Avenços en alimentació de
xais per millorar la
qualitat de la carn
Jornada tècnica en línia
Dilluns, 5 d’octubre de 2020

Presentació
La davallada en la producció de carn
de xai a Espanya requereix plantejar
nous reptes per a diferenciar aquest
producte i potenciar el seu consum.
En aquest context, l’alimentació
animal té un gran impacte sobre la
productivitat i el benestar dels xais,
així com en els atributs físic-químics i
organolèptics de la seva carn.
En aquesta jornada es presenten
resultats de recerca que analitzen la
inclusió de certs nutrients bioactius a
les dietes ovines que han demostrat
un impacte, generalment positiu, sobre
la qualitat de la carn. A més, s’oferiran
unes recomanacions finals dels nivells
òptims d’aquests nutrients a les dietes
ovines.

Programa
16.00 h Presentació de la jornada
16.10 h Proteïna
Sra. Margalida Joy Torrens, CITA de Aragón.
16.30 h Vitamina E
Sr. Guillermo Ripoll García, CITA de Aragón.
16.50 h Àcids grassos d’oleaginoses i vitamina A
Sra. Olaia Urrutia Vera, Universidad Pública de Navarra.
17.10 h Àcids grassos, proantocianidines i flavonoides de farratges
Sra. Sandra Lobón Ascaso, CITA de Aragón.
Sr. Juan Ramon Bertolín Pardos, CITA de Aragón.
17.40 h Altres compostos fenòlics
Sr. Javier Álvarez-Rodríguez, Universitat de Lleida.
18.00 h Fòrum de debat
18.15 h Cloenda de la jornada

Organització

Totes les ponències es realitzaran en castellà.

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Col·laboració

La jornada tindrà lloc el dilluns 5 d’octubre, començarà a les 16.00h i durarà
2 hores i quart, aproximadament.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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