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Cuantificación de beta-glucanos en hongos 
rovellón (Lactarius deliciosus ), hongo blanco 
(Boletus edulis ), champiñón (Agaricus bisporus ) y 
shiitake (Lentinus edodes ), y de beta-glucanos y 
arabinoxilanos en el bagazo de cerveza, mediante 
la aplicación de métodos enzimáticos y HPLC-RI
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Estudi de la variabilitat del PEP1 i del PEP2 entre 
varietats d'espècies del gènere Prunus
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Col·laboració amb l'IRTA-Mas Badia dins del marc 
del projecte MICOCAT

Puig Timonet, Adrià

Effects of antimicrobial peptides SGI29, PBD1 and 

PBD2 upon the sperm quality and bacterial growth 
of liquid-stored boar semen
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Estudis i analítiques del procés de producció 
industrial de gelatina i del tractament de les aigües 
residuals
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Anàlisis microbiològiques en el Departament de 
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S.L.
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aplicación de ultrasonidos en la industria cárnica
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