
WP3 – Noves solucions tecnològiques per a la detecció d’olor 
sexual en mascles sencers, com a alternativa a la castració 
dels garrins, per assegurar la qualitat de la carn obtinguda 

(Q-PORK) 

 

El projecte Q-PORK, que porta per títol “Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc 

i productes derivats” té un grup de treball que treballa amb “Noves solucions tecnològiques 

per a la detecció dolor sexual en mascles sencers”. Les empreses que hi participen són 

Corporación Alimentaria Guissona S.A., Artigas Alimentaria S.A.U., Timpolot S.L. i Enginyeria 

Informàtica Olot S.L. La coordinació va a càrrec del clúster INNOVACC. IRTA actua com a 

organisme subcontractat per conduir les activitats de desenvolupament. 

Actualment, els principals compostos responsables de l’olor sexual (androstenona i escatol) 

poden determinar-se amb mètodes de laboratori que requereixen temps, són laboriosos i no 

es poden aplicar on-line, a part de ser molt costosos econòmicament (revistat per Haugen i 

col., 2012). Així, sorgeix la necessitat de desenvolupar instruments i/o mètodes per detectar de 

forma ràpida la presencia d’olor sexual en canals de orcs mascles sencers. En aquest sentit, 

l’estudi s’ha centrat treballar amb solucions a (i) curt i a (ii) mig termini. 

Pel que fa a les solucions a curt termini, el projecte s’ha basat en una metodologia que 

consisteix en valorar sensorialment les canals de porcs mascles sencers, coneguda com Human 

Nose (Figura 1a). Durant el projecte, s’han establert protocols per capacitar el personal de 

l’empresa i per implementar aquesta metodologia als escorxadors de Catalunya amb 

característiques productives molt diferents de manera que s’ha obtingut: 

 

1. Protocol de formació d’un equip de classificadors de canals segons la presència d’olor 

sexual. Aquest protocol, descriu com desenvolupar la (1) Identificació des candidats 

Selecció dels candidats segons capacitat olfactiva, (2) Entrenament amb tires 

olfactives (incloent la preparació de les tires, proves de sensibilitat i proves amb 

diferents concentracions), (3) entrenament mitjançant greix de porc (4) entrenament 

per familiaritzar-se amb les instal·lacions on es farà la classificació (5) realització de 

proves de classificació d’acord amb la metodologia que s’implementarà a l’empresa i 

(6) càlcul dels paràmetres característics dels panelistes: sensibilitat, selectivitat, 

especificitat i precisió 

 

2. Manual d’implementació de la metodologia del Human Nose. Aquest manual pretén 

proporcionar eines a les empreses per prendre les següents decisions estratègiques 

pel que fa a l’aplicació del Human Nose: (1) Mètode, (2) Ubicació dels classificadors, (3) 

Definició de la zona de la canal que s’ensuma  (ON-LINE), (4) Protocol de presa de 

mostres (mètode AT-LINE) (5) Tipus de resposta (si/no, o bé nivells), (6) Protocol 

d’entrenament i manteniment de les capacitats dels classificadors, (7) Especificacions 

del mètode (8) Mètode de referència (9) Integració dels resultats del HUMAN NOSE 

amb la informació de la canal (traçabilitat dels resultats), (10) Destí comercial de les 

canals classificades (11) Informació pels productors/genetistes. 

 



 

Les solucions a mig termini estudiades durant el projecte s’han basat l’espectrometria Raman. 

Per treballar amb aquesta metodologia, ha estat necessari desenvolupar equacions que 

permetin predir el contingut d’androstenona i escatol en greix de mascles sencers. Com a punt 

de partida, s’ha utilitzat greix amb diferents nivells d’olor sexual que prèviament s’ha analitzat 

químicament per conèixer la concentració de l’androstenona i l’escatol. Aquest greix, es va 

analitzar amb un equip d’espectrometria Raman de d’Institut de Kulmbach (Alemanya) (Figura 

1b). Es preveu que abans de finalitzar l’any, es realitzi una segona visita amb més greix amb 

nivells coneguts d’androstenona i escatol per completar les primeres fases de 

desenvolupament d’equacions.  

Durant la fase final del projecte, també està previst elaborar un document on es descrigui un 

prototip per a detectar l’olor sexual, i una memòria raonada de les possibilitats de classificació 

de canals en funció de l’olor sexual, amb traçabilitat individualitzada. 

  

Figura 1. (a) Solució a curt termini: soldador de flama utilitzat pel mètode del Human nose i 
(b) Solució a mig termini: equip Raman utilitzat per avaluar les mostres de greix. 
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