La importància del material
vegetal en el cultiu extensiu de
plantes aromàtiques i medicinals
Jornada tècnica en línia
Dimarts 21 de juliol de 2020

Presentació
La producció industrial de planta aromàtica i medicinal ha d’estar orientada a
obtenir un producte final, ja sigui oli
essencial o planta seca, de qualitat.
Aquesta qualitat no només depèn del
material vegetal cultivat, sinó també dels
procediments de cultiu i de transformació
al que ha estat sotmès. Així, tot i que la
qualitat final és la suma de molts factors,
el material vegetal utilitzat per a cultivar
és molt important i és l’origen d’una gran
part de la variabilitat del producte final
obtingut. Conèixer la varietat comercial
que es cultiva és el primer pas per obtenir un producte comercial homogeni i
valoritzat, tal com passa amb els olis
essencials, que responen a uns estàndards de qualitat fixats per normes UNE i
ISO establertes per la industria utilitzada.
En aquesta jornada es parlarà de la
importància de saber escollir la varietat
més adequada pel nostre cultiu.
Aquesta jornada forma part de l’activitat
de demostració “Catàleg sobre material
vegetal d'espècies aromàtico-medicinals
amb valor industrial”, operació 01.02.01
del PDR de Catalunya 2014-2020.

Organització

Col·laboració

Programa
16.30 h Benvinguda
Sra. Roser Cristóbal, responsable Grup Plantes Aromàtiques i Medicinals, Programa de Bioeconomia i Governança, Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya.
16.35 h Presentació i justificació de l’eina: “Catàleg on-line de varietats
comercials de plantes aromàtiques i medicinals”
Sra. Roser Cristóbal, responsable Grup Plantes Aromàtiques i Medicinals, Programa de Bioeconomia i Governança, Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya.
16.55 h Création variétale et traçabilité des variétés sélectionnées. Exemple suisse
Sr. Xavier Simonnet, col·laborador científic, Agroscope.
17.10 h Multiplicació vegetativa de varietats comercials de plantes aromàtiques i medicinals
Sra. Anna Aldrufeu, responsable de producció dels Vivers Aldrufeu &
Associats.
17.25 h La producció de PAM en ecològic, una oportunitat de mercat
Sr. Jaume Riera, responsable de producció dels Vivers Riera Villagrasa.
17.35 h Torn obert de preguntes i cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir les seves
explicacions us podeu inscriure a la jornada mitjançant l’enllaç que trobareu a
sota, a continuació ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Sra. Roser Cristóbal
(A/e: roser.cristobal@ctfc.es)
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