P
PERGU
UNTAS MAIS FREQU
UENTEES
Pergu
unta: Quais são
s os princiipais problem
mas que imp
pedem o agricultor de segguir com um
ma boa
lavou
ura?
osta: 1. Esco
Respo
olha as espé
écies e encoontre o mate
erial inicial para
p
o planttio (semente
es); 2.
Escolha o maquinário especíífico da lavooura (plantaçção, monda,, colheita, seecagem); 3. Ervas
nhas; 4. Com
mercialização.
danin

Pergu
unta: Qual a maneira ma
ais fácil e seggura de implaantar uma lavoura?
Respo
mpresa
osta: A maneira mais segura é coomprar um estoque de sementes dde uma em
especcializada em sementes siilvestres, levvá‐lo para um
m viveiro que
e produz os ccaules e imp
plantá‐
los co
om uma plan
ntadeira. Porrém, não é a maneira maais fácil nem a mais baratta.

unta: Do qu
ue um produtor deve ssempre cuidar para garantir a melhhor qualidad
de de
Pergu
matééria‐prima?
Respo
osta:

odos os pro
ocessos desscritos são muito
Paraa a qualidade desejadaa, quase to

importantes. Dep
pendendo do
o que estiveer fora do co
ontrole e do momento, problemas com
c
a
dade serão mais
m ou men
nos importanntes. Se com
meçarmos com o materiaal inicial de plantio
p
qualid
correeto, devemos verificar a coleta, secaagem e arm
mazenamento
o para não ccausar problemas
com elementos estranhos (pedras,
(
terrra, excreme
ento animal, insetos, eetc.). A época de
mental para obter a partte da planta desejada. O processo dde secagem rápida
r
colheeita é fundam
perm
mitirá que as propriedade
es organoléppticas (cor, arroma e sabo
or) estejam ccorretas e qu
ue não
ocorrram contam
minações miccrobianas e com aflato
oxinas. Se pesticidas e herbicidas forem
f
usado
os, o tempo de espera re
ecomendadoo deve ser re
espeitado. Ta
ambém devee estar assegurado
que o solo, o ar e a água da irrrigação (se uusada) não contenham
c
re
esíduos.
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Pergu
unta: Como saber as dem
mandas ambbientais para a planta se desenvolver
d
? Como gara
antir o
seu crescimento em
e nossas te
erras?
osta: Há bib
bliografias qu
ue lidam com
m o cultivo de plantas e há gráficos e monografia
as das
Respo
planttas mais com
muns: orégano, tomilhoo, sálvia, etc. Pode‐se encontrar exeemplos nos livros
sobree cultivo, folheto de dados publicadoos pelo ITEIP
PMAI, inform
mações da ON
NIPPAM (francês),
etc. A experiênciia também ajuda
a
(testee diversas esspécies em pequenas
p
quuantidades e veja
qual se desenvolvve melhor). As plantas s ilvestres enccontradas na
a região tambbém ajudam
m a ter
uma idéia.

Pergu
unta: O que significa tran
nsformação primária?
Respo
eja: secar ouu destilar, extrair,
osta: É o prrocesso que ocorre logoo após a collheita, ou se
refriggerar ou congelar. Se a planta
p
for lavvada com ággua (raíz), a separação
s
daas folhas ou flores
dos ccaules, peneiração, moaggem, trituraçção, etc.

Quesstion: O que significa BPA
A?
Answ
wer: São reco
omendações (manual dee Boas Práticas Agrícolas)) que se refeerem a tudo o que
deve ser levado em
e conta para cultivar p lantas mediccinais de qua
alidade. Estee manual pod
de ser
encon
ntrado em revistas
r
e pá
áginas da innternet: EUR
ROPAM, WHO, FAO, EM
MA etc. Em inglês,
conheecido como GAP – Good Agriculturall Practices)

2
Herb
bal Initiative foor Youth – bridg
ging the ocean
Capaciity Building Pro
oject, Ref. No.: 5569353‐EPP‐1‐2015‐2‐SK‐EPPKA2‐CBY‐ACPA
ALA
ww
ww.herbs4youth
h.eu

