
 

  

Πιστοποιώντας συλλογές άγριων φυτών: η 
αειφορία πάνω από τη διατήρηση 

Λέξεις κλειδιά:  
Αειφορική διαχείριση 
Οργανικά προϊόντα 
Περιβαλλοντικά θέματα 
Κοινωνικά θέματα 
Συλλογή άγριων φυτών 
Συγκομιδή 

Οργανική γλυκόριζα (Glycyrrhiza glabra) συλλεγμένη με πιστοποίηση αειφόρου συλλογής 
"Fair Wild". Πηγή: https://www.fairwild.org/fairwild-certification  
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Περιεχόμενο 
Οι οργανισμοί οργανικής πιστοποίησης μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι μέθοδοι συλλογής είναι βιώσιμες, και δεν 
προκαλούν ζημιά στο οικοσύστημα και στη φυσική απόδοση των άγριων προϊόντων. Άλλες μη οργανικές 
πρωτοβουλίες, όπως οι οδηγίες του Π.Ο.Υ για τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές και Πρακτικές Συλλογής (GACP) για 
φαρμακευτικά φυτά, στοχεύουν κυρίως στον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας. Επιπλέον, το πρότυπο FairWild 
(FWS), βασισμένο στο Διεθνές Πρότυπο για την Αειφορική Συλλογή Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (ISSC-
MAP), καλύπτει πρακτικές υπεύθυνης συλλογής, νόμιμες και ηθικές απαιτήσεις, καθώς και υπεύθυνη διαχείριση και 
επιχειρηματικές πρακτικές. 

 

Στόχος 
Τα άγρια φυτικά συστατικά υπάρχουν σε χιλιάδες προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά: φάρμακα, 
καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα ευεξίας, τρόφιμα, μπαχαρικά, ποτά, ακόμη και σε οικιακά 
είδη. Η συλλογή από τη φύση είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για αρκετές από τις πιο φτωχές 
κοινότητες. Συχνά αυτή εντοπίζεται σε σημαντικά ενδιαιτήματα και περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας, παράλληλα 
όμως αντιμετωπίζει και πολλές περιβαλλοντικές-κοινωνικές προκλήσεις. Ποικίλοι οργανισμοί πιστοποιούν τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, όμως με διαφορετικούς σκοπούς. 

 

Αποτελέσματα 
Το FWS ξεκίνησε το 2006 με το ISSC-MAP, ορίζοντας οδηγίες και παρέχοντας εργαλεία σε συλλέκτες, παραγωγούς 
και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας βιώσιμης διαχείρισης πόρων βάσει 
των οδηγιών της GACP. Αργότερα τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του Δίκαιου Εμπορίου και τα πρότυπα της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), που εφαρμόστηκαν μαζί με άλλα οργανικά ή οικολογικά πρότυπα. Το 2008 
ιδρύθηκε το Ίδρυμα FairWild, ενώ το 2010 δημοσιεύτηκε το FWS v 2.0, συνδυάζοντας τα προϋπάρχοντα πρότυπα. 
Ο σκοπός του είναι να επιτρέψει τη μετατροπή της διαχείρισης πόρων (συμπεριλαμβανομένων των φυτών, 
μανιταριών και λειχήνων) και επιχειρηματικών πρακτικών, ώστε να είναι οικολογικά, κοινωνικά, και οικονομικά 
βιώσιμα σε όλη την αλυσίδα προμήθειας προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση. 
 

 

Προτάσεις 

Theme: 9 - Certification, labels, 
standards and traceability 

Position in the Value Change: Harvesting 
Factsheet type: Practice 

https://www.floraweb.de/map-pro/
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Η FairWild ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το FWS. Η πιστοποίηση FairWild απευθύνεται σε 
παραγωγούς (οφελώντας τη μακροβιότητα των ειδών-στόχων, καθώς και τις κοινότητες των συλλεκτών), σε 
εμπόρους (συνδέοντας εταιρείες με πιστοποιημένους προμηθευτές και βοηθώντας τις να προωθούν τα προϊόντα 
τους χρησιμοποιώντας το σήμα FairWild), και σε εμπόρους λιανικής (για την προώθηση αντίστοιχων προϊόντων και 
την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών). Οδηγίες και πόροι που παρέχονται: Έγγραφα επισκόπησης FWS - Αρχές 
και οδηγίες εφαρμογής FWS (αξιολόγηση πόρων, σχεδιασμός διαχείρισης, σχέδια διαχείρισης για είδη χαμηλού 
κινδύνου, βιώσιμες πρακτικές συλλογής, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλιση ποιότητας και κοινωνικές και 
θεμιτές εμπορικές πτυχές) - Διαδικασίες σήμανσης, εμπορίου και πιστοποίησης. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Μέσα σε 10 χρόνια, η FairWild έχει βοηθήσει χιλιάδες συλλέκτες, συνέβαλε στην προστασία οικοσυστημάτων σε 4 
ηπείρους, και βοήθησε στην είσοδο βιώσιμων φυτικών συστατικών στην παγκόσμια αγορά: + 400 τόνοι / έτος 
εμπορεύσιμων άγριων φυτών, + 25 άγρια είδη ήδη πιστοποιημένα σε περισσότερες από 10 χώρες, και + 20 
εμπλεκόμενες εταιρείες. Μια επιτυχημένη «FWC» περίπτωση στη Μεσόγειο είναι η πιστοποίηση της άγριας 
γλυκόριζας: από το 2013, η Herbes del Molí, μαζί με συλλέκτες στη βόρεια Ισπανία, συνεργάστηκε με την βρετανική 
εταιρεία Organic Herb Trading ώστε να φέρει τη FairWild γλυκόριζα σε λάτρεις του τσαγιού σε όλο τον κόσμο. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Με την πανδημία COVID-19, η χρήση άγριων φαρμακευτικών φυτών έχει αυξηθεί. Η μελλοντική διαθεσιμότητα 
φυτικών συστατικών βασίζεται στη διατήρηση και την αειφορική συλλογή των ειδών απ’ όπου προέρχονται. 
Ορισμένες από τις κύριες δράσεις του TRAFFIC περιλαμβάνουν: (α) όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν στις 
αξιολογήσεις της χρήσης, του εμπορίου και της κατάστασης απειλής των κύριων φυτών, (β) στην ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης ειδών και περιοχών, και (γ) εταιρείες να θέσουν στόχους και να δεσμευτούν ώστε να μετατρέψουν όλες 
τις αλυσίδες εφοδιασμού σε βιώσιμες και να εφαρμόσουν τα συστηματα FWS και πιστοποίησης. 
 

 

    
Πιστοποίηση «FairWild»: παράδειγμα προτύπου συστήματος “FairWild”.  
Πηγή: https://www.fairwild.org/fairwildcertification 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
http://www.organicherbtrading.com/
https://www.fairwild.org/fairwildcertification
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Περισσότερες πληροφορίες 
https://www.elsevier.com/journals/forest-ecologyand-management/03781127/guide-for-authors 

https://www.fairwild.org/ 

https://www.fairwild.org/all-fairwild-participants/2019/3/12/herbes-del-moli 

Anastasiya Timoshyna, Ling Xu, Zhang Ke (TRAFFIC). COVID-19—the role of wild plants in health treatment and why 
sustainability of their trade matters (Published 7th April 2020) https://www.traffic.org/news/covid-19-the-role-of-wild-
plants-in-health-treatment/ 

International Trade Centre UNCTAD/WTO. Overview of World Production and Marketing of Organic Wild Collected 
Products. Geneva: ITC, 2007. vi, 91 p. Doc. No. MDS-07-139.E 
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 About INCREDIBLE 

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 
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