
 

  

Ίδρυση φυτειών τρουφόδενδρων - μια 

νέα μορφή οικονομικής 

δραστηριότητας σε αγροτικές 

περιοχές της Κροατίας 

Λέξεις κλειδιά:  

 

Τρούφες 

Εδώδιμα μανιτάρια 

Καλλιέργεια τρούφας 

Φυτείες τρουφόδενδρων 

 

 

 https://www.labin.com/vijesti/bio-adria-i-opg-radica-petrovic-iz-zapresi  

 

 

ΜΞΔΠ: 

Άγρια μανιτάρια και τρούφες 

Κλίμακα: 

Εθνική 

 
 

 

 

Περιεχόμενο 
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας καθορίζει μια σειρά μέτρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της γεωργίας και της δασοκομίας και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι απολαβές μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της χρηματοδότησης 

των επενδύσεων. Μολονότι η παραγωγή μανιταριών και τρούφας ορίζεται στο πλαίσιο της στατιστικής ταξινόμησης 

των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (NACE, Eurostat) ως πρωτογενής γεωργική 

παραγωγή, οι απολαβές για την εγκατάσταση φυτειών τρουφόδενδρων δεν προβλέπονται στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Κροατίας. 

 

 

Στόχος 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει, μέσω διαφόρων εγγράφων, την καλλιέργεια και τη συλλογή μανιταριών και τρούφας 

ως πρωτογενών γεωργικών προϊόντων. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα στην Κροατία για την ενθάρρυνση της 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, αλλά η καλλιέργεια τρούφας δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Προκειμένου 

να προσφερθεί στις αγροτικές περιοχές της Κροατίας η δυνατότητα μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας, η 

οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας και να προσαρμοστούν οι σχετικοί νόμοι βάσει επαγγελματικής και επιστημονικής έρευνας. 

 
 

Theme: 11 - Legal framework 

 Position in the Value Change: Primary industry 

Factsheet type: Practice 
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Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (NACE, 

Eurostat), ο κωδικός 1 απαριθμεί όλες τις μορφές πρωτογενούς παραγωγής στον τομέα της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας. Ο κωδικός 1.13 αναφέρει την καλλιέργεια τρούφας ως τέτοια δραστηριότητα. Στον κανονισμό 

178/2002 της ΕΚ, άρθρο 3 παράγραφος 17, η πρωτογενής παραγωγή ορίζεται ως «η παραγωγή, η εκτροφή ή η 

ανάπτυξη πρωτογενών προϊόντων, περιλαμβανομένης της συγκομιδής, του αρμέγματος και όλων των σταδίων της 

ζωικής παραγωγής πριν από τη σφαγή. Περιλαμβάνει επίσης τη θήρα,την αλιεία και τη συγκομιδή άγριων 

προϊόντων». 

 

 

Προτάσεις 
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους οποίους η Κροατία είναι 

υποχρεωμένη να εφαρμόσει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η 

εθνική της νομοθεσία για τη γεωργική γη και η δασική νομοθεσία κατά τρόπο ώστε να ορίζουν τις φυτείες 

τρουφόδενδρων ως μέθοδο καλλιέργειας δασικών ειδών σε γεωργικές εκτάσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

αγροτικής ανάπτυξης, δεν είναι απαραίτητο να οριστεί ένα νέο μέτρο, παρά να προσαρμοστούν τα υφιστάμενα, 

π.χ. να συμπεριλαμβάνει ο κατάλογος των επιλέξιμων δαπανών καθορισμένα μυκορριζικά φυτικά είδη και μεθόδους 

φύτευσης (απόσταση φύτευσης, αριθμός δενδρυλλίων ανά εκτάριο). 
 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η δημιουργία μιας φυτείας τρουφόδενδρων περιλαμβάνει τη φύτευση δενδρυλλίων δασικών ειδών δέντρων με 

μυκόρριζα σε γεωργική γη. Οι νόμοι και κανονισμοί  της Κροατίας ορίζουν σαφώς τις δασικές και γεωργικές φυτείες, 

ωστόσο οι φυτείες τρουφόδενδρων αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική μορφή. Δεδομένου ότι η καλλιέργεια 

τρούφας ορίζεται σαφώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως γεωργικό προϊόν, η δασική διαχείριση ειδών δέντρων σε 

γεωργικά εδάφη πρέπει να εξαιρεθεί από τους κανόνες της «κλασικής» διαχείρισης των δασών. 
 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Αν και τα δεντρύλλια που φέρουν μυρόρριζες της Tuber aestivum και της Tuber melanosporum, θα ήταν οι πιο 

δημοφιλείς επιλογές για την εγκατάσταση φυτειών τρουφόδενδρων, προκειμένου η οδηγία της ΕΕ να εφαρμοστεί με 

επιτυχία στην Κροατία, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα των υπόγειων μυκήτων για κάθε μεμονωμένη 

περιοχή της Κροατίας, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί απογραφή των ειδών δασικών δέντρων και των 

συμβιωτικών ειδών μυκόρριζάς τους. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η σύσταση του εδάφους, οι μέσες 

θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις, το υψόμετρο, κλπ. Ο στόχος της αύξησης των φυτειών τρουφόδενδρων είναι να 

επιτευχθεί η βέλτιστη παραγωγή υπό τις δεδομένες συνθήκες, κάτι που δεν μπορεί να καταστεί δυνατό χωρίς 

περαιτέρω έρευνα. 

 

 

 

Θερμοκήπιο με διάφορα δασικά είδη εμβολιασμένα με μυκόρριζες διαφόρων ειδών τρούφας, © Anton Brenko  
 

Περισσότερες πληροφορίες 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R017... 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF  
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Συγγραφέας 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 

Anton Brenko, antonb@sumins.hr, 

https://www.sumins.hr/djelatnici/an 

ton-brenko/?lang=en  

 

16 Απριλίου  2020 

Ίδρυμα 

 Δασικό Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κροατίας / Croatian Forest Research Institute  

Χώρα και περιοχή 

Κροατία 

 

 

 

 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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