
EXPERIMENTACIÓ per A la producció de
PLANTES AROMÀTIQUES AL PRINCIPAT D’ANDORRA

L’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra treballa per trobar nous con-
reus que puguin complementar els cultius tradicionals del país. L’any 2008 es va iniciar un 
projecte conduït pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, de 4 anys de durada i amb 
l’objectiu d’estudiar les possibilitats de producció de plantes aromàtiques i medicinals 
(PAM) al Principat d’Andorra.

Objectius 

•	Conèixer el rendiment i la viabilitat de 10 espècies de PAM al Principat d’Andorra en diferents 
condicions de cultiu.
•	Estudiar	les	possibilitats	de	transformació	aprofitant	la	maquinària	i	les	instal·lacions	existents.
•	Divulgar informació i formar els interessats en el cultiu d’aquestes espècies.
•	Fer una prospecció de mercat i optimitzar l’estratègia de comercialització.

LOcaLització de Les parceL·Les experimentaLs

1. arç blanc (Crataegus monogyna).  Medicinal (infusions 
o extractes).

2. Àrnica o tabac muscat (Arnica montana).  Medicinal 
(tintures per aplicació externa).

3. estragó (Artemisia dracunculus).  Medicinal (infusió o 
oli essencial). Alimentació (condiments o licors). Perfumeria.

4. Gavernera (Rosa canina).  Medicinal (infusions o 
extractes). Alimentació (dolços).

5. Hisop (Hyssopus officinalis).  Medicinal (infusions o oli 
essencial). Alimentació (licors). Perfumeria. Cosmètica.

6. menta (Mentha viridis).  Medicinal (infusions). Alimentació 
(condiment).

7. Orenga (Origanum vulgare).  Medicinal (infusions o oli 
essencial). Alimentació (condiments o licors). Perfumeria. 
Saboneria. Cosmètica. 

8. poliol (Mentha pulegium).  Medicinal (infusions o 
extractes). Alimentació (condiments o licors).

9. sajolida (Satureja montana).  Medicinal (infusions o oli 
essencial). Alimentació (condiments o licors). Perfumeria.

10. saüc (Sambucus nigra).  Medicinal (infusions o extractes). 
Alimentació (dolços o sucs). 

11. timonet o serpoll (Thymus serpyllum). Medicinal 
(infusions o extractes). Alimentació (condiment).

12. tarongina (Melissa officinalis).  Medicinal (infusions, 
oli essencial o extractes). Alimentació (licors). Cosmètica. 
Perfumeria.

13. reina dels prats o ulmària (Filipendula ulmaria).  
Medicinal (infusions o extractes).
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