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D’AGRICULTORES A BIOENGINYERES
Sembrant gens, collint molècules
DIEGO ORZÁEZ
L’agricultura del segle XXI s’enfronta a grans reptes als quals és necessari respondre de manera
urgent. En l’última dècada s’han desenvolupat noves tecnologies de millora genètica que poden
contribuir a afrontar aquests reptes. Aquestes tecnologies no són només més precises i eficients,
sinó també més senzilles i accessibles, la qual cosa facilitarà una progressiva democratització
de la biotecnologia agrària. En aquest article analitzem el desenvolupament de l’agricultura del
futur sota les premisses d’una democratització tecnològica i una relaxació reguladora. En aquest
escenari caldria esperar un augment de la diversitat de varietats i espècies cultivades, un fort
desenvolupament de cultius biofactoria i, a més llarg termini, l’aparició de cultius intel·ligents amb
capacitats augmentades.
Paraules clau: noves tecnologies de millora, edició genètica, biologia sintètica, plantes biofactoria.
■ INTRODUCCIÓ

agrícola és imprescindible si volem aconseguir un futur
Els ciutadans dels països desenvolupats tendim a consostenible.
siderar que el subministrament d’aliments està garanUna de les estratègies més eficients de què disposem
tit amb el nivell tecnològic actual, i subestimem així
per a enfrontar aquests reptes és la millora genètica,
la importància estratègica de la biotecnologia agrària
que consisteix a equipar els nostres cultius amb me(Figura 1). No obstant això, aquesta posició no pot estar
canismes genètics propis que els defensen de les només allunyada de la realitat. Segons l’últim informe
ves amenaces sense necessitat de l’ús d’agents externs.
sobre el futur de l’agricultura
Aprofundir en la millora genètica
de la FAO, l’Organització de les
enfocada cap a factors de sosteni«La millora genètica
Nacions Unides per a l’Alimenbilitat, com la resistència genètica
tació i l’Agricultura (FAO, 2018),
a plagues i malalties, resiliència
consisteix a equiparar
la població creixerà fins a arribar
i adaptació a salinitat, sequera, alels nostres cultius
als 10.000 milions d’habitants
tes temperatures, etc., és un dels
en 2050, la qual cosa comportarà
majors reptes de futur que té la biamb mecanismes genètics
un augment de les terres cultivades
otecnologia vegetal. No obstant
propis que els defensen
i el descens consegüent de la suaixò, igual com va ocórrer en el
perfície forestal. Al mateix temps,
passat en altres àmbits tecnolòde les noves amenaces»
el canvi climàtic amenaça de regics, el model de desenvolupament
duir la productivitat dels nostres
agrobiotecnològic del futur depencultius. Noves plagues posen en risc les nostres plantes,
drà en gran part de com perceba la societat les noves
afavorides pel flux de mercaderies i per unes condicions
tecnologies de millora vegetal. Repassem com a exemclimàtiques més apropiades per al seu desenvolupament.
ple l’evolució de la informàtica i les telecomunicacions.
Al seu torn, la lluita contra aquestes plagues emergents
En el segle passat, la computació va començar sent
obligarà a incrementar l’ús de fitosanitaris, amb la
una tecnologia profundament elitista monopolitzada
generació consegüent de residus de possible toxicitat.
per estats i grans empreses, que generava desconfiança
En aquest context de pressions demogràfiques i medientre la població. Tot això va canviar radicalment amb la
ambientals, la millora dels nostres sistemes de producció
democratització que va representar l’aparició de l’ordi-
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nador personal, que al seu torn va ser possible gràcies
a l’abaratiment de la tecnologia de la mà de l’estandardització dels components electrònics.
Fins avui la biotecnologia agrària s’ha conduït també
com una tecnologia elitista, i un reflex d’això és l’escàs
nombre de companyies que concentren la major part
de la producció de llavors al món (Figura 2). Com veurem a continuació, les noves tecnologies de millora,
unides a l’ingent corpus de coneixement generat en les
últimes dècades per disciplines com la genòmica i la
fisiologia vegetal, ens situen en una posició tecnològica que permetria un salt de «democratització» similar
al que va tenir lloc amb l’ordinador personal. No obstant
això, el fet que es donen les condicions tecnològiques
idònies no assegura que aquesta transició tinga lloc.
Tot dependrà de com es perceba, s’accepte i eventualment s’incorpore en les nostres societats la tecnologia.
La situació pot oscil·lar des d’un escenari ultraconservador, amb un rebuig frontal a les noves tecnologies, fins
a l’escenari ultraliberal que prescindeix quasi totalment
de qualsevol regulació. És raonable esperar que cap
dels escenaris extrems tinga lloc, però fins i tot evitant
les posicions extremes, petites diferències de tractament
de les barreres reguladores poden donar lloc a resultats
completament diferents. Una posició més restrictiva,
basada en una aplicació rigorosa del principi de precaució, generarà dificultats al desenvolupament tecnològic
franquejables només per uns pocs actors amb capacitat
financera suficient per a superar les barreres de desregulació. Tindrem llavors la biotecnologia d’uns pocs.
En canvi, un escenari amb una regulació més accessible
podria estimular la creativitat, la competència i afavorir l’aparició d’un nombre major d’actors, incloent-hi
aquells que actuen en àrees rurals, sense que això afecte
la seguretat alimentària o mediambiental.
A continuació, examinarem quin pot ser el paisatge
agroalimentari del futur suposant l’escenari més favorable per a una innovació responsable. Per a això, en primer lloc, analitzarem de quina manera algunes de les
noves tecnologies facilitadores han col·locat la millora
genètica agrària en el punt d’inflexió en què es troba
en l’actualitat, per a després imaginar de quina manera
aquestes tecnologies, en un context favorable per a la innovació, donarien lloc a les plantes del futur.
■ NOVES EINES DE MILLORA
La millora genètica consisteix a modificar algunes de les
instruccions genètiques contingudes en el genoma d’una
espècie per a adaptar-la a les nostres necessitats. Els humans hem anat modificant el genoma dels nostres cultius
des del neolític, seleccionant aquelles mutacions que per
atzar resulten més beneficioses. No obstant això, fins
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al segle passat la nostra capacitat de generar canvis genètics estava limitada a l’aparició de mutacions espontànies. Més recentment, la millora assistida per marcadors
ha permès accelerar la incorporació als nostres cultius
de mutacions provinents de genomes d’altres varietats
o espècies relacionades.
Per la seua banda, les tècniques de mutagènesi química i per radiació han facilitat la ràpida generació
de nova variabilitat genètica per a incorporar-la als programes de millora. No obstant això, no va ser fins a començament dels vuitanta quan la transformació genètica
vegetal va permetre per primera vegada transferir instruccions «de disseny», és a dir, no generades a l’atzar,
al genoma d’una planta (Barton, Binns, Matzke i Chilton,
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1983; Herrera-Estrella, Depicker, Van Montagu
i Schell, 1983). Cal advertir que les plantes transgèniques que es cultiven en l’actualitat incorporen
normalment només un o com a màxim uns pocs
gens «de disseny» resultants de la recombinació
de DNA. Una minúcia comparada amb els prop
de 50.000 gens que conformen el genoma d’una
planta com la soja (Schmutz et al., 2010). I malgrat això, l’impacte de la transformació genètica
de plantes ha estat tal que el 75 % de la soja que es
planta avui dia és portadora d’aquestes poques
modificacions genètiques.
Davant d’aquesta primera generació d’eines
biotecnològiques, en l’última dècada les nostres
capacitats d’intervenir en els genomes han augmentat de manera radical gràcies a un conjunt
de noves tecnologies entre les quals destacaré
dues: la síntesi de DNA i l’edició genètica CRISPR.
La síntesi de DNA ens permet escriure instrucci-

«Aprofundir en la millora genètica
és un dels majors reptes de futur
que té la biotecnologia vegetal»

Figura 1. Als països desenvolupats, la ciutadania dona per descomptat que el subministrament d’aliments està garantit. No obstant això, les pressions demogràfiques i mediambientals apunten
que hem de millorar el nostre sistema de producció agrícola per a
garantir un futur sostenible.

«Noves plagues posen en risc
les nostres plantes, afavorides pel ﬂux
de mercaderies i per unes condicions
climàtiques més apropiades per al
seu desenvolupament»

ons genètiques en un tub d’assaig. En els últims
anys, la nostra capacitat de síntesi ha crescut quasi
exponencialment i cada vegada som capaços d’escriure fragments de DNA més llargs amb menor
cost (Wang et al., 2018). Encara que la longitud
de les cadenes de DNA que es poden sintetitzar
d’una sola vegada mitjançant mètodes purament
químics no és il·limitada, recentment les anomenades «tècniques d’assemblatge modular» han permès crear construccions cada vegada més llargues
unint fragments de DNA entre si com si de peces
de Lego es tractara (Engler, Kandzia i Marillonnet, 2008; Vazquez-Vilar, Orzaez i Patron, 2018). Com a
conseqüència, la nostra capacitat d’«escriure» instruccions complexes que puguen ser posteriorment transferides
a la planta ha crescut enormement, no sols en quantitat
sinó també en precisió, al mateix temps que s’ha reduït
el preu i l’esforç que costa generar-les.
El segon gran avanç tecnològic que cal destacar és la
tecnologia CRISPR d’edició genètica. De poc serveix
escriure instruccions genètiques si no podem inserir-les
en la pàgina correcta dins del corresponent llibre d’instruccions. Les proteïnes CRISPR/Cas9, descobertes
entre altres per l’il·licità Francis Mojica (Lander, 2016;
Mojica, Díez-Villaseñor, García-Martínez i Almendros,
2009), són l’equivalent en el genoma a potents progra-
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Figura 2. Fins al moment la biotecnologia s’associa a una tecnologia elitista. No obstant això, les noves tecnologies de millora
ens situen en un moment en el qual és possible realitzar un salt
de «democratització», similar al que va representar l’arribada
de l’ordinador personal.

«En l’última dècada les nostres capacitats
d’intervenir en els genomes han augmentat
de manera radical»

A continuació, examinarem com poden ser les plantes
del futur tenint en compte les nostres noves capacitats
tecnològiques. Com s’ha descrit anteriorment, considerarem un escenari de regulació prou flexible per a no fer
inviable que les adopten empreses petites i mitjanes
o els seus equivalents en l’àmbit públic. Una primera
conseqüència d’un escenari així seria la creació d’un
nou ecosistema d’innovació associat a l’agricultura.
Un dels principals problemes del sistema actual és la
tendència a la uniformitat en el desenvolupament de varietats elit que substitueixen les varietats autòctones.
La «democratització» de l’agrobiotecnologia facilitaria la introducció d’innovacions genètiques com ara
resistències, qualitats organolèptiques o nutricionals,
etc., directament sobre les varietats locals. D’aquesta
manera s’acostaria el disseny genètic al productor local.
En altres paraules, la «democratització» de la biotecnologia permetria el trànsit professional d’agricultores a
«agricultores-bioenginyeres», o fins i tot «biohackers»,
professionals especialitzades en diferents fases del cicle
productiu agrícola, des del disseny de la varietat fins a la
seua producció en camp. En aquest ambient adobat per a
la creativitat és on les plantes del futur ens poden donar sorpreses ben agradables. A continuació, explorem
alguns exemples que expliquen com podria ser aquesta
nova agricultura creativa.
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Figura 3. En els pròxims deu anys s’espera una explosió de diversitat, tant de varietats (gràcies a la millora de varietats locals)
com d’espècies cultivades.

«Encara avui molts dels medicaments usats
en la lluita contra malalties com el càncer
o la malària s’extrauen de les plantes»

CSIC-CRAG

mes de cerca, que ens permeten orientar-nos
en l’immens llibre d’instruccions del genoma i,
bé introduir petites modificacions, o bé incorporar amb precisió nova informació. La novetat de la tecnologia CRISPR és que podem
incorporar la nova informació exactament
en la línia triada de la pàgina desitjada, allà
on una instrucció tinga el seu sentit i en cap altre lloc. És important destacar que l’edició
genètica CRISPR ha resultat una tecnologia
no sols enormement eficient sinó també molt
assequible, la qual cosa posa tota la seua
potència a l’abast dels laboratoris petits.
És també fàcil inferir que la combinació d’una
creixent capacitat de síntesi de DNA, amb la
potència i la precisió que permeten l’edició genòmica, pot col·locar la millora genètica en el
punt de partida d’una revolució tecnològica.

HCC Public Information Oﬃce

Les plantes del futur

MONOGRÀFIC
Les plantes del futur

Figura 4. L’espècie Nicotiana benthamiana, coneguda afectuosament com Benthy, s’utilitza àmpliament per a produir vacunes,
anticossos i nous productes que substituïsquen els antibiòtics.
L’enginyeria genètica ens permet utilitzar les plantes com a biofactories de biomolècules usades en farmàcia, medicina o cosmètica.

■ EXPLOSIÓ DE LA BIODIVERSITAT

CULTIVADA

el contingut en licopè (Khan, Zaidi, Amin
i Mansoor, 2019; Zsögön et al., 2018). En certa
manera, aquests investigadors van recapitular
en un parell de generacions bona part del procés centenari de domesticació de la tomaca
cultivada.
És previsible que processos similars
es produïsquen en altres espècies silvestres
o semidomesticades, moltes de les quals poden aportar major resiliència de base, o millor adaptació a ambients hostils. Les noves
tecnologies ens permeten fins i tot accelerar
els processos d’especiació, com va demostrar
recentment el grup del professor Ralf Bock
a Alemanya mitjançant la neopoliploidització
induïda per empelt (Fuentes, Stegemann, Golczyk, Karcher i Bock, 2014). Partint de dues
espècies de tabac, Nicotiana tabacum i Nicotiana glauca, aquests investigadors van crear
de manera accelerada una nova espècie (Nicotiana tabauca), resultat de la transferència
de genomes nuclears complets d’una planta
a una altra. Després de la transferència, es produeix
un ràpid procés de reorganització genòmica similar
al que ocorre durant l’especiació natural. D’aquesta
manera es poden generar ràpidament noves espècies
sobre les quals assajar les seues característiques agronòmiques, la seua composició, etc., i crear així cultius
radicalment nous.

El canvi més immediat que caldria esperar en un ho■ CULTIUS DE BIOMOLÈCULES: “MADE IN
ritzó de deu anys és una explosió de diversitat, tant
BENTHY”
de varietats com d’espècies (Figura 3). En primer lloc,
s’ampliaria la diversitat varietal, fruit de la facilitació
L’exemple anterior serveix per a subratllar el fet que,
de la millora en varietats locals. Més a mitjà termini,
a més del conreu per a la producció d’aliments, existeix
caldria esperar també un augment del nombre d’espècies
una tradició mil·lenària de l’ús de les plantes com a
cultivades. En agricultura utilitzem només una part
factories de compostos d’utilitat, des de fibres i bioínfima del catàleg d’espècies vegetals que existeixen
materials fins a medicaments. Encara avui molts dels
en la naturalesa, ja que són poques les que es deixen
medicaments usats en la primera línia de la lluita condomesticar mitjançant mètodes
tra malalties com el càncer o la
tradicionals. No obstant això,
malària s’extrauen de les plantes.
avui coneixem molts dels factors
L’enginyeria genètica ens permet
«Els humans hem estat
genètics que han permès la doutilitzar les plantes com a biomodiﬁcant el genoma dels
mesticació de les nostres plantes
factories de biomolècules usades
nostres cultius des del neolític» en farmàcia, medicina o cosmède collita i, ajudats per les noves
tècniques de millora, es fa postica. Així, l’espècie australiana
sible emprendre la domesticació
Nicotiana benthamiana (Fide noves espècies silvestres. Així, en un exemple recent,
gura 4), un parent nan del tabac (conegut afectuosaun grup d’investigadors alemanys i brasilers van aconment com Benthy), s’utilitza àmpliament per a produir
seguir millorar una espècie de tomaca silvestre sense
vacunes, anticossos i nous productes que substituïsquen
valor agronòmic per mitjà de l’edició gènica de sis dels
els antibiòtics. L’antídot administrat als missioners occiseus gens: multiplicaren per deu el nombre de fruits
dentals en la crisi recent d’ebola de 2014 va ser produït
per planta, triplicaren la grandària i quintuplicaren
en N. benthamiana (Qiu et al., 2014).
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T
M

T
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B
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Plagues properes
Requeriments del mercat

R: Receptor
OP: Operadors
PM: Promotor mínim
FT: Factor de transcripció
TER: Terminador
ACT: Actuadors

Diego Orzáiz

A

Respostes a l’estrès abiòtic
Respostes a l’estrès biòtic
Transicions de fase (per exemple, floració)
Producció de biofactoria
Figura 5. Aquest esquema mostra com s’equipa de nous circuits genètics
les plantes per a convertir-les en «intel·ligents». (A) Els principis de modularitat
i estandardització propis de la biologia sintètica faciliten la connexió física entre
elements genètics i per tant la construcció de circuits cada vegada més complexos de regulació. (B) Aplicats a la millora genètica, aquests circuits permetrien
connectar senyals operats externament amb circuits de regulació endògens
com aquells que governen les respostes a l’estrès, els canvis de fase, etc.

Més recentment, l’empresa canadenca Medicago
d’aquestes millores és previsible que en el futur augacaba de finalitzar la fase III de les seues proves clínimente la superfície dedicada a plantes biofactories, i que
ques en humans d’una vacuna per a la grip estacional,
aquestes desplacen altres cultius socialment menys actambé «made in benthy» (Pillet et al., 2016). És molt
ceptables, com el tabac de fumar.
probable que en un horitzó de cinc a deu anys ens vacunem amb antígens produïts en plantes, i que els nos■ PLANTES “SEXY”, “INTEL·LIGENTS” I AMB
tres aliments es conserven amb colicines (proteïnes
CAPACITATS AUGMENTADES
antibacterianes), «made in benthy», com les que ha
desenvolupat recentment l’empresa alemanya Icon Ge- Què podem esperar en un horitzó més enllà de vint
netics (Stephan et al., 2017). Tots
anys? Quins són els límits de la
aquests exemples mostren un nou
millora genètica? Podem equipar
vessant de la producció agrícola,
«El model de desenvolupament els nostres cultius amb noves
que al seu torn planteja nous obfuncionalitats, més enllà de les
agrobiotecnològic del futur
jectius de millora genètica fins
que observem en la naturalesa?
ara inexplorats, com el rendiment,
Potser hi ha qui diga que ja
dependrà de la percepció
la qualitat i estabilitat de les protot està inventat per l’evolució,
que la societat tinga de les
teïnes recombinants o la bioseperò ben mirat és obvi que els
noves tecnologies»
guretat dels cultius, entre altres.
humans podem aportar capaciEl projecte europeu Newcotiana,1
tats de les quals l’evolució bioque aplega dinou grups d’investilògica no ha disposat en cap cas.
gació europeus i australians, cerca precisament millorar
Un exemple és la predicció meteorològica. És tecnola capacitat com a biofactories de les plantes de Benthy
lògicament plausible dissenyar plantes «intel·ligents»
i el seu parent el tabac cultivat. Amb la implantació
capacitades per a respondre amb antelació a una alerta
meteorològica, com per exemple una gelada, amb la
1 <https://newcotiana.org/>
producció de compostos defensius com una proteïna
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