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Trân trọng kính mời quý vị tham dự

Hội thảo trực tuyến về chất lượng và thực 
trạng cung cầu của lúa mì Úc
Do Trung tâm Cải tiến Ngũ cốc Xuất khẩu Úc (AEGIC) cùng Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) chủ trì.
Commission (Austrade).

AEGIC và ngành công nghiệp ngũ cốc Úc cam kết cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và giáo dục cho 
tất cả người tiêu dùng ngũ cốc Úc. 
Úc là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất và cung cấp lúa mì trắng, sạch, khô, an toàn cho thực 
phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những giá trị tuyệt vời, 
chẳng hạn như hàm lượng độ ẩm trong hạt thấp, lúa mì sạch và ngon, Chỉ số rơi cao, năng suất xay 
xát cao, bột mì sạch và sáng màu nhờ quá trình chọn lọc gen trong nhiều thập kỷ của các nhà lai tạo 
lúa mì giàu kinh nghiệm.  
Lúa mì Úc mang tính ứng dụng và linh hoạt cao nên rất phù hợp với nhiều sản phẩm làm từ lúa mì. 
Hội thảo trực tuyến này sẽ là hội thảo đầu tiên trong chuỗi bốn hội thảo trực tuyến nhằm cung cấp 
thông tin cập nhật thường xuyên về hiện trạng và chất lượng của vụ lúa mì Úc cũng như tình hình ứng 
dụng lúa mì Úc cho các mục đích sử dụng sau cùng.

Hội thảo trực tuyến 1: Hội thảo trực tuyến về Chất lượng và thực trạng cung cầu của lúa mì Úc
Hội thảo trực tuyến này sẽ cung cấp cho người tham dự:
• tổng quan về mùa thu hoạch 2020/21 và các ứng dụng khác nhau của lúa mì Úc; 
• tổng quan về cung cầu;
• thông tin cập nhật những hoạt động nghiên cứu phát triển mới nhất từ các chuyên gia lai tạo lúa mì 

hàng đầu của Úc; và
• tổng quan về ngũ cốc và các loại đậu của Úc mang lại một sự lựa chọn tốt hơn cho dinh dưỡng và 

sức khỏe.

Đối tượng nên đăng ký tham gia
Thông tin này sẽ có lợi cho các nhân viên kỹ thuật, thu mua và quản lý làm việc trong các công ty xay 
bột, lĩnh vực sản xuất thực phẩm (công ty sản xuất mì, tiệm bánh), tiếp thị và kinh doanh ngũ cốc cũng 
như các tổ chức nghiên cứu.

Để biết thêm thông tin về hội thảo trực tuyến này, vui lòng liên hệ:    
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au 

Các hội thảo trực tuyến tiếp theo trong năm sẽ bao gồm: 
Hội thảo trực tuyến 2: Lúa mì Úc dùng cho các sản phẩm lúa mì nguyên cám lành mạnh
Hội thảo trực tuyến 3: Tận dụng toàn bộ giá trị từ Lúa mì Úc cho các loại Mì vàng chứa kiềm cao cấp 
Hội thảo trực tuyến 4: Tận dụng toàn bộ giá trị từ Lúa mì Úc khi nướng
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WEBINAR
VIET NAM 2021

INVITATION
You are cordially invited to attend the

Quality, supply and demand of Australian 
wheat webinar
Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

DATE  THURSDAY 13 MAY 2021
TIME 10:00-11:30 AM (HANOI, VIETNAM TIME)   
 (11AM PERTH TIME, 1PM SYDNEY TIME)
VENUE ZOOM WEBINAR presentations and simultaneous  
 interpretation in Vietnamese/English

COST   FREE 

Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and 
Investment Commission (Austrade).
AEGIC and the Australian grains industry are committed to providing technical support, training and 
education to all users of Australian grain. 
Australia is a world leader in the production and delivery of clean, dry, white, food safe wheat. This 
means our customers are provided with great value in terms of low grain moisture content, clean and 
sound wheat e.g. high Falling Number and high milling yields of clean and bright flour resulting from 
decades of genetic selection by our experienced wheat breeders.  
Australian wheat is functional and versatile making it well suited to many wheat-based products. This 
webinar will be the first in a series of four webinars which will provide regular updates on the status 
and quality of the Australian wheat crop and the application of Australian wheat for various end-uses. 

Webinar 1: Quality, supply and demand of Australian wheat webinar
This webinar will give attendees:
• an overview of the 2020/21 harvest season and various applications of Australian wheat; 
• an overview of demand and supply;
• an update on the latest developments from Australia’s leading wheat breeding experts; and
• an overview of Australian grain and legumes as a better choice for nutrition and health.

Who should register 
This information would be beneficial for technical, procurement and management staff employed in 
flour milling companies, food manufacturing sector (noodle making companies, bakeries), marketing and 
grain trading as well as research organisations.

For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au

Subsequent webinars throughout the year will cover: 
Webinar 2: Australian wheat for healthy whole wheat products
Webinar 3: Extracting full value from Australian wheat for premium Yellow Alkaline Noodles 
Webinar 4: Extracting full value from Australian wheat for baking

SPEAKER BIOGRAPHIES

SAVE THE DATE

REGISTER NOW
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GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ
Ông Lloyd George
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, AG SCIENTIA
Chủ đề trình bày: Tình hình cung cầu 
lúa mì của Australia
Ông Lloyd George có hơn 30 năm kinh 
nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hạt 
lương thực của Australia, trong đó phải 
kể đến 17 năm làm việc trong một công 

ty kinh doanh hạt lương thực quốc tế, phụ trách nhiều hoạt 
động kinh doanh trong nước và quốc tế.
Sau đó, ông Lloyd chuyển hướng tập trung sang xây dựng 
doanh nghiệp phân tích và cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
hạt lương thực, chủ yếu tại thị trường Australia. Hàng tuần, 
ông vẫn duy trì viết các bài báo liên quan đến lĩnh vực hạt 
lương thực cho các tờ báo phục vụ khu vực nông thôn của 
Australia, cũng như tổ chức các hội thảo đào tạo về kiến thức 
marketing trong ngành này.
Email:  lloyd@agscientia.com.au

Tiến sĩ Larisa Cato
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG KỸ THUẬT CHẤT 
LƯỢNG LÚA MÌ, TRUNG TÂM SÁNG TẠO 
NGŨ CỐC XUẤT KHẨU AUSTRALIA (AEGIC)
Chủ đề trình bày: Chất lượng và tác 
dụng của lùa mì Úc1
Tiến sĩ Larisa Cato là chuyên gia hóa học 
về ngũ cốc và nhà nghiên cứu về các loại 
hạt lương thực, có kiến thức chuyên sâu 

về các yêu cầu đối với chất lượng lúa mì của các thị trường 
quốc tế của Australia. Bà được cộng đồng quốc tế công nhận 
là chuyên gia trong mảng chất lượng lúa mì và các yêu cầu 
đối với thành phẩm; bà là sự kết hợp độc đáo giữa các kỹ 
năng ở cả ba mảng chuyên môn, đó là khoa học, kỹ thuật và 
thị trường. Trong nghiên cứu, bà đặc biệt quan tâm đến các 
sản phẩm của châu Á (các yêu cầu về chất lượng của tinh 
bột và protein đối với nhiều loại sản phẩm dạng sợi mì của 
châu Á), hệ thống nướng và quá trình đổi mới sáng tạo đang 
diễn ra trong lĩnh vực này.  
Tiến sĩ Larisa Cato là Đại biểu Quốc gia của Australia cho 
Hiệp hội Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Ngũ cốc (ICC), 
Giám đốc Hội đồng của Hiệp hội Ngũ cốc & Hạt lương thực 
(Cereals & Grains Association), đồng chủ tịch ủy ban kỹ thuật 
về Sản phẩm Châu Á và Nướng Bánh mì tại Hiệp hội Ngũ 
cốc & Hạt lương thực, thành viên kỹ thuật về Hội đồng Lúa 
mì của Hiệp hội Ngành Hạt lương thực Tây Úc (GIWA). 
Trước khi gia nhập AEGIC, bà Larisa có thời gian làm việc tại 
công ty AWB Ltd. và công tác tại Sở Nông nghiệp và Thực 
phẩm Tây Úc (Department of Agriculture and Food WA) với 
vai trò là Chuyên gia về Sản phẩm Châu Á nhằm đảm bảo 
sản phẩm lúa mì của khu vực Tây Úc có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế.
Email: larisa.cato@aegic.org.au

Tiến sĩ Daniel Mullan
LÚA MỲ, NGŨ CỐC QUỐC GIA
Chủ đề trình bày: Nhân giống lúa mì 
Australia - cập nhật tình hình phát 
triển các giống lúa mì mới  
Trước khi gia nhập InterGrain, Tiến sĩ 
Daniel Mullan có thời gian làm việc tại 
Trung tâm Cải tiến Ngô và Lúa mì Quốc 
tế (CIMMYT), có trụ sở tại Mexico. Trong 

thời gian công tác tại trung tâm từ năm 2008 đến 2010, ông 
tập trung nghiên cứu đặc điểm sinh lý học của cây lúa mì và 
là nghiên cứu trưởng của một dự án do GCP tài trợ nhằm 
mục đích nghiên cứu phân tích di truyền của các cơ chế thích 
ứng chịu nóng và chịu hạn của giống lúa mì cứng và lúa mì 
dùng cho bánh mì.
Trong giai đoạn 2006-2008 trước đó, ông đã hoàn thành 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại cơ quan CSIRO ở Canberra 
và là người lai tạo cho giống lúa mì cứng. Trong thời gian làm 
nghiên cứu sinh, ông tập trung tích hợp các đặc tính chịu hạn 
vào các cây mầm thích nghi ở địa phương. Dan tốt nghiệp 
Cử nhân Khoa học Nông nghiệp (bằng danh dự First class 
Honours) và bằng Tiến sĩ về di truyền học phân tử và nhân 
giống cây trồng tại Đại học Tây Úc (University of Western 
Australia).
Email:  DMullan@intergrain.com

Tiến sĩ Sara Grafenauer
TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG DINH DƯỠNG 
VỀ HẠT LƯƠNG THỰC VÀ HẠT ĐẬU 
(GRAINS & LEGUMES NUTRITION COUNCIL 
- GLNC)
Chủ đề trình bày: Ngũ cốc Úc và lợi 
ích sức khỏe của ngũ cốc nguyên hạt
Tiến sĩ Sara Grafenauer được bổ nhiệm 
làm Tổng Giám đốc GLNC vào tháng 5 

năm 2017. Sara là Chuyên gia dinh dưỡng cấp cao có chứng 
nhận hành nghề (AdvAPD) và là tác giả dày dạn kinh nghiệm 
trong lĩnh vực sức khỏe, công nghiệp thực phẩm (tư vấn và 
quản lý thương hiệu) và giáo dục đại học. Nghiên cứu tiến sĩ 
của bà tập trung nghiên cứu các chế độ ăn kiêng và những 
thay đổi của chế độ ăn đối với việc giảm cân. Bà hiện là 
nghiên cứu sinh tại Đại học Wollongong, tham gia công tác 
giảng dạy và hướng dẫn sinh viên. 
Một nghiên cứu gần đây nhất của Tiến sĩ Sara về việc khai 
thác truyền thông xã hội để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng quy 
mô lớn và đóng vai trò là công cụ nghiên cứu. Bên cạnh đó, 
bà còn có bằng cấp chuyên môn về Truyền thông và Quan 
hệ công chúng với nhiều công trình quan trọng về marketing 
và truyền thông cho Hiệp hội chuyên gia Dinh dưỡng Úc 
(Dietitians Association of Australia).
Email:  s.grafenauer@glnc.org.au

For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au
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VIET NAM 2021
WEBINAR

Mr Lloyd George
MANAGING DIRECTOR, AG SCIENTIA

Presentation topic: Australian wheat supply 
and demand 

Mr Lloyd George’s career spans more than  
30 years in the Australian grain industry.  
This included 17 years with an 
international grain trading company in a 

range of domestic and international roles.

Lloyd then concentrated his attention on building a grain 
informational and analytical business focused on Australia. 
He continues to write a weekly grain articles for Australian 
rural newspapers as well running training workshops in grain 
marketing.

E: lloyd@agscientia.com.au

 
 

 
Dr Larisa Cato
WHEAT QUALITY TECHNICAL MARKETS MANAGER, 
AUSTRALIAN EXPORT GRAINS INNOVATION CENTER 
(AEGIC)
Presentation topic: Australian wheat quality 
and functionality 2020/21

Dr Larisa Cato is a cereal chemist and grain 
researcher, well versed in the wheat quality 
requirements of Australian international 

markets. She is internationally recognised as an expert in the field 
of wheat quality and end product requirements and possesses 
a unique set of skills combining scientific, technical and market 
expertise. Her research interest includes Asian products (starch 
and protein quality requirements for various Asian noodle styles) 
and baking systems and innovation in processing.  

Larisa is an National Delegate for Australia to the International 
Association of Cereal Science and Technology (ICC), Board Director 
at the Cereals & Grains Association, technical committee co-chair 
for Asian Products and Bread Baking at the Cereals & Grains 
Association and technical member on the Wheat Council of the 
Grain Industry Association of Western Australia (GIWA). 

Prior to joining AEGIC, Larisa worked as an Asian Product Specialist 
with AWB Ltd. and with the Department of Agriculture and Food WA 
to ensure the WA wheat industry was internationally competitive.

E: larisa.cato@aegic.org.au

Dr Daniel Mullan
NATIONAL WHEAT BREEDER, INTERGRAIN

Presentation topic: Australian wheat 
breeding – an update and the development 
of new wheat varieties 

Prior to joining InterGrain, Dr Daniel Mullan 
worked at the International Maize and Wheat 
Improvement Center (CIMMYT), based in 

Mexico. During his time (2008 – 2010) at the institute he focused 
on wheat physiology and was the lead investigator in a GCP 
funded project targeting the genetic dissection of drought and heat 
adaptive mechanisms in bread and durum wheat.

Previous to this, he completed a post-doctoral fellowship at CSIRO, 
Canberra, where he was the durum pre-breeder (2006 – 2008). In 
his role, he focused on the integration of drought tolerance traits 
into locally adapted germplasm. Dan has a Bachelor of Agricultural 
Science (1st class Hons) and a PhD in molecular genetics and plant 
breeding from the University of Western Australia.

E: DMullan@intergrain.com

Dr Sara Grafenauer
GENERAL MANAGER, GRAINS & LEGUMES NUTRITION 
COUNCIL (GLNC)

Presentation topic: Australian grains and 
health benefits of whole grains

Dr Sara Grafenauer was appointed General 
Manager of GLNC in May 2017. Sara is an 
AdvAPD and author with experience in 

health, food industry (consulting and brand management) and 
tertiary education. Her PhD research focused on dietary patterns 
and dietary change in weight loss. She is a Fellow of the University 
of Wollongong providing lectures and student supervision. 

Sara’s more recent research leverages social media in large scale 
health promotion and as a research tool. She has additional 
qualifications in Communications and Public Relations and 
significant work history leading marketing and communications for 
the Dietitians Association of Australia.

E: s.grafenauer@glnc.org.au
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For more information about this webinar please contact:   
AEGIC - Danielle Whitfield, E: danielle.whitfield@aegic.org.au
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