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Introducció
Els productes forestals no fusters (PFNF) són ingressos importants, tot i que sovint
oblidats, per a les zones rurals i muntanyoses d’Europa.
És necessari trobar oportunitats econòmiques sostenibles per a la gent que encara
viu allà, per a preservar la població, el patrimoni natural, la biodiversitat i els recursos
naturals. Els fruits del bosc són una important font de vitamines i antioxidants i encara
avui en dia és necessari realitzar recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i
medicinals (PAM) per proveir matèria primera a les indústries medicinal, alimentària,
cosmètica i perfumera.
La recol·lecció silvestre d’aquestes plantes és una activitat limitada però una de les
poques oportunitats a les zones rurals i muntanyoses. Cal plantejar-ho de forma
adequada, per evitar la sobreexplotació, que podria danyar la flora i el medi ambient,
i per prevenir una mala gestió empresarial, i així obtenir bons resultats econòmics.
Així doncs, l’activitat de recol·lecció silvestre ha de seguir unes bones pràctiques i
concentrar-se en empreses econòmicament sostenibles per aconseguir l’èxit social.

Productes forestals no fusters i plantes medicinals de recol·lecció silvestre
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Objectiu
L’objectiu del projecte va consistir en l’establiment d’un marc de treball entre 4 entitats
de Lituània, Portugal, Espanya i Turquia, per a dissenyar, planificar i desenvolupar les
eines necessàries aplicables a centres de formació professional i PIMES, així
com a adults de zones rurals i muntanyoses desafavorides, en relació a la recol·lecció
silvestre de fruits del bosc i PAM.
Els objectius específics de l’associació son:
-

-

Promocionar les oportunitats d’ocupació en les zones rurals i muntanyoses a
través de la recol·lecció silvestre de plantes i els productes artesans i serveis
relacionats amb aquests.
Promocionar les tècniques de recol·lecció silvestre sostenible seguint les
guies d’assessorament existents.
Generar millors pràctiques de formació para obtenir la sostenibilitat
mediambiental i econòmica.
Permetre als socis conèixer altres realitats que puguin ser aplicades en els
seus territoris.
Determinar quines eines són les més útils para donar suport a formadors,
alumnes i professionals.

Jornades sobre recol·lecció silvestre sostenible durant el Projecte
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Metodologia
Es van organitzar 5 reunions per discutir diferents temes:
1ª reunió – Solsona (Espanya), 20-22 Octubre 2011
-

Missió i línies de treball relacionades amb
PFNF, especialment amb PAM, de les
organitzacions i centres de recerca dels socis.

2ª reunió – Braga (Portugal), 15-16 Maig 2012
-

Situació de la recerca, transferència de
tecnologia i formació para adults en PFNF a
cadascun dels països.

3ª reunió – Vilnius (Lituània), 10-13 Juliol 2012
-

Situació actual de la recol·lecció silvestre
sostenible de PAM a cadascun dels països i
desafiaments per implementar la formació.

4ª reunió – Kilis (Turquia), 9-10 Maig 2013
-

Situació actual dels negocis basats en la
recol·lecció silvestre de PAM i desafiaments
para implementar la formació.

5ª reunió – Solsona (Espanya), 12-13 Juny 2013
-

Bones pràctiques en formació de recol·lecció
silvestre de PAM i propostes de futur para
implementar la formació en recol·lecció
silvestre sostenible.

Durant les reunions els socis van intercanviar informació i van visitar casos d’èxit i
empreses a cada país.
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Resultats
Experiència dels socis en productes forestals no fusters i plantes
aromàtiques i medicinals
Cada soci va presentar la seva missió i línies de treball relacionades amb els PFNF,
dedicades principalment a la conservació, etnobotànica, gestió forestal, domesticació,
desenvolupament rural i estudis de mercat de PAM.
1ª reunió a Solsona (Espanya):
-

Presentacions i visites (en anglès)

Primera reunió a Solsona: 1) Taller sobre avaluació de la gestió de recursos micològics;
2) Fira de bolets

Recerca, transferència de tecnologia i formació per adults en productes
forestals no fusters
Cada soci va presentar la situació de la recerca, transferència de tecnologia i formació
en recol·lecció silvestre en els seus països referent a PFNF.
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Espanya) va presentar el que ha estat
realitzant en els últims 15 anys sobre recol·lecció silvestre de PAM, l’ús de la
transferència per a promocionar la recol·lecció controlada de bolets i les plantacions
d’arbres per a l’obtenció de tòfones, i les tècniques de gestió forestal per a incrementar
la producció de pinyons, castanyes i mel, incloent alguna informació sobre
agroforesteria.
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L’Institut de Botànica del Centre de Recerca de la Natura (Lituània) va explicar la
importància de la flora a Lituània, des del punt de vista social i de la conservació, i els
diferents esdeveniments existents en aquest país para vendre i promocionar PAM.
La Facultat de les Arts i les Ciències de Universitat Kilis 7 Aralik, va mostrar la
importància comercial de les PAM a Turquia, i la pressió existent en el medi natural per
obtenir aquestes plantes. Aquesta universitat ha començat a treballar amb tècniques
de recol·lecció silvestre sostenible d’una planta especial, “Zahter” (Thymbra spicata), i
van acollir un seminari sobre aquest tema que va tenir molt d’èxit.
L’equip del Banc Portuguès de Germoplasma Vegetal (BPGV), va resumir un estudi
exhaustiu que aquest grup va elaborar sobre la formació en PAM a Portugal durant els
últims 22 anys (1989-2011), descobrint que s’han incrementat les activitats de formació
en aquests anys, a mesura que les activitats empresarials de producció (cultiu i
recol·lecció silvestre) han anat florint. A més a més, es van presentar els projectes
relacionats amb PAM i ensenyament en etnobotànica a l’Escola Superior Agrària de
Bragança i les activitats de la associació de desenvolupament ARDAL. Alguns
alumnes, com és el cas de l’empresa Cantinho das Aromaticas, van tenir l’oportunitat
de presentar la seva experiència.
Al final de cada presentació, els socis van realitzar una anàlisi DAFO sobre la formació
en recol·lecció silvestre de plantes en els seus països.
2ª reunió a Braga (Portugal):
-

Presentacions (en anglès)
Visites (en anglès)
Informe (en anglès).

La segona reunió a Braga: 1) Visita al laboratori d’emmagatzemament a llarg termini de
llavors ; 2) Col·lecció de PAM al Cantinho das Aromaticas
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Recol·lecció silvestre sostenible de plantes aromàtiques i medicinals i
desafiaments per implementar la formació
Es va recollir informació sobre la recol·lecció silvestre de PAM al país de cadascun
dels socis participants, per detectar el nivell d’implementació de sostenibilitat i
identificar necessitats per a la formació futura. Es van analitzar alguns temes:
-

Situació de la recol·lecció silvestre, per a ús comercial i no comercial;
Marc legal i adopció per part dels recol·lectors;
Guies i normes de certificació aplicades;
Formació existent en recol·lecció silvestre sostenible (RSS) i necessitats de les
parts interessades.

A més a més, cada soci va presentar estudis de cas en tècniques de RSS para certes
espècies:
-

LITUÀNIA: Allium ursinum L.
PORTUGAL: Vaccinium myrtillus L.
ESPANYA: Gentiana lutea L. i Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
TURQUIA: Thymbra spicata L.

3ª reunió a Vilnius (Lituània):
-

Presentacions (en anglès)
Visites (en anglès)
Informe (en anglès)

D’altra banda, es van presentar aquests resultats en una comunicació oral al 1er
Simposi Mediterrani de Plantes Aromàtiques i Medicinals (MESMAP), a la República
Turca del Nord de Xipre: Consideracions de la situació i formació en recol·lecció
silvestre sostenible de plantes aromàtiques i medicinals.
-

Comunicació oral (en anglès)

La tercera reunió en Vilnius: 1) Visita a la col·lecció de PAM a l’Institut de Botànica; 2)
Reserva Natural Čepkeliai
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Negocis basats en la recol·lecció silvestre de plantes aromàtiques i
medicinals i desafiaments para implementar la formació
Els socis van presentar la situació actual del sector empresarial relacionat amb la
recol·lecció silvestre de PAM en els seus respectius països, tenint en compte:
-

La descripció i distribució del recurs.
La producció i la estimació del seu ús.
Las cadenes de valor.
Las necessitats de formació segons el punt de vista empresarial.
Anàlisi DAFO dels negocis de recol·lecció silvestre a cada país.

Cada soci es va centrar en les espècies més comercialitzades del seu país:
-

-

-

-

ESPANYA: Arctostaphylos uva-ursi, Gentiana lutea, Crataegus monogyna,
Rosmarinus officinalis, Thymbra capitata, Lavandula latifolia, Thymus zygis,
Cistus ladanifer, Satureja fruticosa, Thymus mastichina.
LITUÀNIA: Rubus idaeus, Urtica dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Thymus
pulegioides, T.serpyllum, Hypericum perforatum, Cetraria islandica, Artemisia
absinthium, Menyanthes trifoliata, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium. clavatum.
PORTUGAL: Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Cistus ladanifer, Equisetum
telmateia, Pterospartum tridentatum, Centaurium erythraea, Tilia platyphyllos,
Fraxinus angustifolia, Matricaria recutita, Malva sylvestris, Sambucus nigra,
Chamaemelum nobile.
TURQUIA: Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, Capparis spp., Rhus coriaria,
Glycyrrhiza glabra, Rosmarinus officinalis, Origanum onites, Tilia spp., Prunus
mahaleb, Thymbra spicata.

4ª reunió a Kilis (Turquia):
-

Presentacions (en anglès)
Visites (en anglès)
Informe (en anglès)

La quarta reunió a Kilis: 1) Visita a botigues d’herbes i espècies; 2) Degustació d’una
beguda a base de fruits de terebint (Pistacia terebinthus) a l’empresa Sekeroglu
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Bones pràctiques en formació de recol·lecció silvestre
Es van presentar diferents bones pràctiques sobre com realitzar una formació efectiva
en recol·lecció silvestre de PAM, tenint en compte:
-

Matèries.
Metodologia.
Materials formatius.
Alumnes destinataris.

D’altra banda, es van presentar alguns exemples de bones pràctiques en formació per
algunes espècies en concret:
-

Chamaespartium tridentatum (L.) P.E.Gibbs, per un alumne provinent de
l’empresa ERVITAL (Portugal).
Sambucus nigra L., per BPGV (Portugal).
Plantes silvestres comestibles, per un alumne provinent de l’empresa
Naturalwalks (Espanya).

5ª reunió a Solsona (Espanya):
-

Presentacions (en anglès)
Visites (en anglès)
Informe (en anglès)

La cinquena reunió a Solsona: 1) Visita al museu de les Trementinaires a la vall de La
Vansa i Tuixent; 2) Jardí de PAM a L’Avenc de Tavertet
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Conclusions
Formació existent

L’increment del valor econòmic i les oportunitats comercials en productes forestals no
fusters (PFNF), fins i tot la recerca en algunes plantes medicinals comercials, són
punts forts que afavoreixen la formació en aquests productes. A més a més, les
tradicions ancestrals, els recursos humans ben preparats i les metodologies amb base
científica poden facilitar la implementació de la recol·lecció silvestre sostenible de
PAM.
Tot i això, existeixen algunes debilitats a tenir en compte, com la manca de
coneixement de la població en identificació d’espècies de PAM i en els seus usos, la
inexistència d’estudis econòmics sobre l’activitat de recol·lecció (només hi ha estudis
de conservació) i la poca formació en tècniques de recol·lecció silvestre. D’altra banda,
la formació en PAM finançada per la UE no se adequa a les necessitats del sector i la
transferència de noves tecnologies per la recol·lecció sostenible de plantes silvestres
és lenta. Aquests punts s’haurien que tenir en compte en futurs programes de la UE.
D’altra banda, algunes amenaces a superar són el risc real de sobreexplotació de les
poblacions silvestres o la recol·lecció d’espècies amenaçades, i la disminució del
coneixement de l’activitat de recol·lecció silvestre, en relació a la identificació botànica i
els hàbitats. A més a més, el coneixement romanent pertany a una població envellida, i
està molt relacionat amb pràctiques i usos tradicionals.
D’altra banda, hi ha oportunitats per a millorar la formació existent:
-

Projectes locals en formació per adults sobre recol·lecció silvestre.
Formació en tècniques sostenibles para recol·lectors domèstics.
Valor econòmic de serveis ecològics.
Organitzacions governamentals i civils que donen suport a projectes de PAM.
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Recol·lecció silvestre sostenible

Relacionat amb la recol·lecció silvestre comercial, i fins i tot no comercial, es constata
una forta tradició en recol·lecció de PAM i altres PFNF (bolets, fruits del bosc…) a
Lituània, Portugal, Espanya i Turquia, però és difícil establir la línia entre les espècies
comercials i les no comercials. Algunes espècies es recol·lecten en quantitats molt
petites pels mercats locals, pel que aquestes quantitats no queden registrades a les
estadístiques oficials. Fins i tot, els registres estadístics dels volums anuals de PAM
comercialitzades segueixen una pauta diferent a cada país, amb el que és difícil
comparar les dades sobre recol·lecció silvestre.
La tradició cultural, les qüestions socioeconòmiques i l’impacte antropogènic en el
medi ambient determina la forma d’entendre l’activitat de recol·lecció silvestre i el seu
seguiment, regulació i control.
La recol·lecció silvestre es veu com una activitat amenaçadora degut a alguns casos
de sobreexplotació, que comporten un gran impacte visual a l’hàbitat i dany real en la
conservació de les espècies. Per tant, la legislació existent està dirigida principalment
a aspectes relacionats amb la conservació de les espècies més amenaçades, que no
sempre són les de major interès comercial. D’altra banda, la certificació més comuna
en productes silvestres és l’ecològica.
S’han realitzat molt poques activitats de formació reglada en els darrers 5 anys. A més
a més, la manca de dades disponibles en ecologia, distribució i estat de conservació
de les espècies probablement dificulta la implementació d’una capacitació tècnica d’alt
nivell. Així doncs, les activitats de formació no són suficients para sensibilitzar la
societat en recol·lecció silvestre sostenible (RSS).
La RSS pot contribuir a mantenir, fins i tot millorar, la conservació d’espècies a llarg
termini. Però, per assegurar la sostenibilitat de l’activitat comercial, la recol·lecció
silvestre ha de ser gestionada per les comunitats (les més interessades en conservar
els seus propis hàbitats i espècies a llarg termini).
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Totes les parts implicades són importants para ser formades o, al menys, informades
sobre recol·lecció silvestre. De totes formes, els agents clau para implementar la RSS
són els recol·lectors, els propietaris forestals i els legisladors.
Les millors accions formatives per a recol·lectors i propietaris forestals són els cursos
presencials, els tallers i els documents tècnics, mentre que les accions en medis de
comunicació i els documents tècnics i promocionals són els més indicats per als
responsables polítics i legisladors.
A part de la sensibilització en RSS, altres mesures com la conservació ex-situ i in-situ
(on farm) poden millorar la conservació dels recursos silvestres.
Així doncs, la sostenibilitat encara no s’ha implementat en l’actual sector de
recol·lecció silvestre de cap dels països dels socis del projecte, però les activitats
econòmiques basades en la RSS poden ser una oportunitat real si existeix promoció i
formació entre totes les parts implicades. La formació i la transferència de coneixement
proporcionaran pistes para avançar en la implementació de la RSS.

Negocis basats en la recol·lecció silvestre

Existeix un important consum tradicional de PAM, principalment per a condimentar, fet
que normalment està lligat a la gastronomia i al turisme, el qual proveeix ingressos
addicionals a les comunitats locals. D’altra banda, degut a la demanda de matèria
primera vegetal per part de la industria i de productes naturals per part dels
consumidores finals, el mercat de PAM silvestres i de productes ecològics certificats
està creixent.
A cada país, existeixen diferents espècies i varietats de PAM presents en els hàbitats
silvestres, amb una gran diversitat en riquesa. Així doncs, les PAM silvestres són
utilitzades en diferents sectors, que van des del cosmètic, farmacèutic fins a la
indústria alimentària. Aquesta realitat condueix a la elaboració de productes
comerciables amb potencial de exportació.
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Així, s’ha verificat un increment gradual de la producció forestal no fustera en els últims
anys. Fins i tot cal tenir en compte l’ús de productes residuals de la indústria de la
fusta (per exemple pi, bedoll, eucaliptus) per a la producció d’extractes i olis
essencials.
Tot i això, és difícil saber qui està treballant en la recol·lecció silvestre, ja que és un
sector opac. I avui en dia el nombre de recol·lectors professionals està disminuint,
essent un sector molt envellit, pel que el coneixement tradicional està desapareixent
amb ells.
Lamentablement, es constata que els nous recol·lectors contractats per compradores
tenen pocs coneixements sobre botànica, química i hàbitats.
Els errors en la identificació de les espècies, per part de gent mal formada, poden
implicar un perill real para la salut dels consumidores. Un coneixement incorrecte pot
afectar a la seguretat en matèria de salut. Ocorre que persones autodidactes
ensenyen usos de plantes a gent que es dedicaran a la recol·lecció silvestre, i després
aquests traslladaran informació incompleta als consumidores.
Però fins i tot els recol·lectors professionals tenen informació incorrecta sobre
recol·lecció, ús de PAM, transformació adequada i bones pràctiques de fabricació,
degut a l’ús de tecnologies obsoletes i tècniques ancestrals de recol·lecció. D’altra
banda, el marc jurídic i les normes són insuficients i no es coneixen bé.
Així doncs, hi ha poca preocupació per la sostenibilitat dels recursos i la qualitat dels
productes. Els recol·lectors existents no volen canviar la seva forma de realitzar la
recol·lecció silvestre, pel que a vegades és difícil convèncer per a que rebin una
formació en tècniques sostenibles ja que aquestes no són rendibles a curt termini.
Fabricants i majoristes exigeixen grans quantitats de matèria primera i els preus
pagats als recol·lectors són molt baixos, ja que molts productes tenen una alta
competència d’altres països i estan sotmesos a fluctuació de preus. Ara bé, el
problema és que la majoria d’aquests països exporten matèria primera i importen
productes elaborats, sense beneficiar-se del valor afegit. Així que, si els preus són
baixos, els ingressos no seran interessants pels recol·lectors i, per a diverses
espècies, haurà poca gent interessada en rebre formació sobre recol·lecció silvestre.
A vegades, tot i la creixent demanda de la indústria, hi ha una dèbil resposta per part
del sector de la recol·lecció, ja que les parts interessades no estan ben representades i
hi ha poca diferenciació, innovació i inversió en el sector.
Apart d’això, la recerca sobre recol·lecció silvestre de PAM és fràgil i insuficient
(manca de informació sobre malalties, efecte dels incendis forestals...) i no hi ha
suficient control i seguiment per part de la administració de les àrees silvestres, ja que
molts boscos són privats. Així doncs, l’augment de la formació en recol·lecció silvestre
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podria augmentar el número de persones que accedeixen a la natura per explotar els
recursos naturals, posant en perill espècies en certes zones.
Tot i això, existeixen algunes oportunitats para ensenyar recol·lecció silvestre de
PAM que cal tenir en compte:

-

Hi ha un ampli ús de residus de la industria de la fusta i importants recursos no
emprats de les espècies comunes de PAM, principalment per a la producció
d’extractes i olis essencials. Per tant, existeix la necessitat de formació sobre la
demanda actual i la transformació industrial de la matèria primera d’aquests
nous productes.

-

Ja que el coneixement tradicional de recol·lecció silvestre i els usos de les
plantes és mantingut per persones grans, és important assegurar la
transferència de coneixements a les noves generacions.

-

Degut a la crisi, cada cop més gent està buscant nous negocis i oportunitats de
treball en les zones rurals. Per tant, un major nombre de persones estan
interessades en la recol·lecció de PAM silvestres, i exigeixen aprendre matèries
més extenses sobre els mètodes de recol·lecció silvestre.

-

Els nous recol·lectors tenen poca informació en identificació botànica i
coneixement d’hàbitats, pel que és necessari formar en ambdós temes.

-

Las noves oportunitats empresarials relacionades amb la recol·lecció silvestre
de PAM necessiten informació actualitzada i capacitació sobre els diferents
usos en la cadena de valor (bones pràctiques de recol·lecció, les bones
pràctiques de fabricació, informació de mercat) amb la finalitat d’obtenir
productes de qualitat.

-

Els recol·lectors que realitzen la recol·lecció i venda de productes certificats
ecològicament necessiten ser capacitats en tècniques de recol·lecció silvestre
sostenible ja que aquest tipus de formació no sempre la proporcionen les
entitats de certificació.
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-

Els recol·lectors existents no sempre realitzen l’aprofitament de forma correcta,
amb l’objectiu de mantenir les espècies i els hàbitats a llarg termini. Les
estratègies internacionals de conservació de la biodiversitat estan pressionant
per aplicar les tècniques de recol·lecció silvestre sostenible i bones pràctiques
de recol·lecció, pel que hauria de ser prescrit realitzar formació amb la finalitat
de mostrar que, si es conserven els recursos, aquesta activitat pot ser rendible.

-

Els recol·lectors existents extrauen tot lo que troben a la natura sense
diferenciar la qualitat. És important, doncs, formar-los sobre la composició
química de les PAM que, per a una mateixa espècie, pot ser diferent d’un lloc a
un altre (quimiotips locals).

-

Fins i tot les empreses que utilitzen matèria vegetal d’alta qualitat per elaborar
productes medicinals, olis essencials quimiotipats per aromateràpia o plantes
fresques per a l’obtenció d’extractes dirigits a cosmètica natural, necessiten ser
capacitades en varietats i identificació de l’hàbitat, fenologia de cada espècie
pel contingut en compostos actius, així com en tècniques de bona recol·lecció i
fabricació, sobretot si recol·lecten directament de la natura (fins i tot si
contracten grups de recol·lectors per a realitzar aquesta activitat).

-

Molts recol·lectors utilitzen instal·lacions de transformació obsoletes per
processar de la planta recol·lectada (assecatge directament al sol,
destil·ladores de ferro...) obtenint un producte de baixa qualitat. Ha de ser
capacitats sobre la forma correcta per fabricar i utilitzar instal·lacions
adequades (assecadors, destil·ladores d’acer inoxidable...).

-

Hi ha moltes terres abandonades on les PAM poden ser recol·lectades. Els
propietaris de terres i boscos són recol·lectors potencials sensibles a l’ús
sostenible, la conservació i la restauració d’aquests recursos silvestres.

-

Els propietaris forestals no tenen suficient informació sobre els possibles
ingressos procedents de productes forestals no fusters. La formació en
oportunitats empresarials i en la gestió i ús forestal sostenible ha de fer-se amb
l’objectiu de mantenir els recursos en un concepte a llarg termini.

-

La recol·lecció silvestre de PAM contribueix a la fixació de la població en les
zones rurals de l’interior, emprant aquests espècies per a generar riquesa, per
tenir una millor qualitat de vida i promocionar els valors endògens de cada
regió o territori, com pot ser el turisme rural vinculat al valor ecològic i oferta de
restauració i artesania vinculada al valor gastronòmic.
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Recomanacions:

-

Els recol·lectors no professionals, contractats per compradors, haurien de rebre
formació reglada amb l’objectiu d’assegurar la sostenibilitat d’aquesta activitat.

-

La població local i els recol·lectors professionals haurien de rebre informació
actualitzada sobre bones pràctiques de recol·lecció i manipulació, amb la
finalitat d’obtenir una matèria primera de bona qualitat.

-

L’ús de bones pràctiques per a la recol·lecció silvestre de PAM, junt amb el
suport de la legislació i el control, és necessari per assegurar que aquests
recursos naturals siguin sostenibles a llarg termini.

-

Es necessari crear un sistema informatiu de gestió eficaç basat en el
coneixement professional de la biologia reproductiva de plantes i en la
metodologia contable de la recol·lecció de plantes, per a l’ús sostenible dels
recursos silvestres de PAM.

-

Para evitar la sobreexplotació, una organització local o regional hauria de ser
responsable del control de l’activitat de recol·lecció silvestre de PAM.
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Bones pràctiques en formació

El creixent interès públic en recol·lecció i ús de PAM comporta la necessitat de
desenvolupar el millor model de formació que ofereixi diversos coneixements en
recol·lecció silvestre sostenible i en ús de PAM. Existeix molta informació sobre la
utilització de PAM en llibres i pàgines web diverses, tot i això, per una correcta
identificació de les espècies són essencials l’orientació d’especialistes i el contacte
amb les plantes vives.
L’objectiu de les bones pràctiques en formació de recol·lecció silvestre de PAM és
proporcionar als estudiants coneixement i habilitats pràctiques i capacitar-los per a que
puguin ser capaços de realitzar la recol·lecció silvestre sostenible de PAM.
En relació a la recol·lecció silvestre de PAM, es van diferenciar varis grups d’alumnes
destinataris. Aquests inclouen tant persones individuals com recol·lectors contractats
per altres agents que requereixen capacitació per a la recol·lecció silvestre de PAM.
Els alumnes destinataris de bones pràctiques para la formació en recol·lecció
silvestre de PAM són els següents:
-

Població que recol·lecta matèria primera per al seu ús particular.
Població local contractada per empreses agrícoles.
Grup de recol·lectors que treballen per contracte amb un comprador.
Recol·lectors professionals.
Empreses proveïdores de matèria primera per elaborar productes.
Propietaris forestals.
Promotors de projectes relacionats amb PAM.
Responsables polítics i legisladors.
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El coneixement en biologia vegetal, ecologia, identificació botànica, compostos
bioactius i patrons d’emmagatzemament, coneixements teòrics i pràctics sobre la
recol·lecció de plantes i tecnologies de post-collita, el coneixement de l’estructura de
mercat i de negocis, així com el coneixement dels actes jurídics i mesures legislatives
que regulen l’aprofitament de plantes silvestres, són essencials per a la recol·lecció
professional i l’ús sostenible dels recursos de PAM.
Es van distingir els següents sis mòduls de formació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bases de ciència vegetal amb èmfasi en PAM.
Coneixement d’espècies de PAM.
Recol·lecció de matèria primera i ús.
Recol·lecció silvestre sostenible: metodologia, legislació i control.
Manipulació post-collita de PAM.
Comercialització i empresa.

M1. Bases de ciència vegetal amb èmfasi en PAM
Nombrosos factores influeixen en la qualitat i la producció del
material vegetal. El coneixement de les principals
característiques ecològiques i biològiques de les espècies clau
és essencial per a la recol·lecció dels materials vegetals
desitjats de les espècies corresponents
Se recomanen les següents matèries de formació:
1. Ecologia vegetal i hàbitats de PAM;
2. Fenologia de les plantes;
3. Compostos bioactius vegetals, la seva localització i
patrons d’acumulació;
4. Ús de les plantes en: farmàcia, cosmetologia,
condimentació.

18

M2. Coneixement d’espècies de PAM
Las plantes medicinals utilitzades en medicina tradicional o
popular representen una part important de la biodiversitat
natural. Tot i això, la varietat de plantes recol·lectades en el
medi silvestre és molt limitada ja que la població coneix
poques espècies vegetals.
Se recomanen les següents matèries de formació:
1.
2.
3.
4.

Identificació botànica;
Espècies amb gran demanda com a matèria primera;
Espècies de PAM amenaçades i protegides;
Espècies amb recomanacions d’usos diferents o
especials.

M3. Recol·lecció de matèria primera i ús
Els llocs de síntesi i emmagatzemament dels compostos actius
són diferents segons les espècies i la època. Per obtenir un
material vegetal d’alta qualitat, cal recol·lectar la part
apropiada de la planta medicinal durant la fase òptima de
desenvolupament.
Se recomanen les següents matèries de formació:
1. Calendari de recol·lecció de matèries primeres;
2. Matèries primeres vegetals recol·lectades a la
primavera;
3. Matèries primeres vegetals recol·lectades a l’estiu;
4. Matèries primeres vegetals recol·lectades a la tardor;
5. Bones pràctiques de recol·lecció.
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M4. Recol·lecció silvestre sostenible: metodologia, legislació i
control
L’objectiu de la recol·lecció silvestre sostenible de PAM és el
de protegir i restaurar els recursos silvestres, assegurant el
seu ús racional. Aquests principis són la base para totes les
activitats relacionades amb la recol·lecció silvestre de PAM.
Se recomanen les següents matèries de formació:
1. Metodologia de recol·lecció silvestre sostenible;
2. Marc legal europeu i nacional para la recol·lecció
silvestre sostenible;
3. Sistemes de control de la recol·lecció silvestre.

M5. Manipulació post-collita de PAM
El processat post-collita afecta en gran mesura a la qualitat del
producte vegetal final. Les tecnologies de manipulació de
material vegetal varien depenent de perquè s’empri el material:
per al mercat d’aliments, herbes fresques i condiments o
suplements alimentaris, per a la destil·lació d’olis essencials o
per a l’obtenció d’herba seca que caldrà manipular
posteriorment.
Se recomanen les següents matèries de formació:
1.
2.
3.
4.

Tecnologies de post-collita;
Processat de la matèria primera;
Gestió de la qualitat;
Bones pràctiques de manipulació.
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M6. Comercialització i empresa
Las plantes silvestres s’utilitzen en diferents sectors industrials
de cosmètica, farmàcia o alimentació. Degut a la demanda de
matèria primera vegetal per part de la industria i de productes
naturals per als consumidores finals, el mercat de plantes
silvestres està augmentant ràpidament. Para avaluar de forma
eficaç la demanda i el potencial de mercat de les PAM, s’han
de distingir dos sectors: plantes medicinals en brut o sense
processar i plantes medicinals processades. Les nombroses
oportunitats de creixement del mercat de les PAM consisteixen
en afegir valor mitjançant el processat i envasat.
Se recomanen les següents matèries de formació:
1. Demanda i tendències de mercat;
2. Elaboració i distribució de productes;
3. Bones pràctiques de fabricació.

Es van definir vàries accions metodològiques sobre la recol·lecció silvestre de PAM
para aconseguir els objectius de formació:
1. Formació reglada: cursos i tallers inclosos en cursos formatius oficials.
2. Formació voluntària: cursos i tallers no inclosos en cursos formatius oficials.
3. Jornades obertes: seminaris o tallers relatius a la transferència del
coneixement inclosos en projectes científics.
4. Accions de comunicació (televisió, ràdio i premsa).
5. Formació en línia, reglada o voluntària.
6. Formació pràctica visitant col·leccions de PAM, jardins botànics i sortides de
campo.
7. Treball pràctic en manipulació de matèria primera.

I eines i mesures específiques:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manuals i llibres professionals.
Catàlegs i descriptors de plantes.
Documents promocionals: tríptics, pòsters, vídeos.
Documents tècnics: amb informació tècnica o científica.
Fulletons formatius i de mètodes de recol·lecció silvestre sostenible.
Pàgines web.
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http://plantwild.wordpress.com
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