Millora d’un sistema de
producció porcina
diferenciat: Porc de Palou
Jornada tècnica
MANRESA, dimarts 5 de novembre de 2019

Presentació
La producció de carn de porc amb una
qualitat
nutricional
i
sensorial
adequada i amb una homogeneïtat
constant al llarg de l’any és una de les
demanades dels mercats de carn de
porcí. En aquest sentit, aquesta
jornada pretén presentar els principals
resultats d’un projecte on s’han utilitzat
diferents estratègies de producció en
granja adreçades a la millora de la
producció així com la classificació de
les carns obtingudes a nivell
d’escorxador. Tot el conjunt de dades
s’ha tractat amb tècniques de BIG
DATA per tal de buscar les estratègies
més idònies de millora de la producció
actual. La utilització de tècniques NIR
per classificar les canals i peces en
funció del seu contingut de greix
intramuscular també ha estat un dels
principals objectius del projecte.
Projecte finançat a través de
l’Operació 16.01.01 (cooperació per a
la innovació) del PDR de Catalunya
2014-2020.

Organització

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada. Grup Operatiu millora integral de la
carn de porc
Sr. Albert Brun, tècnic de l’IRTA.
10.30 h Per què fer una carn de porc de qualitat diferenciada?
Sra. Marina Gispert, investigadora de l’IRTA.
10.45 h Objectius i proves realitzades a granja. Qualitat de la carn i de la
canal i Big Data a escorxador
Sr Ricard Carreras, Departament R+D+i de Mafrica.
Sr. Gerard Masferrer, Departament R+D+i de Mafrica.
11.45 h Pausa
12.00 h Prova a granja experimental: Comparativa de línies paternes
Duroc
Sra. Mireia Colell, veterinària d’Agrocat.
12.30 h Prototip amb sonda NIR per determinar el greix intramuscular en
carn
Sr. Jacobo Alvarez, Lenz instruments.
13.00 h Caracterització tecnològica del Porc de Palou
Sr. Joel González, tècnic de l’IRTA.
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sr. Ricard Carreras, Departament R+D+i de Mafrica.

Lloc de realització
Palau Firal de Manresa
Pime Coneixement S.L.
C/ Castelladral, 5

Col·laboració

08241 MANRESA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:

INSCRIPCIÓ_JORNADA
Data límit d’inscripció dijous 31 d’octubre

@ruralcat

190558 / 3,00

