
En aquesta jornada coneixerem les principals espè-
cies aromàtico-medicinals que encara avui en dia 

es recol�lecten del medi natural, tant per ús domès-
tic com comercial, aprenent com fer-ho de forma 

sostenible per a que el recurs botànic perduri i no 
es malmeti el seu hàbitat. Es donarà informació so-
bre legislació, processat de la planta i aspectes eco-
nòmics de l'activitat. Es complementarà amb una 

sortida per aplicar les bones pràctiques de re-
col�lecció silvestre. 

 

  
 

9-10:30h Espècies d’ús domèstic. Descripció de les principals espèci-
es recol�lectades del medi natural. Espècies d’ús comercial. Demanda 
de les espècies utilitzades per la industria. Legislació. Normativa apli-
cable a l’activitat de recol�lecció silvestre. Bones pràctiques de re-
col�lecció silvestre 
11-12 h Sortida botànica: exemples de bones pràctiques 
12-13 h Processat de la planta. Sistemes d’assecat i manipulació de 
l’herba seca Aspectes de l’activitat empresarial 

 
 Dia 15 setembre 2012 
 Hora 9-13h 
 Lloc Cervera c/Ferran Catòlic, 3 
  
 Aportació 25 € 

Assessoria en Productes Naturals 
www.fitomon.com 

Confirmeu assistència Tel/fax: 973 532110 info@fitomon.com 

Roser Melero (CTFC) 

Jornada: Recol·lecció 

silvestre de plantes 

aromàtiques i medicinals. 
Una activitat econòmica sostenible (4h) 

 

Si no desitjeu rebre més informació  sobre Si no desitjeu rebre més informació  sobre Si no desitjeu rebre més informació  sobre Si no desitjeu rebre més informació  sobre Fitomón, si , si , si , si 
us plau, feuus plau, feuus plau, feuus plau, feu----nosnosnosnos----ho saber, gràcies.ho saber, gràcies.ho saber, gràcies.ho saber, gràcies.    
    

Si creieu que aquesta informació pot ser útil ,    si us Si creieu que aquesta informació pot ser útil ,    si us Si creieu que aquesta informació pot ser útil ,    si us Si creieu que aquesta informació pot ser útil ,    si us 
plau, reenvieuplau, reenvieuplau, reenvieuplau, reenvieu----la  a qui cregueu oportú, moltes la  a qui cregueu oportú, moltes la  a qui cregueu oportú, moltes la  a qui cregueu oportú, moltes 
gràcies.gràcies.gràcies.gràcies.    


