
ΤΡΟΥΦΑ
Τι Είναι Η Τρούφα

 
Η Καλλιέργεια Της Τρούφας Στην Ελλάδα. 
 
Η καλλιέργεια τρονφας αποτελεί σήµερα µια σύγχρονη αγροτική δραστηριότητα µε 
εκπληκτικές αποδόσεις, κατάλληλη για πολλές ηµιορεινές και  ορεινές περιοχές της χώρας 
µας. Η Ιταλία, η  Γαλλία κα( η Ισπανία φαίνεται ότι  κυριαρχούν στη διεθνή αγορά ενώ τα 
τελευταία 20 χρόνια και άλλες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βουλγαρία 
κ.ά. µπήκαν στην τρουφοκαλλιε'ργεια δυναµικά, µε συγκεκριµένους στόχους και κατάλληλες 
πολιτικές.
 
Τι είναι οί τρούφες.
 

Τρούφες ονοµάζονται οι  καρποφορίες µιας οµάδας Ασκο-µυκήτων που συµβιώνουν µε τις 
ρίζες ανώτερων φυτών. Οι  τρούφες είναι  υπόγεια µανιτάρια, σχήµατος κονδύλου και µεγέθους 
2-7 συνήθως εκατοστών γκρίζο µαύρα έως ωχρό-λευκα, που παράγονται  µέσα στο έδαφος σε 
βάθος 6-15 περίπου εκατοστών. Οι µύκητες που συµβιώνουν µε τις ρίζες φυτών ονοµάζονται, 
µυκορριζικοί. Οι  µυκηλιακε'ς τους υφε'ς περιβάλλουν τα λεηττά ριζικά τρίχίδία των φυτών και 
αποµυζούν ακό αυτά κυρίως υδατάνθρακες ενώ οι ρίζες των φυτών ευεργετούνται  ως προς 
την αύξηση  της ικανότητας τους να προσροφούν νερό  από το έδαφος, αζωτούχες ουσίες και 
στοιχεία όπως κάλιο, φώσφορο, σίδηρο καθώς και ιχνοστοιχεία. Οικαρποφορίεςτων 
µυκορριζίκών µυκήτα>ν και εποµένως και  οι  τρούφες εµφανίζονται πάντα τριγϋρω ακό 
δένδρα. Οι  πρώτες αναφορές στις τρούφες ανάγονται  στο 1880 π.Χ. και  από  τότε  τα ιδιαίτερα 
διατροφικά τους χαρακτηριστικά εκτιµώνται  από όλο τον κόσµο. Η µαΰρη  τρούφα 7µ&?>-
πιβίαηοψοηιιη - Τούβερ το µελανόσπορο απέκτησε το όνοµα «µαύρο διαµάντι», 
χαρακτηρισµός που δηλώνει  τη µεγάλη αξία της. Οι βασιλείς της Μεσοποταµίας, οι  Φαραώ και 
αργότερα οι  Έλληνες και οι  Ρωµαίοι απολάµβαναν τις τρούφες, που τις θεωρούσαν γευστικά 
µοναδικές. Ιστορικά θεωρείται  ότι το «µάννα εξ ουρανού» στην Παλαιά Δία-θη'κη ήταν στην 
πραγµατικότητα τρούφες ίου µύκητα Τετξεζία 5ρ που αναπτύσσεται  ακόµη και στην έρηµο. Οι 
Βεδουίνοι  µέχρι  σήµερα χρησιµοποιούν τις τρούφες για τροφή και  για φάρµακο για ερεθισµένα 
µάτια (συνήθης ασθένεια της ερήµου). 
 
Η ετήσια απόδοση για την τρουφοκαλλιέργεια.
 

Στην Ελλάδα δεν έχουµε πλήρη δεδοµένα παραγωγής τρουφοκαλλιέργειας, επειδή βρίσκεται 
στη χώρα µας σε πολύ αρχικό στάδιο. Οι  εκτιµήσεις είναι  ενδεικτικές, επειδή προέρχονται από 
την Ιταλία και τα οικονοµικά στοιχεία κυµαίνονται  ανάλογα µε το είδος του δασικού δέντρου και 
του είδους της καλλιεργούµενης τρούφας. Οι Ιταλοί αναφέρουν για τη χώρα τους σε 
καλλιέργειες δρυός ηλικίας 15 ετών παραγωγή 4 έως 5 κιλών ανά δέντρο. Υπόψη ότι µια 
κανονική φυτεία δρυός περιλαµβάνει  50 δένδρα ανά στρέµµα. Συνεπώς έχουν 200 έως 250 
κιλά τρούφας ανά στρέµµα. Ακόµη  αναφέρεται  ότι  καλλιέργεια δρυός ηλικίας 3 ετών αποδίδει 
περίπου  0,5 κιλό τρούφας ανά δέντρο. Οι τιµές παραγωγού ποικίλουν ανάλογα µε το είδος 
της τρούφας. Η λευκή τρούφα (που έχει  όµως εξωτερικό χρώµα µπεζ-καστανό) είναι η 
ακριβότερη. Ως τιµές παραγωγού αναφέρονται 1.000 έως 2.000 - ανά κιλό τρούφας. Η 
γαλλική αγορά απορροφά τις τρούφες σε µεγάλες ποσότητες και µε τις υψηλότερες τιµές. 
Πάντως και  µε πάρα πολύ  µικρότερη τιµή, τα έσοδα των τρουφοκαλλιεργητών θα είναι  πάρα 
πολύ καλά. 
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Η καλλιέργεια της τρούφας.
 
Η καλλιέργεια αρχίζει  µε  την προµήθεια δενδρυλλίων των οποίων το ριζικό σύστηµα έχει 
µολυνθεί µε  το µυκήλιο µυκήτων του  γένους Tuber. Τα σηµαντικότερα είδη είναι  η λευκή 
τρούφα, η θερινή µαύρη τρούφα, η µαύρη τρούφα και  χειµωνιάτικη τρούφα, τα οποία 
συµβιώνουν µε διάφορα δενδρώδη είδη  όπως η χνουδωτή δρυς η πλατύφυλλη και η 
ευθύφλοια δρυς, η φλαµουριά, η φουντουκιά, η λεύκη, ο κέδρος αλλά και  διάφορα πεύκα.Η 
εισαγωγή των δενδρυλλίων γίνεται προς το παρόν από την Ιταλία, εισάγονται  δε είδη τα οποία 
προτιµούν υψοµετρική ζώνη από 300-700 µ. περίπου και αποτελούν είδη της ελληνικής 
χλωρίδας (χνουδωτή δρυς, φλαµουριά και φουντουκιά). Σηµαντικό στάδιο για την καλλιέργεια 
τρούφας αποτελεί  η σωστή εκλογή του  αγρού. Ιδανικά εδάφη είναι τα ελαφρά κεκλιµένα και 
αµµοαργιλλώδη τα οποία στραγγίζουν καλά.Τα διάφορα είδη τρούφας έχουν διαφορετικές 
εδαφικές απαιτήσεις. Έτσι, οι  µαύρες τρούφες προτιµούν φτωχά, αλκαλικά, ασβεστολιθικά 
εδάφη µε οξύτητα (pH) 7,2-8,2. Η οργανική ουσία πρέπει  να είναι  λίγη έως µέτρια όπως και  η 
παρουσία καλίου, αζώτου και  φώσφορου. Οι µαύρες τρούφες µπορούν να αναπτύσσονται σε 
υψόµετρα από 300-1.000 µ., σε ξηρές περιοχές όπου οι επιλογές για άλλου είδους γεωργική 
εκµετάλλευση είναι  περιορισµένες.Οι λευκές τρούφες είναι  πιο απαιτητικές. Προτιµούν τις 
κοιλάδες όπου το έδαφος είναι γονιµότερο, µε  οξύτητα (pH) 7,2-8,0 υψόµετρο µέχρι  600 µ. και 
ετήσια βροχόπτωση που  να ξεπερνά τα 1.000 χιλ. Συνιστάται οι  ενδιαφερόµενοι να 
πραγµατοποιούν ανάλυση εδάφους στα κτήµατά τους (τουλάχιστον εκτίµηση της οξύτητας) 
πριν από κάθε απόφαση για καλλιέργεια τρούφας ώστε να γνωρίζουν µε βεβαιότητα ότι η 
εκλογή αγρού  είναι  σωστή. Πριν τη φύτευση  ο αγρός πρέπει να οργωθεί  βαθιά την άνοιξη και 
να φρεζαριστεί  το φθινόπωρο. Η φύτευση των δενδρυλλίων γίνεται  σε  φυτευτικό σύνδεσµο 4 
Χ 4 έως 5 Χ 5 µ. δηλ. 50 έως 60 φυτά/στρ. Ενδείκνυται  να χρησιµοποιηθούν περισσότερα 
από ένα δενδρώδη είδη  εµβολιασµένα µε περισσότερα από  ένα είδη τρούφας και  µε 
διαφορετικό παραγωγικό κύκλο έτσι  ώστε η συλλογή να γίνεται σε διαφορετικές εποχές αλλά 
και  να µειωθεί το ρίσκο. Η χρήση φυσικών ή αζωτούχων λιπασµάτων δεν επιτρέπεται, όπως 
δεν επιτρέπεται και η χρήση φυτοφαρµάκων. Ενδείκνυται ο έλεγχος των ζιζανίων µε  ελαφρύ 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα και το σκάλισµα τριγύρω από τα δένδρα µέχρι βάθους 5 εκατ. Όταν 
κατά τη θερινή περίοδο  υπάρχουν περίοδοι µεγαλύτερες των 15 ηµερών χωρίς βροχόπτωση, 
τότε είναι  αναγκαία η άρδευση. Καθόσον συνιστώνται  κεκλιµένα εδάφη, η άρδευση είναι 
σχετικά εύκολη και ανέξοδη µε εγκατάσταση δεξαµενής στο ανώτερο τµήµα του κτήµατος και 
µε την µε φυσική ροή άρδευση µε  µικρούς καταιωνιστήρες ή  µε σύστηµα στάγδην. 
Απαραίτητη είναι η περίφραξη της φυτείας µε  τσιµεντένια βάση βάθους 20 περίπου εκατ., 
σιδηροπασσάλους και  δικτυωτό σύρµα για την προφύλαξη αρχικά των πολύτιµων δένδρων 
και  αργότερα της τρούφας από ζώα (αγριογούρουνα, ασβούς κ.ά.), τα οποία πρέπει να 
σηµειωθεί ότι τρελαίνονται γι' αυτές. 
Συνοπτικά, τρεις είναι οι βασικές δαπάνες για την εγκατάσταση φυτείας τρουφοκαλλιέργειας: 

1. Η προµήθεια των δενδρυλλίων 
2. Η εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος και 
3. Η κατασκευή της περίφραξης 
Συστήνεται η  εγκατάσταση φυτείας σε έκταση µέχρι  3-4 στρ. Με τρέχουσες τιµές το  κόστος/
στρέµµα ανέρχεται  σε περίπου 1.500 ευρώ. Με  τη νέα νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί  στους 
αγρότες της χώρας µας, πολύ συχνά οι υποψήφιοι  καλλιεργητές τρούφας διερωτώνται εάν η 
συγκεκριµένη προσπάθεια επιδοτείται. Η απάντηση είναι αρνητική. Όµως, δεν πρέπει να 
ξεχνούν ότι δεν υπάρχει άλλη αγροτική δραστηριότητα που µε τόσο µικρή αρχική επένδυση, 
τόσο µικρή δεσµευµένη έκταση και  χαµηλό  ρίσκο  να υπόσχεται τόσο µεγάλες αποδόσεις.  Η 
καλλιέργεια της τρούφας αποτελεί  σήµερα µια σύγχρονη  αγροτική δραστηριότητα µε πολύ 
υψηλές αποδόσεις. 

 
(Πηγή: Στέφανος Διαµαντής, Τακτικός Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης)

Είδη Τρούφας
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ΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 
 
Quercus conferta  πλατύφυλλη δρύς 
Quercus pubescns  χνουδωτή δρυς (ευαίσθητο στον ανταγωνισµό της χλόης ) 
Quercus ilex  αριά (ευαίσθητο στην παγωνιά ) 
Quercus coccifera  πουρνάρι 
Corylus avellana  κοινή φουντουκιά (ακατάλληλο για βαθιά εδάφη) 
Ostrya carpinifolia  οστριά 
Tilla platyphyllos  φλαµουριά 
Pinus nigra  µαύρη πεύκη 
Carpinus betulus  γαύρος 
 
MEΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΥΦΑΣ
 
Tuber melanosporum 
Μαύρη τρούφα του Perigord 
Τιµή 600 - 1200 ευρώ/κιλό. 
Συγκοµιδή απο τέλη Νοεµβρίου ως αρχές Μαρτίου. 

 

Tuber magnatum 
Άσπρη Ιταλική τρούφα 
Τιµή πάνω απο 1000 ευρώ/κιλό. 
Συγκοµιδή το φθινόπωρο.  

 

Tuber brumale 
Χειµωνιάτικη τρούφα 
Τιµή 300 - 600 ευρώ/κιλό. 
Ωριµάζει την ίδια περίοδο µε την melanosporum.  

 
 
Tuber aestivum 
Καλοκαιρινή τρούφα 
Τιµή 200 - 400 ευρώ/κιλό. 
Συγκοµιδη απο τέλος Μαϊου ως αρχές Σεπτεµβρίου.  



 

Tuber uncinatum 
Τρούφα της Βουργουνδίας 
Τιµή 300 - 600 ευρώ/κιλό. 
Συγκοµιδή απο τον Οκτώβριο ως το Δεκέµβριο.  

 

Tuber indicum 
Κινέζικη τρούφα 
Τιµή 100 - 200 ευρώ/κιλό. 
Ωριµάζει την ίδια εποχή µε τη melanosporum.

 

Οι προαναφερόµενες τιµές είναι ενδεικτικές τιµές παραγωγού στη λιανική.
  
Το Θεϊκό Έδεσµα 

Φηµισµένα εστιατόρια στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Β. Αµερική αλλά και σε άλλες 
περιοχές του πλανήτη προσφέρουν θεσπέσια εδέσµατα σε αστρονοµικές τιµές. Οι τρούφες, 
ακόµη και σε πολύ µικρή ποσότητα, µε το µοναδικό άρωµά τους, µετατρέπουν κοινές 
συνταγές σε  µοναδικές απολαύσεις. Η τιµή της τρούφας στην ευρωπαϊκή και αµερικανική 
αγορά κυµαίνεται από 1.220 έως 7.000- /χλγ. Δεν είναι σπάνια τα άρθρα σε εφηµερίδες και 
περιοδικά που αναφέρουν τιµές µέχρι 8.000- /χλγ. Δικαιολογηµένα εποµένως η  έρευνα έχει 
στραφεί  εδώ και  χρόνια στην καλλιέργεια της τρούφας. Σήµερα, αν και η  καλλιέργεια τρούφας 
σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, τις Βαλκανικές χώρες αλλά και στη Β. Αµερική και  Ν. Ζηλανδία 
(Hall  1988) αποτελεί  αναπτυσσόµενη, δυναµική και αποδοτική δραστηριότητα και η 
προσφορά τρούφας στην αγορά έχει  αυξηθεί  σηµαντικά, εντούτοις οι τιµές δεν φαίνεται να 
έχουν µειωθεί. Είναι βέβαιο ότι  η κατανάλωση τρούφας συµβαδίζει µε  την άνοδο του βιοτικού 
µας επιπέδου και  εποµένως αυξάνεται  σταθερά και  η ζήτηση ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες 
χώρες. Εκτιµάται  ότι  για αρκετές ακόµη 10ετίες η καλλιέργεια τρούφας θα αποτελεί ελκυστική 
διέξοδο για όσους ονειρεύονται να τα... οικονοµήσουν εύκολα και γρήγορα!
 



Έχει  χαρακτηριστεί  ως το «χαβιάρι» των καλλιεργειών λόγω της υψηλότατης τιµής και της 
περιορισµένης ποσότητας της παγκόσµιας παραγωγής. Η παρουσία της τρούφας στα 
τραπέζια των πλούσιων σαλονιών στην Ευρώπη έχει µακρά παράδοση ενώ τα τελευταία 
χρόνια η παραγωγή της αρχίζει να εξαπλώνεται και στην Ελλάδα. 
Η καλλιέργεια τρούφας είναι κατάλληλη για πολλές ηµιορεινές και  ορεινές περιοχές της χώρας 
µας. Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία φαίνεται  ότι κυριαρχούν στη διεθνή αγορά ενώ τα 
τελευταία 20 χρόνια και  άλλες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, οι  ΗΠΑ, ο Καναδάς και η 
Βουλγαρία µπήκαν στην τρουφοκαλλιέργεια δυναµικά, µε συγκεκριµένους στόχους και 
κατάλληλες πολιτικές.

Θρεπτικών ουσιών 
Ποσότητα ανά 100g 

•Πρωτεΐνη: 9,25 g (0,326 ουγκιά) 

 •Λιπιδίων: 0,73 g (0,026 ουγκιά) 

 •Υδατάνθρακας: 73,01 g (2,575 ουγκιά) 

 •Ash: 2,21 g (0,078 ουγκιά) 

 •Νερό: 14,8 g (0,522 ουγκιά) 

 •Φυτικές ίνες: 70,1 g (2,47 oz) 

 •Ασβέστιο: 0,159 g (0,00561 ουγκιά) 

 •Σίδερο: 0,00588 g (0,00020741 ουγκιά) 

 •Μαγνήσιο: 0,083 g (0,00293 ουγκιά) 

 •Φώσφορος: 0,184 g (0,00649 ουγκιά) 

Μητακίδης Γιώργος 
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