Bones pràctiques
en producció i
comercialització
de mel
Jornada tècnica
Constantí, divendres 26 de novembre de 2021

Presentació
El procés d’obtenció i elaboració de la
mel, ja sigui pel propi consum o bé amb
destinació a la posterior comercialització, requereix de cert procediment i
característiques que cal conèixer.
Aconseguir un producte de qualitat
passa per adoptar i/o complir una sèrie
de bones pràctiques en maneig, higiene,
traçabilitat, controls, etc., i la producció
de mel no és aliena a aquestes.
En aquesta jornada tractarem tot el
procés productiu de la mel, des de la
ubicació de les arnes fins a
l’envasament de la mel i la seva
comercialització, passant per les
diferents tasques que cal realitzar i
diferents ínputs, incidint en cada detall
per fer-les correctament.
Complir aquestes bones pràctiques, a
més de produir de forma correcta, ens
permetrà acollir-nos a la normativa de
producció primària i envasar amb la
nostra pròpia marca, tot donant un valor
afegit al producte que estem elaborant
gràcies a la tasca de les abelles i amb el
que estem treballant.

Programa
9.30 h

Inscripcions i lliurament de la documentació.

9.35 h

Introducció. El procés productiu de la mel: “De les flors
a la taula”. Característiques del producte

10.30 h

Pausa

10.45 h

Maneig apícola i d’explotacions. Calendari de tasques
anual. Actuacions a les arnes i vectors de risc
associats

12.00 h

Registres i normativa associada a la comercialització
regulada de mel. Com puc vendre la meva mel?
Exemples de traçabilitat, tipus d’obradors, etiquetatge i
venda final

13.00 h

Cloenda de la jornada

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Miquel Gil
Espuny. Tècnic analista de laboratori. Apícola Tarragonina,
SCCL.

Lloc de realització
Escola Agrària de Mas Bové
Constantí

Inscripcions

Aquesta jornada es realitza presencialment. Totes les persones assistents
hauran de seguir les mesures de prevenció establertes amb motiu de la
COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori durant tota la jornada.

Organització

A través de RuralCat: inscripcions
Per a més informació:
almodis.pardo@gencat.cat

210072 / 3,50

