților inoculați depinde de condițiile 

pedoclimatice și de ȋntreținere ȋn primii 4-5 ani de vegetație. Dintre factorii de 

vegetație, se pare cǎ apa joacǎ un rol predominant ȋn creșterea speciilor 

inoculate, ȋndeosebi la alun și tei, dar atȃt creșterile anuale cȃt și ȋngroșarea 

determinatǎ prin mǎrimea perimetrului trunchiului, aratǎ o vegetație normalǎ și o 

simbiozǎ funcționalǎ cu ciuperca. Alunul, dar ȋn special teiul sunt specii 

dependente de irigare în regiunea Xiromero. 

• Dintre speciile de trufǎ cunoscute și apreciate, cele mai potrivite pentru 

regiunea Xiromero din Grecia ar fi truga neagrǎ (Tuber melanosporum) și trufa 

de varǎ (Tuber aestivum), care s-au identificat ȋn apropierea zonei ȋn condiții 

naturale. 
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• Analiza economicǎ a unei trufoculturi presupune o investiție 

semnificativǎ pȃnǎ la intrarea pe rod a plantației, ȋn anii 5-6 la alun, 6-7 la tei și 

8-10 la stejar, dar și profituri ȋnsemnate ȋn anii 10-25, estimate la 60000-70000 

de euro/an/ha. 

• Condițiile orografice, geopedologice, pedoclimatice, de vegetație a 

speciilor pretabile, evaluǎrile economice sunt favorabile ȋnființǎrii și exploatǎrii 

unor trufoculturi ȋn zona Xiromero din Grecia. 
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ANEXE 
 

     

Fig. 1. Conservarea trufelor  

(www.deliziatartufi.com /il-tartufo.htm) 

1. Salată cu trufă 

Se pot folosi trei feluri de salată verde. Pregătim salata cu ulei de măsline de 

dimineaţă pentru a o servi seara. Periem şi tăiem trufele în rondele foarte subţiri, 

adăugînd apoi sare, piper etc. dar nu oţet. Le ţinem acoperite puţin şi le amestecăm cu 

salatele chiar înainte de servire. 
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Fig. 2. Salată cu trufă (Sursa: www.beaugraviere.com/fr) 

 


