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Contexto 
Embora seja bem sabido que a colheita manual de lavanda gera maiores rendimentos, é praticamente 
impossível fazê-lo para os pequenos produtores. O problema é que após a floração da lavanda, há um curto 
período de tempo em que esta deve ser colhida. Apenas um mês após o início da floração, o seu rendimento 
começa a diminuir, perdendo assim o valor da matéria-prima. Devido à incapacidade da colheita manual, que 
é uma tarefa árdua, e devido à falta de mão-de-obra, os produtores são forçados a recorrer à colheita de lavanda 
por máquina. 

 

Objetivo 
Na sua maioria, o cultivo da lavanda na Croácia resume-se a pequenos produtores que fazem dela um 
rendimento familiar extra. A recolha de alfazema é a parte mais importante da produção porque fornece matéria-
prima para processamento posterior. A colheita manual de alfazema gera o seu rendimento, uma vez que 
apenas a parte superior da planta com a maior concentração de óleo essencial é colhida. O problema com a 
colheita mecânica é que a máquina não é tão precisa e não pode ser ajustada para recolher apenas as partes 
superiores da planta. 

 

Resultados 
Para além dos outros fatores que afetam o processo de produção de lavanda e olhando apenas para o 
rendimento, o facto é que a colheita manual gera rendimentos mais elevados. Mas é claro, o rendimento por si 
só não é suficiente, pois existem vários fatores que afetam o negócio. Na prática, a recolha com base na 
máquina provou ser financeira e economicamente mais rentável, devido aos elevados custos de mão-de-obra 
da recolha manual. Também vale a pena notar que a recolha manual de lavanda é um trabalho extremamente 
extenuante e fisicamente exigente que é feito em altas temperaturas e que se está diretamente exposto ao sol. 

 

Recomendações 
A principal recomendação dos produtores com pequenas áreas de plantação é certamente a colheita 
mecanizada de lavanda versus colheita manual. Embora a aquisição de uma máquina de colheita seja um 
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grande investimento, na prática e na experiência, verifica-se que o investimento em povoamentos vale a pena 
após cinco anos se a área em que se cultiva for de até 10 hectares. É claro que investir na mecanização é uma 
grande despesa para os pequenos produtores a quem é um rendimento extra e para as pessoas que o 
consideram mais como um hobby. Contudo, há sempre a oportunidade de mais pequenos fabricantes se 
reunirem, e de adquirirem em conjunto equipamento e maquinaria, reduzindo assim significativamente o 
investimento inicial. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Como já foi dito, o principal inconveniente da colheita mecanizada é o declínio do rendimento, mas este não é 
o único inconveniente. A colheita mecanizada de alfazema no campo deixa sempre uma pequena parte de 
lavanda que permanece por recolher porque a máquina não o pode fazer com tanta precisão. É também 
importante notar que a compra de uma máquina cria novos custos de manutenção. Contudo, em relação a todas 
as desvantagens que advêm da colheita de lavanda por máquina, é importante salientar que encurtar o tempo 
de recolha com o facto de não ser necessária mão-de-obra adicional, torna as operações comerciais mais fáceis 
e com maior lucro económico. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Guiado pelo facto de a colheita manual gerar melhores rendimentos do que a colheita mecânica, no entanto a
colheita mecânica é mais rentável e recomendada por todos os pequenos produtores. A mecanização atual é
universal para várias plantas ou destinada a uma determinada espécie, pelo que é utilizada para recolher
alfazema devido à sua aplicabilidade. É, por isso, importante que o desenvolvimento futuro seja definitivamente
orientado para a aplicação de novas ideias e o desenvolvimento de novas tecnologias, o que facilitará e, ao
mesmo tempo, acelerará o processo de recolha de alfazema. 

 
 Extração mecânica de alfazema 
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INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


