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МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

ПРОУЧВАНЕТО НА ЕКТОМИКОРИЗАТА
ОЦЕНКА НА ЕКТОМИКОРИЗАТА ПО ЕКТОМИКОРИЗНИ КОРЕНЧЕТА

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКТОМИКОРИЗНИТЕ ВИДОВЕ ПО ТЯХНАТА ЕКТОМИКОРИЗА

• за смърч (р. Picea)

1. Пробите се взимат от четирите ъгъла и в средата на площадката два пъти в 

годината (пролет-лято/лято и есен).

2. При взимането на почвени проби се отстранява на място горната и средна 

част на МГП, включваща неразложени или полуразложени листа и т.н.

3. Размери на една проба е приблизително 5-8 cm в диаметър и 12-15 cm в 

дълбочина.

4. Те се номерират и съхраняват до десет дни при 4 °C, затворени плътно в 

найлонови торби или фолио, за да не изсъхват.

5. Обработката на почвените проби се извършва по диаграмата отдясно.

6. Кореновите участъците с дължина около 2-3 cm се поставят в съдове с вода 

(мерителни цилиндри, ерленмайерови колби или буркани). Съхраняват се до 7 

дни при 4 °C.

• за бор (р. Pinus)

прилага се същата методика, но почвените проби са на по-голяма дълбочина 

(до 20 cm) и поради спецификата на кореновата система се търсят предимно 

странични разклонения. 

ЛИТЕРАТУРА: Agerer & Rambold (2004–2017); Agerer (1986-2008); Goodman et al. (1996) и 

Ingledy et al. (1990) 



МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ 

ПРОУЧВАНЕТО НА 

ЕКТОМИКОРИЗАТА

(по Lindahl et al. 2013 с изменения)

ДНК АНАЛИЗ

Може да се прилага при:

 Плодни тела на ектомикоризни видове

 Ектомикоризни коренчета

 Чисти култури

 Микросателити (Saari et. al 2005)

СИНТЕЗ НА ЧИСТИ КУЛТУРИ

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ

Продграмни продукти - ЕXCEL (Microsoft Office 2013; Microsoft 

Corporation); Piximetre 5.9 (http://ach.log.free.fr/Piximetre/); 

Statistica 10 (StatSoft, Inc. 2011); CLC Genomics Workbench (версии 

8 и 10; QIAGEN Aarhus A/S) и MEGA – версии 6 и 7 (Kumar et al. 

2016)



Примерни изследвания

Tuber sp. 19

(по Wang et. al. 2013 –
дясна долна 
дендрограма).



Ектомикориза на Tuber sp. 19 + Picea abies

• дължина
1 – 3.5 (4.5) mm
• тип разклонение

моноподиално-пирамидално
• разреди на разклонение

0 – 1
• честота на микоризата

разположена е поединично или на малки 
групи
• присъствие на ризоморфи

липсват
• експлоатационен тип

на къси разстояния
Морфология на неразклонените краища
• форма

прави
• форма {на най-отдалечените краища}

цилиндрична
• диаметър
0.35 – 0.55 mm

• цвят
кафяв или жълтокафяв

• цвят на върха
бял (белезникав); по-светъл от цвета на 

микоризата
• видимост на кортикалните (епидермални) 
клетки

не са видими
• прозрачност на мантията

непрозрачна
• тип на мантията

наличие на цистидии
Анатомия на мантията
• организация

псевдопаренхимна мантия с клетки тип 
„пъзел“ тип М
• свързване чрез токички

отсъства



Ектомикоризни морфотипове при Picea abies: a – PA-1, 

светлооранжева, със бели върхове, моноподиално-пирамидално 

разклонена, плектенхимна мантия (тип D); b – PA-2, кафява, 

гладка, с охрени краища, неправилно пересто разклонена, 

плектенхимна тип мантия (тип D), вероятно Russula sp.; c – PA-3, 

дихотомообразно разклонена светлокафавя ектомикориза, 

паренхимен тип мантия; d – PA-4, охрена моноподиално пересто 

разклонена микориза, свободно влакнеста плектенхимна 

мантия; e – PA-5, кафява с оранжеви върхове, криволичещи 

краища, дихотомообразно разклонена мантия, 

псевдопаренхимен тип; 

f – PA-6, моноподиално пересто разклонена блестяща микориза, 

прави краища, псевдопаренхимен тип мантия (тип M); g – PA-7, 

охрена, дихотомообразно разклонена, криволичещи краища; h –

PA-8, оранжева, гъсто разположени прави краища псевдо-

паренхимен тип; i – светлооранжево червена гладка мантия от 

псевдопанехимен тип; j – PA-10, моноподиално-пирамидално 

разклонена, бяла плектенхимна мантия (тип А)



Ектомикоризни морфотипове при Pinus heldreichii: a – PH-

1, дихотомично разклонена, свободно влакнеста мантия; 

b – PH-2, кораловидна, оранжева, псевдопаренхимен тип 

мантия (тип L), вероятно Pinirhiza angularis; c – PH-3, 

дихотомично разклонена, свободно влакнеста 

плектенхимна мантия (тип B); d – PH-4, кафява, 

дихотомично разклонена с бели краища; e – PH-5, 

кораловидна, свободно влакнеста плектенхимна мантия 

от тип F, р. Suillus, със стрелка са отбелязани издути 

клетки от външния слой на мантията; f – PH-6, 

дихотомично разклонена, бели и белезникави краища, 

плектенхимен тип мантия; 

g – PH-7, дихотомично разклонена, жълтеникава със 

зеленикави точковидни образувания (гранули) по 

мантията, Russula ochroleuca (Pers.) Fr.; h – PH-8, 

дихотомично разклонена ектомикориза, плектенхимен

тип мантия, жълто-кафява с светложълти краища, при 

по-голямо увеличение се виждат лактиферните хифи –

р. Lactarius; i – PH-9, охренокафява, със светло 

белезникави огъващи се краища, моноподиално-

пирамидална, плектенхимна мантия (тип Е); j – CG2, 

Cennococum geophilum 2 тип, дихотомично разклонена 

ектомикориза, плектенхимна мантия (тип G) 



Ектомикоризни морфотипове при Pinus mugo: a – PM-

1, дихотомично разклонена, свободно влакнеста 

мантия от псевдопаренхимен тип; b – PM-2, 

грудковидна, бяла (белезникава), плектенхимна 

мантия, р. Suillus; c – PM-3, кораловидна, кафява, с 

пра-ви краища, псевдопаренхимна мантия (от тип 

P); d – PM-4, дихотомично разклонена, кафява, 

мантия от преходен тип (H); e – PM-5, дихотомично 

разклонена бяла (белезникава) ектомикориза, d≥0,5

mm, плектенхимна мантия (тип B), f - разположена 

поединично микориза, кафява с бели краища и 

полупрозрачна мантия от плектенхимен вид (тип В), 

Wilcoxina sp.



Ектомикоризни морфотипове при Pinus peuce: a – PP-1, 

дихотомично разклонена, жълто-оранжева мантия с 

грануларна текстура от псевдопаренхимен тип с 

ъглови клетки, р. Russula; b – PP-2, дихотомично 

разклонена (кораловидна=къси разклонения), жълто-

оранжева мантия от псевдопаренхимен тип, вероятно 

р. Russula; c – PP-3, моноподиално-пересто 

разклонена, кафява, с прави краища, грануларна 

текстура (блестяща) и епидермални клетки; d – PP-4, 

кораловидна, охренокафява ектомикори-за, 

псевдопаренхимен тип мантия; е – PP-5, дихотомично 

разклонена светлоохрено-червена, свободно 

влакнеста плектенхимна мантия; f – PP-6 (като PH-4), 

дихотомично разклонена (в случая в начална фаза на 

растеж) кафява ектомикориза; g – PH-7, Cenococcum 

geophilum.



Възможности за създаване на 

плантация от трюфели - планиране

 Проучване на почвената структура и състав

 Избор на вид трюфел

 Оптимизиране на почвената структура и състав спрямо избрания вид 

трюфел

 Избор на дървесен или (и) храстов вид (ове)

 Избор на доставчик на инокулираните фиданки

 Изработване на технологична карта на плантацията

 Създаване на плантацията

 Изграждане на поливна система



Tuber aestivum – черен летен трюфел

 Най-разпространеният търговски вид в България

 Среща се от 0 до 1600 мнв в България

 Расте с почти всички видове, които образуват ектомикориза през цялата 
година.

 Недостатък – при тази надморска височина добивите ще са в началото на 
сезона, когато цената е най-ниска.

Литература:

Сп. Гора 10/2019 г. – https://www.gorabg-
magazine.info/bg/images/stories/ARHIV/1910.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=CUUCNGMcDcg



Tuber aestivum – черен летен трюфел



Tuber melanosporum –

черен зимен трюфел

 Подходящи климатични условия

 Много висока изкупна цена

 Много подробно разработени 

технологии за култивиране 

 Недостатък – няма сведения, че 

може да образува ектомикориза с 

представители на сем. Rosaceae.

Литература: KGB_КУЛТИВИРАНЕ НА 

TUBER MELANOSPORUM.pdf



Tuber borchii – зимен бял трюфел

 Превъзходен трюфел с 

непрекъснато нарастващ интерес 

към него

 Среща се в района, т.е. климатът е 

подходящ, но почвите са 

песъчливи

 Недостатък  - добивите са 

сравнително малки и непостоянни, 

както и технологията за 

култивиране се прилага от 1990 г.



Tuber magnatum – бял италиански трюфел



Tuber brumale – черен зимен трюфел

 Не е взискателен към 

почвените условия, 

но не образува 

плодни тела всяка 

година.

 Няма голямо търсене.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


