La determinació de la qualitat
dels productes agraris.
Aplicació a l’avellana
Jornada tècnica
CONSTANTÍ, dimarts 9 d’octubre de 2018
Presentació
En moltes produccions agràries, ja fa
anys que l’objectiu d’aconseguir la
màxima producció possible, en termes
en quantitat, ha deixat de ser la
principal estratègia.
Els mercats dels productes més
valorats són competitius, i la qualitat
és
el
principal
argument
per
diferenciar-se i poder valoritzar millor
les produccions. Però cal tenir clar què
és la qualitat dels productes,
considerant
sobretot
la
seva
destinació.
Proposem avui una jornada tècnica
amb diversos equips de científics que
treballen en la determinació de les
propietats dels productes agraris de
qualitat,
combinant
tècniques
analítiques
físico-químiques
amb
anàlisi sensorial.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
9.05 h Tècniques de determinació de la qualitat orientades a la millora
genètica de les varietats tradicionals
Sr. Joan Simó, UPC - Fundació Miquel Agustí.
9.45 h Panel de tast d’oli d’oliva verge extra
Sr. Agustí Romero, IRTA-Mas de Bover.
10.15 h Pausa
10.45 h Anàlisi sensorial de fruita seca
Sr. Agustí Romero, IRTA-Mas de Bover.
11.15 h Banc de germoplasma de l’avellana. Caracterització química de les
varietats
Sra. Mercè Rovira, IRTA-Mas de Bover.
11.45 h Col·loqui; Un panel de tast per l’avellana?
Modera: Sra. Mercè Rovira, IRTA-Mas de Bover.
12.30 h Teoria i pràctica del tast d’avellana
Sra. Irma Brizi, catadora oficial del Panell de Tast de l’Associazione
Nazionale Città della Nocciola.
13.45 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
IRTA - Mas de Bover
Ctra. Reus - El Morell, Km 3,8
43120 - CONSTANTÍ

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials
del DARP a Tarragona. Places limitades.
(Tel.: 977 250 450 – A/e: ibolos@gencat.cat )
Persones de contacte: Sr. José Antonio Gil o Sra. Maribel Bolós

@ruralcat
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