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Įvadas 

 

Nemedieniniai miško produktai (NMP) yra/gali būti svarbios papildomos arba pagrindinės  

pajamos  kaimiškose Europos bendruomenėse. 

Kaimo gyventojams, kurių pajamas arba jų dalį sudaro nemedieniniai miško produktai (NMP) 

būtina sudaryti tvirtas ekonomines galimybes šios veiklos plėtimui, o taip pat skatintų 

naudojamųjų augalų bioįvairovės ir augalinių resursų tvarų naudojimą ir jų išsaugojimą. 

Laukinės uogos yra vitaminų ir antioksidantų šaltinis, o vaistiniai ir aromatiniai augalai (VAA) 

yra svarbūs farmacijos, maisto, kosmetikos ir parfumerijos pramonėje. 

Laukinių augalų rinkimas turi būti vykdomas metodiškai ir planingai, kad nekiltų grėsmė 

augalų ištekliams, nebūtų pažeista aplinka, o taip pat užkirsti kelią nemokšiškam jų valdymui 

ir sudaryti sąlygas sėkmingo verslo plėtrai. 

Laukinių augalų rinkimas turi būti vykdomas, remiantis Geros gamybos praktikos principais ir 

šios srities mokymai yra svarbūs veikos sėkmingam įgyvendininimui.  

  

 

 

 

 

 

Nemedieniniai miško ištekliai  
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Tikslas 

 

Projekto tikslas buvo sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp 4 partnerių iš Lietuvos, 

Portugalijos, Ispanijos ir Turkijos, kuriuo dėka būtų išvystytos planavimo bei plėtros 

priemonės, susijusias su laukinių uogų bei vaistinių ir aromatinių augalų rinkimu, bei jas 

pritaikyti profesinio mokymo institucijose, mažų verslo įmonių (MVĮ), o taip pat suaugusiųjų 

mokymuose, kurie būtų organizuojami kaimo ir kalnuotų vietovių bendruomenėse. 

Konkretūs partnerystės tikslai:  

- Skatinti darbo vietų kūrimą kaimo ir kalnuotose vietovėse, kurios būtų inicijuojamos 

laukinių augalų rinkimo, jų perdirbimo ir su tuo susijusiomis paslaugomis. 

- Skatinti tvaraus laukinių augalų rinkimo technologijas. 

- Išvystyti mokymų praktiką, kuri skatintų aplinkos ir ekonomikos tvarumą. 

- Supažindinti partnerius su kitų šalių patirtimi, kurią galima būtų pritaikyti savo šalyse. 

- Apibrėžti mokymo metodus ir priemones labiausiai priimtinas, dėstytojams, 

besimokantiesiems ir veiklos profesionalams. 

 

 

 

 

 

 

Mokymo seminarai apie tvarų laukinių augalų rinkimą, pravesti Projekto vykdymo metu 
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Metodologija 

 

Buvo organizuoti 5 partnerių susitikimai, kuriuose aptarti sekantys klausimai: 

 

1-asis partnerių susitikimas – 2011 m. spalio 20-22 d. 

Solsonoje, Ispanijoje.  

- Partnerių organizacijų ir mokslinių tyrimų centrų, 

susijusių su nemedieniniais miško ištekliais, 

pristatymas ir veiklos aptarimas. 

 

2-asis susitikimas – 2012 m. gegužės 15-16 d. Bragoje, 

Portugalijoje. 

- NMP tyrimų, technologijų ir suaugusiųjų mokymų 

pasiekimai kiekvieno partnerio šalyje.  

 

3-asis susitikimas – 2012 m. liepos 10-13 d. Vilniuje, 

Lietuvoje. 

- Dabartinė tvaraus laukinių VAA augalų rinkimo 

padėtis kiekvieno partnerio šalyje ir iššūkiai 

įgyvendinant suaugusiųjų mokymus šioje srityje. 

 

4-asis susitikimas – 2013 m. gegužės 9-10 d. Kilyje, 

Turkijoje. 

- Verslo, susijusio su laukinių VAA rinkimu, situacija 

kiekvieno partnerio šalyje ir iššūkiai, įgyvendinant 

mokymus įmonėms. 

 

5-asis susitikimas – 2013 m. birželio 12-13 d. Solsonoje, 

Ispanijoje.  

- Gera mokymo praktika laukinių VAA rinkimo ir 

pasiūlymai dėl ateities projektų, įgyvendinant 

mokymus tvaraus laukinių augalų rinkimo srityje. 

 

Susitikimų metu partneriai pasikeitė informacija ir aplankė sėkmės lydimus veiklos 

pavyzdžius, susijusius su VAA rinkimo verslu.  
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Rezultatai 

 

Partnerių ekspertizė apie nemedieninius miško produktus bei vaistinius ir 

aromatinius augalus  

Kiekvienas partneris pristatė savo institucijos misiją ir darbo kryptis, susijusias su NMP, 

kurios daugiausia orientuotos į VAA išsaugojimą, etnobotaniką, miško valdymą, laukinių 

augalų introdukciją, kaimo plėtros ir rinkos tyrimus. 

1-asis susitikimas Solsonoje (Ispanija)  

- Pranešimai ir vizitai (anglų k.) 

 

 

Pirmas susitikimas Solsonoje: 1) Seminaras skirtas grybų išteklių valdymui; 2) Grybų šventė 

 

Moksliniai tyrimai, technologijų perdavimas ir suaugusiųjų mokymai, susiję 

su nemedieniniais miško produktais  

Kiekvienas partneris pristatė mokslinių tyrimų, technologijų perdavimo ir mokymų situaciją 

savo šalyje, susijusią su NMP rinkimu. 

Katalonijos miškų mokslo centro (Ispanija) atstovai pristatė tai, kas buvo padaryta per 

pastaruosius 15 metų laukinių VAA rinkimo, grybavimo kontrolės ir  medžių plantacijų, 

gausinant trumų populiacijas,  sukūrimo bei miškotvarkos valdymo priemones, kurios padeda 

didinti pušies riešutų, kaštonų ir medaus produkciją. 

Partnerių atstovai iš Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto (Lietuva) atskleidė Lietuvos 

floros ypatybes, gamtosauginių ir socialinių priemonių svarbą bioįvairovės išsaugojimui. 

Pristatė renginius vykstančius šalyje, kurie skatina visuomenės domėjimąsi ir VAA, jų 

vartojimą ir verslą.  

Partnerių atstovai iš Kilio universiteto Menų ir mokslų fakulteto atskleidė VVA komercinę 

svarbą Turkijoje ir laukinių augalų rinkimo įtaką  natūralios aplinkos tvarumui. Jie pradėjo 

įgyvendinti tausojančių metodų taikymą “Zahter” (Thymbra spicata) rinkimui, išsaugant 

populiacijų tvarumą.  Partneriai surengė šia tema seminarą augalų rinkėjams.  

-%09https:/plantwild.wordpress.com/2011/10/26/plant-wild-meeting-in-solsona
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Partneriai iš Portugalijos augalų genų banko apibendrino išsamius tyrimus, kuriuos portugalų 
grupė VAA srityje vykdo jau 22 metus (1989-2011); atskleidė mokymų svarbą šios srities 
veikloje. Atliktos suvestinės parodė, kad pastaruoju metu Portugalijoje ženkliai didėja 
mokymų svarba, o gamyba (VAA auginimas ir laukinių išteklių rinkimas) klesti. Buvo pristatyti 
projektai susiję su VAA gamybos, jų vartojimo ir etnobotanikos mokymais, kuriuos vykdo 
Escola Superior Agrária de Bragança kompanija ir ARDAL asociacija. Bendrovės Cantinho 
das Aromaticas atstovas pristatė savo patirtį AAV verslo srityje. 

Kiekvieno pranešimo pabaigoje, partneriai pateikė laukinių augalų mokymų savo šalyje 
SSGG analizę. 

2-asis susitikimas Bragoje (Portugalija): 

- Pranešimai (anglų k.) 

- Išvykos 

- Protokolas 

 

 

 

Antrasis partnerių susitikimas Bragoje:   1) Ilgalaikio sėklų saugojimo laboratorijoje; 2) 

Cantinho das Aromaticas VAA kolekcijoje  

 

Tvaraus laukinių vaistinių ir aromatinių augalų rinkimo mokymų 
įgyvendinimo iššūkiai 

Informacija apie laukinių VAA rinkimą kiekvienoje partnerių šalyje buvo surinkta, siekiant 
nustatyti šios veiklos mąstą ir resursų tvarumo problemas bei nustatyti mokymų poreikį šioje 
srityje. 

Susitikimo metu buvo analizuojamos temos: 

- Laukinių augalų rinkimo būklė komerciniam ir nekomerciniam naudojimui; 

- Teisinė struktūra ir jos įgyvendinimas; 

- Nuostatai ir sertifikavimo taisyklės; 

- Tvaraus laukinių augalų rinkimo mokymų įgyvendinimas ir suinteresuotųjų šalių 
poreikiai.  

https://plantwild.wordpress.com/2012/06/04/braga-portugal-2nd-grundtvig-plant-wild-meeting-on-wild-harvesting-training
https://plantwild.wordpress.com/2012/06/04/portugal-2nd-meeting-grundtvig-plant-wild-map-production-visits
http://plantwild.wordpress.com/2012/06/07/maps-wild-harvesting-training-state-of-art-in-europe
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Be to kiekvienas partneris pristatė tvaraus augalų išteklių naudojimo pavyzdžius savo šalyje: 

 
- LIETUVA: Allium ursinum L. 
- PORTUGALIJA: Vaccinium myrtillus L. 
- ISPANIJA: Gentiana lutea L. and Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
- TURKIJA: Thymbra spicata L. 

 
3-asis susitikimas Vilniuje (Lietuva): 
 

- Pranešimai (anglų k.) 
- Išvykos 
- Protokolas   

Šio susitikimo rezultatai buvo pristatyti 1-ajame Viduržiemio šalių Vaistinių ir aromatinių 
augalų simpoziume  (MESMAP): Considerations on the state of the art and training of 
Medicinal and Aromatic Plants sustainable wild harvesting, kuris vyko šiauriniame Kipre, 
Turkijos Respublikoje, 2013 m.: 

- Žodinis pranešimas 

 

 

 

Trečiasis partnerių susitikimas Vilniuje: 1) Botanikos instituto VAA kolekcijos apžiūra;  

 2) Išvyka į Čepkelių rezervatą 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plantwild.wordpress.com/2012/08/06/vilnius-lithania-3rd-grundtvig-plant-wild-meeting-on-maps-sustainable-wild-harvesting
-%09ttps:/plantwild.wordpress.com/2012/08/06/lithuania-3rd-meeting-grundtvig-plant-wild-maps-production-visits
http://plantwild.wordpress.com/2013/04/29/sustainable-wild-harvesting-training-state-of-the-art-of-maps
http://plantwild.wordpress.com/2013/04/29/presentation-of-plant-wild-results-in-mesmap-congress
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Vaistinių ir aromatinių augalų verslas ir iššūkiai, vykdant mokymus 
 
 

Partneriai pristatė dabartinę laukinių VAA verslo situaciją savo šalyse, apžvelgiant tolesnius 
klausimus:  

- Išteklių aprašymas ir paplitimas. 
- Gamybos ir naudojimo vertinimas. 
- Verslo grandys. 
- Mokymų poreikis verslo požiūriu. 

- Laukinių augalų verslo SSGG analizė kiekvieno partnerio šalyje. 

 

Visi  partneriai analizavo rūšis, turinčias didžiausią poreikį savo šalyje: 

- ISPANIJA: Arctostaphylos uva-ursi, Gentiana lutea, Crataegus monogyna, 

Rosmarinus officinalis, Thymbra capitata, Lavandula latifolia, Thymus zygis, Cistus 

ladanifer, Satureja fruticosa, Thymus mastichina. 

- LIETUVA: Rubus idaeus, Urtica dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Thymus pulegioides, 

T.serpyllum, Hypericum perforatum, Cetraria islandica, Artemisia absinthium, 

Menyanthes trifoliata, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium. clavatum. 

- PORTUGALIJA: Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Cistus ladanifer, Equisetum 

telmateia, Pterospartum tridentatum, Centaurium erythraea, Tilia platyphyllos, 

Fraxinus angustifolia, Matricaria recutita, Malva sylvestris, Sambucus nigra, 

Chamaemelum nobile. 

- TURKIJA: Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, Capparis spp., Rhus coriaria, Glycyrrhiza 

glabra, Rosmarinus officinalis, Origanum onites, Tilia spp., Prunus mahaleb, Thymbra 

spicata. 

4-asis susitikimas Kilyje (Turkija): 

- Pranešimai (anglų k.) 

- Išvykos 

- Protokolas 

 

 
 

Ketvirtasis partnerių susitikimas Kilyje: 1) Vaistažolių ir prieskonių parduotuvėse; 2) Vaisių ir 

gėrimo paruošto iš  Pistacia terebinthus ragavimas Sekeroglu prieskonių kompanijoje  

https://plantwild.wordpress.com/2013/06/03/kilis-turkey-4th-grundtvig-plant-wild-meeting-on-maps-businesses-of-wild-harvesting
http://plantwild.wordpress.com/2013/06/03/kilis-turkey-non-wood-forests-products-business-visits
http://plantwild.wordpress.com/2013/07/05/state-of-the-art-of-wild-maps-businesses-and-needs-of-training
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Gera laukinių augalų rinkimo mokymų praktika 
 

Geros praktikos, kaip vykdyti efektyvius laukinių VAA mokymus, pavyzdžiai buvo pateikti 

apžvelgiant į:  

 

- Objektus 

- Metodologiją 

- Mokymų medžiagą 

- Besimokančiųjų grupes 

Buvo pristatyti laukinių VAA rinkimo Geros mokymų praktikos pavyzdžiai: 

- Chamaespartium tridentatum (L.) P.E.Gibbs  įmonėje ERVITAL (Portugalija)  

- Sambucus nigra L. (Portugalija) 

- Laukinių maistinių augalų mokymai, Naturalwalks kompanija (Ispanija) 

5-asis susitikimas Solsonoje (Ispanija): 

- Pranešimai 

- Išvykos  

- Protokolas 

 

 

 

Penktasis partnerių susitikimas Solsonoje: 1) Trementinaires muziejuje La Vansa i Tuixent 
slėnyje;  

2) VAA sodas  L’Avenc de Tavertet 

https://plantwild.wordpress.com/2013/07/08/solsona-spain-5th-grundtvig-plant-wild-meeting-on-medicinal-and-aromatic-plants-wild-harvesting-trainings-good-practices/
https://plantwild.wordpress.com/2013/07/08/catalonia-spain-5th-meeting-grundtvig-plant-wild-maps-production-visits/
http://plantwild.wordpress.com/2013/07/23/good-practices-for-training-maps-wild-harvesting
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Išvados 

 

Mokymų situacija 

 

 

 

Nemedieninių miško produktų ekonominė vertė ir rinkodara sparčiai auga, ko pasėkoje didėja 

kai kurių komercinių vaistinių augalų tyrimų ir mokymų, susijusių su jų naudojimu reikšmė. 

Senos augalų rinkimo tradicijos ir moksliškai pagrįstos išteklių naudojimo metodologijos gali 

palengvinti tvaraus VAA rinkimo įgyvendinimą. 

Tačiau, yra keletas trūkumų, į kuriuos reikia atsižvelgti, pavyzdžiui, žinių apie VAA rūšių 

naudojimą trūkumas, veiklos, susijusios su augalų rinkimu ekonominės analizės nebuvimas 

(yra tik išsaugojimo klausimais), mažai metodinių mokymų laukinių augalų rinkimo tema. Be 

to, VVA mokymai finansuojami ES netenkina poreikių šiame sektoriuje, o naujų technologijų 

kūrimas tvaraus laukinių augalų rinkimo ir naudojimo srityse yra lėtas. Ateityje ES 

programose turėtų būti atsižvelgta į šiuos klausimus. 

Yra keletas grėsmių, keliančių realų pavojų laukinių populiacijų pereikvojimui  bei lemiančių 

nykstančių rūšių mažėjimą, o taip pat  žinių apie VAA rinkimą, jų botaninį identifikavimą bei jų 

buveines mažėjimą. Be to, žinios apie VAA rinkimą ir naudojimą yra sukauptos  ir jomis 

disponuoja daugumoje vyresnio amžiaus gyventojai. 

Iš kitos pusės yra galimybės pagerinti esamus mokymus: 

- Inicijuoti vietinius projektus, susijusius su suaugusiųjų mokymais laukinių augalų 

rinkimo srityje. 

- Tausojančių rinkimo metodų mokymai vietiniams rinkėjams. 

- Įvertinti ekonominę ekologiškų paslaugų vertę. 

-     Vyriausybinės ir pilietinės organizacijos ar draugijos remia VAA projektus. 
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Tvarus augalų rinkimas 

 

 

 

Laukinių VAA ir kitų nemedieninių miško produktų (grybai, uogos ir kit.)  rinkimas turi senas 

tradicijas tiek Lietuvoje, tiek Portugalijoje, Ispanijoje ir Turkijoje. Sunku nustatyti ribą tarp 

komercinio ir nekomercinio augalų rinkimo ir jų naudojimo, o taip pat įvardyti, kokios rūšys 

komercinės ir kokios riboto vietinio vartojimo, nes jų paklausa nuolat kinta. Kai kurių augalų 

surenkami labai maži kiekiai, kurie neregistruojami oficialioje statistikoje. Skirtingose šalyse 

statistikos registre skelbiamus metinius surinktų augalų derliaus duomenis yra sudėtinga 

lyginti, nes taikomi skirtingi apskaitos metodai. 

Kiekvienoje šalyje susiklosčiusios kultūrinės tradicijos, socialinės-ekonominės sąlygos lemia 

skirtingą laukinių augalų rinkimą, jų monitoringą, resursų gausos reguliavimo ir  jų kontrolės  

valdymo būdus.  

Laukinių augalų rinkimas gali sukelti jų resursų mažėjimą ir kai kurių rūšių  nykimą, o taip pat 

įtakoti buveinių sąlygų kitimą. Gamtosauginiai įstatymai daugiausia skirti nykstančių rūšių 

apsaugai ir mažai orientuoti į komercinių augalų rūšių resursų apsaugą. Laukinių augalų 

resursų reguliavimo teisinė sistema yra silpna ir dažnai neaiški. Dažniausias laukinių augalų 

kontrolės būdas yra ekologinis sertifikavimas.  

Konstatuota, kad reguliari suaugusiųjų mokymų veikla per pastaruosius 5 metus buvo mažai 

išvystyta. Informacijos trūkumas apie VAA ekologiją, paplitimą jų apsaugos būklę turi įtakos 

aukštos kokybės mokymų įgyvendinimui. Mokymų veikla yra nepakankama, didinant 

visuomenės švietimą tvaraus laukinių augalų rinkimo klausimais. 

Tvarus laukinių augalų rinkimas gali būti kaip priemonė ilgalaikiam rūšių išsaugojimui. 

Tačiau, užtikrinant komercinės veiklos tvarumą, laukinių augalų rinkimą turi valdyti vietos 

bendruomenės, kurios labiausiai suinteresuotos ilgalaikiu rūšių ir jų buveinių išsaugojimu. 

Svarbu, kad visoms suinteresuotoms šalims būtų pravesti mokymai arba bent jau jos būtų 

informuojamos apie pagrindinius laukinių rinkimo principus. Bet kokiu atveju, pagrindiniai  
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laukinių augalų rinkėjai, kurie vykdo tvarų laukinių augalų rinkimą yra miško savininkai ir 

gamtosaugos politikos formuotojai. 

Geriausi mokymo metodai augalų rinkėjams ir miškų savininkams yra mokymo kursai, 

seminarai ir techniniai dokumentai, o žiniasklaidos priemonės, techniniai dokumentai ir 

reklaminė informacija yra labiausiai naudinga politikos formuotojams. 

Be supratimo apie tvarių laukinių augalų rinkimą  kitos priemonės, kurios galėtų pagerinti 

augalų išteklius yra, pavyzdžiui, ex-situ ir inter-situ saugojimas. 

Taigi, tvarus laukinių augalų rinkimas šiuo metu dar nėra įgyvendintas nei vienoje partnerių 
šalyje, tačiau ekonominė veikla, kuri paremta tvaraus laukinių augalų rinkimo principais ir 
suinteresuotų šalių mokymais šioje srityje, gali būti reali galimybė įgyvendinant ilgalaikį 
tavarų resursų naudojimą. 

 

Laukinių augalų verslas 

 
 

 

 

Tradicinis VAA vartojimas, daugiausia kaip prieskonių, susijęs su kulinarija ir turizmu, kurie 

duoda  papildomų pajamų vietos bendruomenėms. Dėl didelės augalinės žaliavos poreikio 

pramonėje ir didėjančio natūralių produktų vartojimo, VAA rinka ir sertifikuotų ekologiškų 

produktų paklausa nuolat didėja, suteikdama jauniems žmonėms, turintiems mokslo žinių, 

naujas galimybes tobulėjimui ir verslui. 

Kiekvienoje šalyje yra daug VAA rūšių ir veislių, kurios natūraliose buveinėse pasižymi didele 

įvairove, o tai lemia šių augalų vartojimą įvairiose srityse: kosmetikos, farmacijos ir maisto 

pramonėje. Tai padidina galutinių produktų eksporto potencialą. 

Taigi, pastaruoju metu palaipsniui didėja nemedienių miško išteklių produkcija, net ir 

medienos pramonės atliekų (pvz. pušies, beržo, eukalipto) naudojimas ekstraktų ir eterinių 

aliejų gamybai tampa svarbiu. 
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Nepaisant to, sunku suskaičiuoti visus, kurie užsiima NMP rinkimo ir perdirbimo verslu, 

kadangi šis sektorius neretai būna šešėlinis ir statistiniai duomenys dažnai netikslūs. Iš kitos 

pusės, profesionalių rinkėjų skaičius mažėja, nes jie sensta, o kartu su jais nyksta tradicinės 

žolininkystės žinios. 

Deja, naujiems rinkėjams, kuriuos samdo supirkėjai, trūksta profesionalių iš augalų 

ekologijos, botanikos ir fitochemijos, o taip pat žinių apie VAA ir jų buveines.  

Klaidingai identifikuotos VAA rūšys, kas neretai pasitaiko, kai rinkėjai ir žaliavos supirkėjai 

neturi pakankamai botaninių žinių, gali sukelti rimtą pavojų vartotojų sveikatai. Kartais 

savamoksliai moko kitus pradedančius rinkėjus, kas taip pat sąlygoja neišvengiamas klaidas 

ir suteikia klaidingą ir nepakankamą informaciją vartotojams. 

Tačiau net ir profesionalūs rinkėjai turi nepakankamai informacijos apie tvarų VAA  

naudojimą, geros gamybos praktikos reikalavimus ir dažnai naudoja pasenusias žaliavos 

apdorojimo technologijas. Be to, nepakankamai gerai žino tvaraus augalų naudojimo 

teisinius aktus ir procedūras. 

Kol kas mažai skiriama dėmesio VAA išteklių tvariam naudojimui ir jų produktų kokybei. 

Žaliavos rinkėjai nenoriai keičia savo rinkimo įpročius, todėl kartais sunku juos įtikinti mokytis, 

kadangi tai neatneša pridėtinio pelno per trumpą laiką.    

Gamintojams ir didmenininkams reikia didelių VAA žaliavos kiekių, o superkamos žaliavos 

kainos yra žemos  dėl didelės konkurencijos, kurią sąlygoja importuojama produkcija.  

Šalys, kurios eksportuoja žaliavą, paprastai, importuoja perdirbtus produktus ir taip praranda 

pridėtinę vertę.  Taigi, esant mažoms supirkimo kainoms, rinkėjai nėra suinteresuoti 

mokymais.   

Nepaisant didėjančios pramonės paklausos VAA žaliavai, mažai kas keičiasi žaliavos rinkimo 

sektoriuje, kadangi suinteresuotosios šalys nėra tinkamai atstovaujamos ir investicijos į šią 

veiklą  yra mažos. 

Be to, laukinių augalų išteklių tyrimai yra nepakankami, trūksta informacijos apie augalų 

ligas, miškų gaisrų poveikį ištekliams ir kit., o taip pat nepakankama NMP kontrolė ir 

monitoringas, kadangi didžioji dalis miškų yra privatūs. Daugėjant informacijos apie VAA, vis 

daugiau žmonių naudojasi augalų resursais, o tai gali sukelti grėsmę kai kurių rūšių išlikimui. 
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Vykdant mokymus, būtina atsižvelgti į kai kurias laukinių augalų rinkimo ypatybes:   

- Yra daug plačiai paplitusių VAA rūšių, kurių žaliava iki šio nerenkama, o taip pat 

medienos pramonės atliekų, kurios  galėtų būti panaudotos ekstraktų ir eterinių aliejų 

gamybai. Taigi, yra mokymų poreikis apie jų paklausą ir apdorojimo būdus. 

- Yra svarbu užtikrinti, kad pagyvenusių žmonių sukauptos  žinios ir patirtis būtų 

perduota jaunajai kartai. 

- Dėl krizės, vis daugiau žmonių, ypač kaimo vietovėse ieško naujų verslo ar darbo 

galimybių, todėl vis dažniau jie domisi laukiniais VAA, norėdami išmokti juos pažinti ir 

rinkti.  

- Nauji rinkėjai turi mažai žinių, kaip teisingai identifikuoti augalus, o taip pat apie jų 

buveines, todėl yra svarbūs šių dalykų mokymai. 

- Dėl naujų verslo galimybių laukinių VAA naudojimo srityje, reikia nuolat atnaujinti 

mokymų informaciją, susijusią su įvairiomis šio verslo grandimis: gera rinkimo 

praktika, gera gamybos praktika, rinkos informacija, siekiant gauti kokybiškus 

produktus. 

- Rinkėjai, kurie sertifikuoja ekologinę žaliavą ir produktus, turi būti mokomi tvaraus   

laukinių augalų rinkimo metodų, tačiau ne visada tuo pasirūpina ekologinio 

sertifikavimo institucijos. 

- Rinkėjai ne visada tausojančiai renka laukinius augalus, ko pasėkoje daroma žala 

rūšių įvairovei ir jų buveinėms ilgalaikėje perspektyvoje. Tarptautinė biologinės 

įvairovės išsaugojimo strategija siekia įgyvendinti tvaraus laukinių augalų rinkimo 

metodus ir geros rinkimo praktikos principus, todėl mokymai turi įtikinti rinkėjus, kad 

tvarus resursų naudojimas bus jiems naudingas, jei ištekliai bus išsaugoti. 

- Rinkėjai gamtoje rinkdami žaliavas neatsižvelgia į jų kokybę, todėl svarbu suteikti 

jiems žinių apie VAA bioaktyvių junginių cheminę įvairovę, nes toje pačioje buveinėje 

galima surinkti tos pačios rūšies įvairius chemotipus, kurių naudojimas gali skirtis.  

- Net įmonės, kurios naudoja aukštos kokybės augalines žaliavas surinktas gamtoje, 

gamindami natūralią kosmetiką ir eterinius aliejus chemoterapijai, turi būti mokomos 

identifikuoti augalų ir jų buveinių įvairovę, atrinkti chemotipus, suprasti bioakyvių 

junginių fenologinę kaitą, o taip pat geros rinkimo ir gamybos praktikos principus.  

- Daugelis rinkėjų naudoja pasenusią įrangą ir technologijas surinktos žaliavos 

apdorojimui ir perdirbimui (džiovina saulėje, naudoja geležinius distiliatorius ir kit.), o 

tai sąlygoja žemos kokybės produktų gamybą. Todėl svarbu juos mokyti, kaip 

teisingai apdoroti žaliavą ir kokius naudoti įrenginius (džiovyklos, nerūdijančio plieno 

distiliatoriai ir kit.). 

- Yra daug apleistų žemių, kuriose gali būti renkami VAA. Žemės ir miško savininkai 

yra potencialūs rinkėjai, suinteresuoti tvariu resursų naudojimu, jų palaikymu ir 

atstatymu. 
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- Miškų savininkai neturi pakankamai informacijos apie galimas pajamas iš 

nemedieninių miškų produktų. Mokymai naujų verslo galimybių, tvarios miškotvarkos 

naudojimo klausimais turėtų būti vykdomi, siekiant užtikrinti ilgalaikį išteklių naudojimą 

ir jų išsaugojimą. 

- Laukinių VAA rinkimas gali būti svarbus, išlaikant vietinius gyventojus kaimo 
vietovėse, išsaugojant kiekvieno regiono ir teritorijos savitumą, kas skatintų kaimo 
turizmą, to krašto amatų vystymąsi, kulinarinį paveldą, naudojant vietinių augalų 
įvairovę.  

 

Rekomendacijos 

 

 

 

- Neprofesionalūs rinkėjai, kuriuos samdo supirkėjai, turėtų būti reguliariai mokomi, 

siekiant užtikrinti jų profesionalumą. 

- Vietiniai gyventojai ir profesionalūs rinkėjai turėtų gauti naujausią informaciją apie 

geros rinkimo ir gamybos praktikos metodus, siekiant gauti aukštos kokybės 

žaliavas. 

- Geros praktikos taikymas laukinių VAA rinkimui bei teisinė kontrolė padės 

užtikrinti gamtos išteklių ilgalaikį naudojimą ir tvarumą. 

- Sukurti veiksmingą informacijos valdymo sistemą, kuri remtųsi profesionaliomis 

augalų reprodukcinės biologijos ir jų derliaus apskaitos metodikos žiniomis ir kuri 

padėtų užtikrinti tvarų laukinių VAA išteklių naudojimą. 

- Siekiant išvengti resursų pereikvojimo, vietos ar regiono valdžios atstovai turėtų 

būti atsakingi už laukinių VAA rinkimo kontrolę. 
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Gera mokymų praktika 

 

 

 

Didėjantis visuomenės susidomėjimas vaistiniais augalais, jų rinkimu ir vartojimu sąlygoja  

būtinybę išvystyti mokymo modelį, kuris teiktų visapusiškas žinių apie tvarų laukinių augalų 

naudojimą. Yra daug informacijos pateiktos knygose ir interneto svetainėse apie VAA 

naudojimą, tačiau teisingas  augalų rūšių identifikavimas, padedant augalų specialistui yra 

svarbiausias. 

Laukinių augalų geros rinkimo praktikos mokymų tikslas yra suteikti besimokantiems tokias 

žinias ir praktinius įgūdžius, kad jie galėtų savarankiškai vykdyti laukinių VAA rinkimą, 

nepažeidžiant tvaraus jų naudojimo principų. 

Buvo išskirtos kelios besimokančiųjų grupės. Šios grupės apima tiek individualaus, tiek 

suinteresuotų šalių samdomus rinkėjus, kuriems reikalingi tvaraus laukinių VAA rinkimo 

mokymai.  

Tikslinės besimokančiųjų grupės:  

- Gyventojai renkantys VAA žaliavą savo asmeniniam naudojimui. 

- Vietiniai gyventojai samdomi ūkyje. 

- Rinkėjai, kurios samdo supirkėjai. 

- Profesionalūs rinkėjai. 

- Įmonės tiekiančios žaliavą specifinių produktų gamybai. 

- Miško savininkai. 

- VAA projektų vykdytojai. 

- Politikos formuotojai. 

 

Žinios apie augalų biologiją, ekologiją, botaninį identifikavimą, biologiškai aktyvius junginius ir 
jų išsaugojimo modelius, teoriniai ir praktiniai augalų rinkimo bei žaliavos apdorojimo 
technologijų įgūdžiai, rinkos ir verslo sistemos bei teisės aktų ir priemonių, reglamentuojančių 
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laukinių augalų rinkimą žinojimas, yra būtini vykdant profesionalų augalų rinkimą ir užtikrinant  
jų išteklių tvarų naudojimą. 

Buvo išskirti šeši mokymo moduliai, kurie yra: 

 

1. Augalų mokslo pagrindai, akcentuojant VAA. 

2. VAA rūšių pažinimas.  

3. Augalų žaliavos rinkimas ir naudojimas. 

4. Tvarus laukinių augalų rinkimas: metodologija, teisės aktai ir kontrolė. 

5. VAA derliaus apdorojimas. 

6. Rinkodara ir verslas. 

 

 

M1.  Augalų mokslo pagrindai, akcentuojant VAA. 

 

Daugybė veiksnių įtakoja augalinės žaliavos kokybę. Žinios 

apie pagrindines ekologines ir biologines tikslinių rūšių savybes 

yra labai svarbios, norint surinkti geros kokybės žaliavą.  

Mokymo dalykai rekomenduojami šiame modulyje yra: 

 

1. Augalų ekologija ir VAA buveinės; 

2. Augalų fenologija; 

3. Augalų bioaktyviūs junginiai, jų lokalizacija ir kaupimo 

modeliai; 

4. Augalų naudojimas: farmacijoje, kosmetikoje, 

pagardams. 

 

 

 

M2. VAA rūšių pažinimas 

Vaistiniai augalai, kurie naudojami liaudies ar tradicinėje 

medicinoje sudaro nemažą biologinės įvairovės dalį. Tačiau 

augalų, kurie renkami gamtoje asortimentas yra labai ribotas 

dėl menko VAA rūšių pažinimo. 

 

Mokymo dalykai rekomenduojami šiame modulyje yra: 

 

1. Botaninis augalų identifikavimas; 

2. Rūšys, kurių  žaliavos paklausa didžiausia; 

3. Nykstančios ir saugomos VAA rūšys; 

4. Specialaus naudojimo rūšys.  
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M3. Augalų žaliavos rinkimas ir naudojimas 

Bioaktyvių junginių sintezės lokalizacija priklauso nuo augalo 

rūšies, jo dalies ir sezono. Žaliavos aukštą kokybę lemia 

tinkamas vaistinių augalų surinkimo laikas jų fenologinio 

vystymosi eigoje.  

Mokymo dalykai rekomenduojami šiame modulyje yra: 

 

1. Augalinių žaliavų rinkimo kalendorius; rūšys, kurių 

žaliava renkama pavasarį;  

2. Rūšys, kurių žaliava renkama vasarą; 

3. Rūšys, kurių žaliava renkama rudenį; 

4. Geros rinkimo praktikos principai. 

 

 

M4. Tvarus laukinių augalų rinkimas: metodologija, teisės aktai 

ir kontrolė 

 

Tvaraus laukinių VAA rinkimo tikslas yra apsaugoti ir atkurti 

laukinių augalų resursus bei užtikinti jų racionalų naudojimą. 

Šie principai yra visų veiklų, susijusių su laukinių VAA rinkimu 

pagrindas.  

Mokymo dalykai rekomenduojami šiame modulyje yra: 
 

1. Tvaraus laukinių augalų rinkimo metodologija; 

2. Europos ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys 

tvarų laukinių augalų naudojimą; 

3. Augalų rinkimo kontrolė. 

 

 

 

M5. VAA derliaus apdorojimas 

Augalų derliaus apdorojimo procesai labai įtakoja galutinio 

produkto kokybę. Žaliavos apdorojimo technologijos skiriasi 

priklausomai nuo to, kam žaliava bus naudojama: maisto 

produktų rinkoje kaip šviežia žolė, pagardams ar maisto 

papildams, eterinio aliejaus distiliavimui arba sausai žaliavai, 

kuri bus toliau perdirbama. 

Mokymo dalykai rekomenduojami šiame modulyje yra: 

 

1. Žaliavos apdorojimo technologijos; 

2. Žaliavos perdirbimas; 

3. Kokybės kontrolė 

4. Geros apdorojimo praktikos principai.   
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M6. Rinkodara ir verslas 

Laukiniai augalai naudojami įvairiuose srityse: kosmetikos, 

farmacijos bei maisto pramonėje. Dėl augalinių žaliavų 

paklausos natūralių produktų pramonėje ir augančio šių 

produktų vartojimo, laukinių augalų rinka sparčiai auga. 

Vertinant VAA paklausą ir rinkos potencialą, du turi būti 

išskiriami 2 sektoriai: neperdirbta žaliava ir perdirbtos 

vaistažolės. Nemažų VAA rinkos augimo galimybių galima 

pasiekti didinant pridėtinę žaliavos vertę po jos perdirbimo ir 

pakavimo. 

Mokymo dalykai rekomenduojami šiame modulyje yra: 

 

1. Rinkos poreikiai ir jų pokyčiai; 

2. Produktų gamyba ir platinimas;  

3. Geros gamybos praktikos principai. 

 

Sėkmingam mokymo tikslų pasiekimui naudojamos metodinės priemonės:  

1. Reguliarus mokymas: mokymo kursai ir seminarai įtraukti į oficialius mokymo 
kursus. 

2. Savanoriškas mokymas: kursai ir seminarai neįtraukti į oficialius mokymo kursus. 
3. Atviri seminarai: žinių perdavimas seminaruose, kurie organizuojami vykdant 

projektus.   
4. Žiniasklaidos priemonės (TV, radijas ir pranešimai spaudai). 
5. Internetinis mokymas, reguliarus arba savanoriškas. 
6. Praktinis mokymas VAA  kolekcijose, botanikos soduose ir lauko išvykose. 
7. Praktinis darbas apdorojant žaliavas. 

 
Mokymo priemonės:  

1. Vadovėliai ir profesinės knygos; 

2. Reklaminiai dokumentai: lankstinukai, plakatai, filmai; 

3. Techniniai dokumentai: techninė arba mokslinė informacija; 

4. Mokymo brošiūros ir lankstinukai Subalansuotų laukinių derliaus nuėmimo 

metodų; 

5. Internetinės svetainės. 
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http://plantwild.wordpress.com  

 

Veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Straipsnyje pateikta medžiaga atspindi tik autorių požiūrį, todėl Švietimo mainų 
paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį 
medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą. 

 
 

http://plantwild.wordpress.com/

	LAUKINIAI AUGALAI
	Įvadas
	Tikslas
	Metodologija
	Rezultatai
	Gera laukinių augalų rinkimo mokymų praktika

	Penktasis partnerių susitikimas Solsonoje: 1) Trementinaires muziejuje La Vansa i Tuixent slėnyje;
	2) VAA sodas  L’Avenc de Tavertet
	Išvados
	Mokymų situacija
	Tvarus augalų rinkimas
	Laukinių augalų verslas
	Gera mokymų praktika


