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PRODUIR MÉS ALIMENTS DE MANERA 
SOSTENIBLE ÉS POSSIBLE

Fertilització biotecnològica i sostenible davant el problema del creixement 

poblacional 

JUAN CARLOS DEL POZOJUAN CARLOS DEL POZO

El gran augment de la població mundial previst per aquest segle obligarà a incrementar la producció 
agrícola de manera proporcional per a assegurar-ne l’alimentació. No obstant això, actualment la 
societat demanda nous mètodes de producció més sostenibles i respectuosos amb el medi am-
bient. Per a poder obtenir aquest increment sostenible és necessari fer ús de les noves eines bio-
tecnològiques, com ara l’edició gènica o la biologia sintètica, i del coneixement generat pels inves-
tigadors durant anys. El microbioma del sòl està emergint com una poderosa eina biotecnològica. 
Aquests microorganismes beneficiosos promouen el creixement vegetal a través de l’aportació de 
nutrients, producció d’hormones o metabòlits secundaris. Per això, l’ús d’aquests microorganismes 
ajudarà a incrementar la producció agrícola de manera sostenible.

Paraules clau: agricultura sostenible, sistema radicular, fertilització, nitrogen, fosfat, microbioma.

 ■ HUMANITAT I AGRICULTURA, 
UNA COEVOLUCIÓ NECESSÀRIA

Fa més de 10.000 anys, els humans van iniciar un canvi 

en la seua forma de vida i van passar de ser majoritària-

ment caçadors i recol·lectors nòmades a agricultors se-

dentaris. En aquell moment va començar la domesticació 

i l’ús de plantes de cultiu. El desenvolupament de l’agri-

cultura va permetre als humans 

prehistòrics proveir-se d’aliments 

en abundància i de manera esta-

ble i això va propiciar la forma-

ció de comunitats cada vegada 

més grans amb un signifi catiu 

augment de la població. Al llarg 

de la història, aquest increment 

poblacional ha exigit un augment 

en la producció agrícola, la qual 

cosa ha derivat en una gran de-

pendència humana d’una agricultura i ramaderia esta-

bles. Aquesta dependència, traduïda com una necessitat 

de «seguretat alimentària», és un dels majors reptes 

per a la societat actual.

Les últimes estimacions indiquen que la pobla-

ció humana creixerà fi ns als 11.000 milions en 2100 

(FAO, 2017). Aquest increment, juntament amb les 

noves necessitats de la població als països emergents, 

implica que la producció agrícola s’hauria d’incrementar 

en quasi un 50 % (Ray, Mueller, West i Foley, 2013). 

Entre els anys 1960 i 1980 es va produir l’anomenada 

«revolució verda», que va implicar el desenvolupament 

i ús de noves varietats de blat, dacsa i arròs millora-

des genèticament, l’ús de noves tecnologies, fertilit-

zants, fitosanitaris i sistemes 

de regadiu. Aquesta «revolució» 

va aconseguir un increment de la 

producció agrícola molt signifi ca-

tiu. En l’actualitat, ens enfrontem 

a un repte similar, encara que en 

un context diferent. En els prò-

xims anys haurem d’incrementar 

la producció agrícola però de ma-

nera més sostenible i respectuosa 

amb el medi ambient. La produc-

ció agrícola actual és altament dependent de l’ús de fer-

tilitzants, aigua, pesticides o herbicides. No obstant això, 

hem d’implantar noves estratègies per a desenvolupar 

una agricultura moderna i sostenible econòmicament 

i mediambientalment, i que cobrisca les necessitats 

de la societat. Per a això serà necessari el compromís 

«En els pròxims anys haurem 

d’incrementar la producció 

agrícola però de manera 

més sostenible i respectuosa 

amb el medi ambient»
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i la coordinació de polítics i agents socials i de recer-

ca+desenvolupament+innovació (R+D+I) tant públics 

com privats, ja que s’hauran d’afrontar decisions polí-

tiques i econòmiques importants amb repercussió en la 

societat (Figura 1). 

■ PRODUCCIÓ SOSTENIBLE EN UN PLANETA 
CANVIANT

El nitrogen i el fosfat són elements essencials per al 

creixement i producció de les 

plantes. En general, els sòls agrí-

coles contenen baixes quantitats 

d’aquests macronutrients, així 

que es requereix subministrar-ne 

de manera continuada en forma 

de fertilitzants. No obstant això, 

l’absorció d’aquests nutrients pels 

cultius és baixa, i per això s’ha 

tendit a fertilitzar en excés i això ha produït greus pro-

blemes mediambientals.

En el cas del nitrogen, l’aportació d’aquest nutrient 

es feia inicialment amb adob orgànic (guano) o minerals 

nitrogenats. Va ser a partir de 1909 quan Haber-Bosch 

va desenvolupar un procés químic que permetia fi xar 

el nitrogen atmosfèric, que es convertia així en un ele-

ment il·limitat, però amb un alt cost energètic. De fet, 

es generen més de 450 milions de tones/any de nitrogen 

per a fertilitzants mitjançant aquest procés. 

En la naturalesa hi ha bacteris capaços de fi xar nitro-

gen i que estableixen relacions simbiòtiques amb certes 

espècies de lleguminoses. En aquesta simbiosi, els bac-

teris proporcionen el nitrogen necessari a les plantes 

a canvi d’hidrats de carboni 

(Mus et al., 2016). No obstant 

això, les espècies que majoritàri-

ament contribueixen a l’alimen-

tació mundial (arròs, dacsa i blat) 

no són capaces d’establir aquestes 

relacions simbiòtiques i per tant 

la seua producció recau en l’apor-

tació de fertilitzants. En els últims 

anys, diversos grups d’investigació estan duent a terme 

un ambiciós programa per a generar cereals capaços 

de fixar nitrogen de manera autònoma o d’establir 

sim bio si amb microorganismes fi xadors de nitrogen 

«El nitrogen i el fosfat 

són elements essencials 

per al creixement i producció 

de les plantes»

Figura 1. Per al desenvolupament d’una agricultura sostenible i productiva que garantisca una estabilitat alimentària, s’ha d’arribar a grans 
acords que equilibren el benestar de la societat i la sostenibilitat dels sistemes de producció. Per a això és imprescindible el compromís 
de diferents actors socials i polítics juntament amb l’educació i la investigació. 

BENESTAR SOSTENIBILITAT

Il·lustració de Xavi Sepúlveda

Empresa 
Ocupació Governs Governs

Societat Societat

Investigació

EducacióEconomia

AGRICULTURA SOSTENIBLE
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(Stokstad, 2016). Un d’aquests grups d’investigació està 

intentant introduir els gens que codifi quen el complex 

de la nitrogenasa, sistema multienzimàtic responsable 

de la fi xació de nitrogen atmosfèric, dins del genoma 

de cereals (López-Torrejón et al., 2016). Això repre-

senta un gran repte, ja que l’assemblatge enzimàtic de la 

nitrogenasa és complex i es de-

grada ràpidament per la presència 

d’oxigen, de manera que la forma 

activa solament actua en ambients 

cel·lulars anaeròbics. Aquest 

projecte és complicat i altament 

arriscat, però sens dubte el seu 

èxit tindria una repercussió so-

cial i científica sense parangó. 

Altres grups d’investigació estan 

treballant per a «fer retrocedir 

els cereals en l’evolució», és a 

dir, estan intentant entendre en quin moment evolu-

tiu els cereals van perdre la seua capacitat d’establir 

relacions simbiòtiques, ja que la major part dels gens 

de les plantes implicats en aquest procés estan en el 

seu genoma (Stokstad, 2016). L’èxit d’aquest projecte 

implica modifi car els cereals perquè es deixen envair 

per bacteris, proveint-los d’aliments (carbohidrats) i de 

leghemoglobina, una proteïna que segresta l’oxigen per a 

protegir l’activitat de la nitrogenasa, mentre que els mi-

croorganismes proveeixen de nitrogen les plantes. 

Al mateix temps que es duen a terme aquests projec-

tes, de disseny arriscat i a llarg termini, altres investi-

gacions van adreçades a identifi car i millorar bacteris 

capaços de fi xar nitrogen al sòl per se, la qual cosa 

pot tenir un efecte positiu per als cultius. Recentment 

s’han introduït 52 gens implicats 

en la fi xació de nitrogen dins d’un 

bacteri no fi xador. Aquest bacteri 

modifi cat és capaç de fi xar nitro-

gen de l’atmosfera que pot ser uti-

litzat per les arrels de dacsa o blat 

(Setten et al., 2013). Aquests re-

sultats indiquen que l’ús de la bio-

tecnologia i biologia sintètica serà 

molt útil per a incrementar la pro-

ducció de manera més sostenible.

 ■ LA PARADOXA DEL FOSFAT
El fosfat és un macronutrient essencial per a la vida dels 

organismes, ja que forma part de molècules estructurals. 

Una singularitat del fosfat és que no és substituïble 

per un altre element, la qual cosa fa que la biodisponi-

bilitat del fosfat siga essencial per a la vida (Goldford, 

Hartman, Smith i Segre, 2017). De fet, fa unes quantes 

dècades Isaac Asimov el va descriure com un element 

que és «coll de botella per a la vida» i l’expresident dels 

EUA Franklin D. Roosevelt va ressaltar la importàn-

cia política i econòmica d’aquest element i va recalcar 

la necessitat d’implantar una política de subministra-

ment segur d’aquest mineral per a garantir la producció 

agrícola (Roosevelt, 1938). 

El fosfat utilitzat en fertilit-

zants s’extrau en la seua majo-

ria de la fosforita. Actualment, 

les majors reserves es concentren 

en pocs països: la Xina, el Mar-

roc, els EUA i Rússia. La gran 

demanda de fertilitzants està 

reduint severament les reserves 

de fosfats econòmicament ex-

plotables, i diferents prediccions 

estimen que aquest recurs natural 

pot ser limitant per a l’agricultura en uns 100-150 anys, 

amb el consegüent increment en el preu dels fertilit-

zants i l’aparició d’un problema de seguretat alimentària. 

En resposta a aquesta situació, diferents actors (governs, 

societat, investigadors, educadors, etc.) han llançat ini-

ciatives per a utilitzar les reserves de fosfat d’una ma-

nera més racional i sostenible, com ara millores en el 

reciclatge i la reducció de l’ús de compostos fosfatats, 

en la fertilització i en plantes que absorbisquen/utilitzen 

més efi cientment el fosfat.

Dins de l’àmbit dels fertilitzants, el problema prin-

cipal és que les plantes només absorbeixen un petit 

percentatge dels nutrients que s’aporten. Tradicional-

ment, als països més desenvolupats s’aplica fertilitzant 

en excés en diferents èpoques de l’any per a garantir 

la màxima producció agrícola. 

Les plantes assimilen els nutri-

ents de manera gradual al llarg 

del seu temps de creixement. 

Per això, un percentatge elevat 

dels nu trients depositats al sòl 

es perden per lixiviació amb les 

aigües de pluja o regadiu, i afl u-

eixen a les aigües subterrànies, 

per volatilització en el cas del ni-

trogen o per la formació de sals 

de fosfat poc solubles (SARE, 2019). Per això s’estan 

desenvolupant noves estratègies per a millorar la fertilit-

zació que inclouen, entre altres, l’agricultura de precisió, 

la fertilització controlada i els bioestimulants.

L’agricultura de precisió consisteix en el coneixement 

«precís» del mitjà agrícola, que inclou l’anàlisi del tipus 

de sòl, el seu pH, la necessitat d’aigua i de nutrients 

i la temperatura. Així, s’estan desenvolupant diversos 

sensors capaços de mesurar aquests paràmetres i en-

«S’estan desenvolupant noves 

estratègies per a millorar 

la fertilització que inclouen 

l’agricultura de precisió, 

la fertilització controlada 

i els bioestimulants»

«En la naturalesa hi ha bacteris 

capaços de fi xar nitrogen 

i que estableixen relacions 

simbiòtiques amb certes 

espècies de lleguminoses»
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viar les dades en temps real a l’agricultor. Així mateix, 

aquesta agricultura de precisió permetrà desenvolupar 

camps de cultiu robotitzats que siguen més efi cients 

i productius (Van Hooijdink, 2018).

D’altra banda, en els últims anys s’han desenvolu-

pat noves formulacions de fertilitzants que contenen 

estabilitzants per a prevenir 

la volatilització del nitrogen usat 

en fertilitzants o en inhibidors 

del procés de nitrifi cació. També 

s’han desenvolupat fertilitzants 

d’alliberament lent o d’allibera-

ment controlat. En aquest últim 

cas, els increments en tempera-

tura del sòl, que correlacionen 

amb el major creixement de les 

plantes i majors necessitats nutri-

cionals, produeixen l’alliberament de nutrients. Aquesta 

tecnologia consisteix a encapsular els nutrients en un 

polímer porós en què la grandària d’obertura dels porus 

depèn de la temperatura, la qual cosa permet un alli-

berament gradual.

Finalment, els bioestimulants (o biofortificants), 

que poden ser d’origen vegetal, microbià o de síntesi 

química, s’utilitzen per a potenciar el creixement de les 

plantes i la seua producció. En la majoria dels casos 

es desconeix el mecanisme d’acció d’aquests compostos 

a escala molecular. En l’actualitat, gràcies al desenvo-

lupament i abaratiment de tècniques «òmiques», s’està 

començant a conèixer el mecanisme d’acció d’aquests 

bioestimulants i de la seua per-

cepció en la planta. Aquests 

estudis moleculars permetran 

avaluar l’impacte que té l’addició 

d’aquests bioestimulants en la 

planta a escala global (valor nu-

tritiu, acumulació de metabòlits 

desitjats i no desitjats, etc.).

 ■ L’AGRICULTURA SOSTENIBLE NECESSITA 
SOLUCIONS BIOTECNOLÒGIQUES

L’ús del coneixement i la biotecnologia seran claus 

en els pròxims anys per a poder implantar i desen-

volupar una agricultura productiva i sostenible. Per a 

aconseguir aquests objectius, es poden identifi car i/o 

millorar tant els cultius com els microorganismes que hi 

interaccionen. 

Noves varietats naturals versus edició gènica
La millora dels cultius s’ha basat en la identifi cació 

de nous fenotips que presenten alguna característica 

millorada (producció, resistència a estressos biòtics 

i abiòtics, etc.). Generalment aquests canvis es generen 

per mutacions espontànies en certs individus (varia-

bilitat natural) o mitjançant mutagènesi. Aquests mu-

tants s’han d’encreuar amb varietats cultivades «elit» 

per a incorporar-hi els caràcters desitjats. El problema 

és que aquest procés de millora genètica és lent i tediós. 

Actualment disposem d’eines 

biotecnològiques, com ara l’ob-

tenció d’organismes modifi cats 

genèticament (OMG) o l’edició 

gènica, que poden reduir aquest 

temps en anys. 

Recentment el desenvolupa-

ment de l’edició gènica, és a dir, 

el canvi de forma dirigida de la in-

formació del DNA d’un organisme, 

ha obert una porta amb grans pos-

sibilitats (Gao, 2018). No obstant això, recentment el Tri-

bunal de Justícia de la Unió Europea, en una polèmica 

sentència, va determinar que els organismes generats 

per edició gènica s’han de considerar transgènics, ja que 

utilitzen un procés de transgènesi temporal. Aquesta eina 

permetrà modifi car els genomes de les plantes de manera 

ràpida i específi ca, i generarà varietats segures amb mi-

llores en el seu fenotip, varietats que es podran utilitzar 

per a incrementar la producció en consumir menys fer-

tilitzants i aigua, ser més resistents a la sequera, a les 

gelades, als patògens, etc. En resum, oferirà una solució 

ràpida i segura als grans reptes que planteja l’increment 

poblacional i la sostenibilitat.

Microorganismes
El sòl és un ens inert però que és 

capaç d’albergar una gran quanti-

tat i diversitat de vida. Els micro-

organismes del sòl interaccionen 

contínuament amb les plantes 

i generen un ambient viu i dinà-

mic que es denomina «rizosfera». 

En aquest espai s’acumulen poblacions enriquides 

de microorganismes sobre la base de les propietats fi -

sicoquímiques del sòl i el tipus de plantes, el que origina 

una coevolució d’aquests tres components. Els microor-

ganismes benefi ciosos del sòl tenen una alta repercus-

sió en l’agricultura, ja que determinen en gran manera 

la formació de la seua estructura, la nutrició vegetal, 

la generació de substàncies promotores del creixement 

vegetal i el control/vigilància sobre patògens vegetals 

alhora que prevenen l’aparició de malalties (Figura 2) 

(Singh i Trivedi, 2017).

Durant el procés d’interacció planta-microorga-

nisme, les arrels exsuden compostos rics en carboni, 

que representen un 15-30 % de l’energia fotosintetitzada 

«La gran demanda 

de fertilitzants està reduint 

severament les reserves 

de fosfats econòmicament 

explotables»

«Els microorganismes 

benefi ciosos del sòl tenen 

una alta repercussió 

en l’agricultura»
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per la planta i que són utilitzats 

pels microorganismes com a 

font de carboni per al seu creixe-

ment. Així, les plantes paguen 

un peatge alt pels minerals sub-

ministrats pels microorganismes, 

però els compensa en el balanç 

fi nal. A més de microorganismes 

fi xadors de nitrogen, hi ha altres 

microorganismes capaços de mobilitzar nutrients a par-

tir de la matèria orgànica del sòl o de sals insolubles, 

com ara els fosfats de calci o alumini. També hi ha 

microorganismes capaços de degradar molècules orgà-

niques complexes per a formar un fertilitzant orgànic de-

nominat «humus» que aporta nutrients i bioestimulants 

del creixement vegetal. Així, al fi nal del cicle vital de les 

plantes, una vegada són collides o moren, les arrels 

que romanen en terra s’acumulen amb la matèria orgà-

nica processable per als microorganismes, un procés 

necessari per a mantenir la vida en la rizosfera i evi-

tar la degradació i erosió dels sòls, sobretot en zones 

de cultiu intensiu.

En la rizosfera es troba un alt nombre de microorga-

nismes (milions de bacteris; milers d’espècies per gram 

de terra), encara que sembla que només unes poques 

espècies són les predominants en els sòls de diferents 

parts del món (Delgado-Baquerizo et al., 2018). No obs-

tant això, és possible que algunes d’aquestes espècies 

no majoritàries siguen essencials per a l’adaptació 

de les plantes a condicions extremes. Re-

centment s’han identifi cat microorganis-

mes en la depressió de Damakil, Etiòpia, 

un dels ambients més inhòspits del pla-

neta, que es creu que podrien tenir certa 

similitud amb el sòl de Mart (Gómez et al., 

2019). Si aquests microorganismes identifi -

cats afavoriren el creixement vegetal, podrien 

ser utilitzats per al desenvolupament de l’«agricul-

tura extraplanetària».

Com s’ha comentat anteriorment, l’escassetat de fos-

fat serà en el futur un dels factors limitadors de la pro-

ducció agrícola. Per això, actualment hi ha un gran 

interès a identifi car microorganismes que incremen-

ten la biodisponibilitat de fosfat al sòl i en faciliten 

l’absorció per part la planta. S’ha estimat que caldrà 

un augment del 2,5 % per any de fosfat en fertilitzants 

per a cobrir les necessitats alimentàries. No obstant això, 

aquestes estimacions no tenen en compte el fosfat resi-

dual depositat al sòl en forma de sals poc biodisponibles 

o com a matèria orgànica (arrels de plantes collides). 

Aquest fosfat emmagatzemat podria entrar de nou en la 

cadena alimentària de les plantes 

gràcies a l’acció dels microorga-

nismes i ajudar a desenvolupar 

una fertilització més sostenible. 

Com a exemple, un camp de blat 

deposita al sòl aproximada ment 

5 tones/hectàrea d’arrels post-

collita que es podrien transfor-

mar en aproximadament 350 kg 

d’humus per l’acció dels micro-

organismes. Això podria ser un 

bon complement a l’aportació de fertilitzants.

La paradoxa del fosfat és especialment preocupant 

als sòls agrícoles tropicals, ja que, encara que són 

de bona qualitat per a l’agricultura, solen ser pobres 

en fosfat. A més, a causa de les seues propietats fi -

sicoquímiques, aquests sòls segresten grans quantitats 

de fosfat i això fa que l’excés de fosfat utilitzat durant 

la fertilització estiga poc disponible en anys successius 

(Roy et al., 2016). Per això, la identifi cació de microor-

ganismes capaços de mobilitzar el fosfat en aquests sòls 

serà essencial per al desenvolupament d’una agricultura 

efi cient i sostenible en aquestes àrees i per a prevenir 

així la desforestació massiva. En aquest sentit, s’han 

identifi cat diferents aïllats bacterians capaços de pro-

moure el creixement de les plantes i solubilitzar el fosfat 

«L’ús del coneixement 

i la biotecnologia seran 

clau per a poder implantar 

i desenvolupar una agricultura 

productiva i sostenible»
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Senyals d’estrès
ambiental

Senyals d’estrès
nutricional

NUTRIENTS
PROTECCIÓ

Senyals d’estrès
de patògens

Figura 2. En la il·lustració, microbioma beneficiós (esquerra) versus 
microbioma patogen (dreta). Tradicionalment, els bacteris i fongs 
han estat considerats com a microorganismes patògens i nocius 
per a les plantes. No obstant això, cada vegada és més evident 
que dins del microbioma del sòl hi ha molts microorganismes be-
neficiosos per a les plantes que els faciliten l’adquisició de nutrients 
i les protegeixen contra altres microorganismes patògens. 
Il·lustració cedida per Sara del Pozo
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immobilitzat (Walitang et al., 2017). Aquests treballs 

obren una nova via d’investigació que podrà ser vital 

per a poder aconseguir una agricultura més sostenible 

i circular.

D’altra banda, les arrels vegetals són colonitza-

des per múltiples espècies de fongs (més de 6.000), 

que formen micorrizes extra o intracel·lulars. Encara 

que el nombre d’espècies vegetals que formen micor-

rizes és molt elevat, se n’han descrit algunes que no 

formen aquestes associacions, com és el cas d’espècies 

del gènere Brassica (la colza, la colifl or o la planta mo-

del Arabidopsis thaliana). No obstant això, recentment 

s’ha demostrat la interacció entre un fong, Colletotri-

chum tofi eldiae, i plantes d’Arabidopsis, que n’afavoreix 

el creixement i fi tness o efi càcia biològica en condicions 

de defi ciència de fosfat (Hiruma et al., 2016). Aquest 

descobriment és important, ja que demostra que dins 

de les poblacions naturals és possible trobar una gran 

diversitat d’interaccions que s’havien obviat prèviament. 

Actualment l’ús de microorganismes com a bioforti-

fi cants és explotat per empreses biotecnològiques per a 

incrementar la producció de certs cultius. No obstant 

això, s’han de tenir en compte diversos factors abans 

de posar aquests productes que contenen microorganis-

mes en el mercat, com ara, per exemple, com interaccio-

nen aquests aïllats amb la població de microorganismes 

Figura 3. Sense cap dubte, els avanços tecnològics recents apli-
cats a l’agricultura obren noves vies d’investigació per a poder 
desenvolupar nous programes de fertilització més sostenible 
i eficaç, així com per a la regeneració de sòls degradats i poc pro-
ductius. Encara que és prematur per a poder afirmar-ho, és pos-
sible que en un futur pròxim puguem disposar d’una «agricultura 
de precisió i a la carta» –combinant cultius millorats, sensors 
ambientals i fertilitzants específics de cultiu-sòl-microorganis-
mes–, que permeta obtenir una major producció amb un menor 
cost econòmic i mediambiental i que siga sostenible en el temps. 
El coneixement el tenim ací; ara és el moment d’aplicar-lo cor-
rectament.
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MONOGRÀFIC
Les plantes del futur

del sòl on s’apliquen, i com poden afectar l’estructura 

del sòl. D’altra banda, serà essencial intensifi car la in-

vestigació per a identifi car quines rutes/gens es modifi -

quen per l’aplicació d’aquests microorganismes i quines 

podrien ser candidates en programes de millora clàs-

sica o ser modifi cats mitjançant 

edició gènica. Així, és possible 

que puguem obtenir combinaci-

ons de cultius-aïllat més efi cients 

i així incrementar la producció 

agrícola. 

■  CONCLUSIONS
És difícil preveure amb exactitud 

la forma i qualitat de vida que tin-

drem d’ací a cent anys. No obstant això, en l’actuali-

tat som cons cients dels problemes que hem d’afrontar 

en les pròximes dècades. Un és la seguretat alimentària, 

que està estretament lligada a l’increment poblacional, 

i condicionada per l’efecte del canvi climàtic, l’escas-

setat d’aigua o l’ús de fertilitzants. En conjunt, aquests 

factors fan preveure difi cultats ben serioses per a proveir 

d’aliments segurs i a preu assequible la població mundial. 

Com hem d’enfrontar-nos a aquests problemes? Ningú 

té una solució defi nitiva. La ciència, però, ha generat 

coneixements que podran ser utilitzats per a oferir so-

lucions biotecnològiques per al desenvolupament d’una 

agricultura sostenible i de precisió que ens proporcione 

aliments de qualitat i en quantitat sufi cient (Figura 3). 

El coneixement i les eines ja estan disponibles; és el 

moment d’aplicar-les per al desenvolupament de noves 

estratègies de producció agrària que seran vitals per a 

aconseguir els disset objectius de desenvolupament sos-

tenible (ODS)1 que s’ha marcat l’ONU per als pròxims 

anys.
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