Recerca i transferència sobre
les varietats tradicionals
europees de tomàquet
Jornada tècnica
CASTELLDEFELS, dissabte 16 de setembre de 2017

Presentació
Emmarcada dins de la FESTOM, la
festa del tomàquet organitzada com a
punt final del projecte TRADITOM, la
present jornada pretén divulgar els
resultats de la recerca que s’està
duent a terme entorn les varietats
tradicionals de tomàquet europees. La
jornada pretén donar una visió
històrica
sobre
l’origen
i
les
perspectives de futur de les varietats
tradicionals europees de tomàquet,
així com l’impacte que poden tenir els
resultats sobre l’horticultura catalana.
El projecte TRADITOM ha agrupat, en
els darrers 3 anys, a més de 17 grups
de recerca de tot Europa. En aquest
període s’han estudiat a nivell
molecular, bioquímic i agronòmic més
de
1.800
varietats
tradicionals,
generant una informació de gran valor
per conservar i promoure el cultiu
d’aquestes varietats.

Programa
10.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Gras, directora de l’Escola Superior d’Agricultura de
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
10.35 h De Mesoamèrica a Europa: història del tomàquet a la dieta
europea
Sra. Mari Luz López-Terrada, Investigadora científica del CSIC a
INGENIO (CSIC-UPV) a València.
11.25 h Del tomàquet tradicional al tomàquet del futur
Sr. Antonio Granell Richart, investigador principal del projecte
TRADITOM i professor d’investigació del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Plantas (IBMCP) del CSIC.
12.15 h Aplicacions del projecte TRADITOM per a la incorporació de nou
germoplasma de tomàquet a l’agricultura catalana
Sr. Joan Casals Missio, director executiu de la Fundació Miquel Agustí.
13.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala de Graus de l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Esteve Terradas, 8 - Edifici D4, Campus del Baix Llobregat – UPC

Organització

08860 CASTELLDEFELS

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la Fundació
Miquel Agustí (A/e: recerca@fundaciomiquelagusti.cat - Tel.: 935 521 228)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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