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ELS EXPLORADORS ESPACIALS HAN DE SER 
AGRICULTORS 

Què sabem i què necessitem saber sobre el creixement de les plantes en l’espai

F. JAVIER MEDINAF. JAVIER MEDINA

L’exploració espacial requerirà sistemes de suport vital que incloguen plantes per a proporcionar 
nutrients, oxigen, humitat i benestar psicològic, i que servisquen a més per a eliminar deixalles. En 
entorns extraterrestres, les plantes s’han d’adaptar a una gravetat diferent i fins i tot a la gravetat 
zero dels vols espacials. En aquestes condicions s’alteren les característiques cel·lulars i moleculars 
relacionades amb el desenvolupament de les plantes i es produeixen canvis en l’expressió gènica. 
En la gravetat lunar, els efectes són comparables amb la microgravetat, mentre que la gravetat de 
Mart provoca alteracions més lleus. No obstant això, ja ha estat possible desenvolupar i reproduir 
plantes en l’espai. Les investigacions actuals tracten d’identificar senyals, com la llum, que reem-
placen la gravetat com a impulsora del creixement vegetal. Contrarestar l’estrès gravitatori ajudarà 
a fer possible l’agricultura en hàbitats extraterrestres.

Paraules clau: biologia de plantes, Estació Espacial Internacional (ISS), microgravetat, meristema 
radical, expressió gènica.

 ■ INTRODUCCIÓ

El 10 d’agost de 2015, en els mitjans de comunicació 

de tot el món va aparèixer la imatge de tres tripulants 

de l’Estació Espacial Internacional (ISS per les seues 

sigles en anglès) mentre menjaven un encisam cultivat 

a bord. «Va ser un mosset per a l’home, però un gran 

salt per a #NASAVEGGIE i el 

nostre #ViatgeaMart. #1AnyA-

lEspai», va escriure l’astronauta 

Scott Kelly en Twitter (StationC-

DRKelly, 2015) al costat del ví-

deo en què degustaven el refrigeri 

(moment que recull la foto de la 

Figura 1A). S’havia convertit en el 

primer agricultor espacial.

Aquest esdeveniment va ser 

l’espectacular resultat del projecte 

Vegetable Production System (conegut com «Veggie»), 

una instal·lació per al creixement vegetal que havia acon-

seguit produir una collita petita de plantes d’amanida 

per a proporcionar a la tripulació una font d’aliment fresc 

i de qualitat, en termes nutritius i de sabor. A més, el cul-

tiu els va servir com a activitat relaxant, lluny dels pro-

cediments rutinaris de manteniment de l’Estació, i per 

al seu propi benestar fi siològic. Veggie proporciona llum 

i nutrients, però utilitza l’entorn de la cabina per a con-

trolar la temperatura i l’intercanvi de gasos (Figura 1B).

«Com més ens allunyem i més temps passem els hu-

mans fora de la Terra, més gran és la necessitat de poder 

cultivar plantes per a obtenir ali-

ment, reciclar l’atmosfera i acon-

seguir beneficis psicològics», 

va dir Gioia Massa (NASA, 2015), 

l’especialista científi ca de la ins-

tal·lació Veggie. «Crec que els sis-

temes vegetals seran components 

importants de qualsevol escenari 

d’exploració de llarga duració», 

va concloure. Tots els implicats 

en iniciatives futures d’exploració 

espacial comparteixen les declaracions expressades per la 

Dra. Massa, des dels científi cs fi ns als gestors i els diri-

gents de les agències espacials més importants del món. 

Tanmateix, vol això dir que s’han superat tots els obs-

tacles per al creixement reeixit i continu de les plantes 

en l’espai?

«La biologia vegetal espacial 

està progressant ràpidament, 

des que es va construir i va 

començar a operar l’Estació 

Espacial Internacional»
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La resposta és «no», almenys 

des de la perspectiva de la inves-

tigació biològica vegetal; o, com a 

màxim, «encara no». Els investi-

gadors pensen que els resultats ini-

cials de Veggie, seguits per altres 

avanços recents, plantegen noves 

preguntes i reptes per al treball 

científi c. És cert que una planta 

vascular va créixer en l’espai fi ns 

a una etapa adulta i que mostrava la mateixa forma, 

característiques i composició que la seua espècie mostra 

en la Terra. No obstant això, no sabem com va superar 

aquella planta les alteracions cel·lulars i moleculars pro-

vocades per l’exposició a l’entorn espacial que s’han ob-

servat en nombroses ocasions (Herranz i Medina, 2014). 

El professor Marco i el seu equip (Marco, Husson, Her-

ranz, Mateos i Medina, 2003) ja van descobrir aquesta 

paradoxa després de realitzar experiments pioners 

amb Drosophila, la mosca de la fruita, que van revelar 

que, pel que sembla, el desenvolupament es va comple-

tar de manera normal malgrat la presència de canvis 

cel·lulars i moleculars. Trobar les claus per a solucionar 

aquesta paradoxa és un dels reptes més emocionants 

de la investigació actual en biologia espacial. 

 ■ L’ENTORN ESPACIAL: RADIACIÓ 
I GRAVETAT

Molts objectes orbiten al voltant de la Terra, la Lluna, 

Mart i altres cossos més llunyans, en un entorn que, 

des de la perspectiva terrestre, és hostil i perillós per a 

la vida. Certament, l’únic objecte en òrbita que alberga 

vida terrestre fora del nostre planeta és l’ISS (i les naus 

relacionades amb el seu manteniment). 

La Terra és l’únic planeta del Sistema Solar dotat 

d’una atmosfera compatible amb l’existència d’és-

sers vius. L’atmosfera i la magnetosfera de la Terra 

protegeixen els éssers vius de les condicions hostils 

de l’espai exterior, que inclouen el buit, la radiació i la 

temperatura. Tant les astronaus com qualsevol hàbitat 

que s’establisca a la Lluna o Mart han d’estar protegits 

contra aquests factors i replicar l’atmosfera terrestre 

en el seu interior.

La radiació còsmica mereix especial consideració 

com un factor ambiental crucial durant les missions 

espacials. La radiació provoca un dany cel·lular que pot 

arribar a ser letal o afectar la fi siologia dels teixits i òr-

gans. L’exposició a altes dosis de radiació és un greu 

perill per als exploradors espacials i això es va tenir 

en compte en la construcció de les astronaus, que van 

implantar escuts protectors. No obstant això, l’exposi-

ció a dosis menors de radiacions 

més penetrants, que van acumu-

lant-se després de travessar les pro-

teccions, indueix els organismes 

a un estat d’estrès. Això representa 

un risc per a missions a llarg ter-

mini com un viatge a Mart.

L’a lt r e  fac tor  i mpor t a nt 

de l’entorn espacial és l’alte-

ració gravitatòria. La gravetat 

és la força d’atracció existent entre 

dos objectes. D’acord amb la llei de gravitació universal 

de Newton, aquesta força és directament proporcional 

al producte de les seues masses i inversament propor-

cional al quadrat de la distància entre els seus centres. 

Per tant, l’acceleració de la gravetat en la superfície 

de la Terra és de 9,8 m/ s2 (1 g), i es redueix fi ns a 

9,0 m/s2 (0,9 g) en una òrbita terrestre baixa, com la dis-

tància a la qual orbita l’ISS (a uns 400 km de la Terra). 

Només es podria assolir una reducció de 10-2 g a 

una distància d’uns 200.000 km de la Terra, sense 

considerar la infl uència d’altres objectes. 

Figura 1. A) Els astronautes Scott Kelly (dreta) i Kjell Lindgren 
(esquerra), degustant un encisam de fulla de roure recentment 
recol·lectat de la seua collita espacial com a part de l’experiment 
Veg-01. B) Instal·lacions del Vegetable Production System de la 
NASA («Veggie») en l’Estació Espacial Internacional. La imatge 
mostra coixinets que contenen encisams de fulla de roure durant 
l’experiment Veg-01. 

«La radiació còsmica mereix 

especial consideració 

com un factor ambiental 

crucial durant les missions 

espacials»
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Llavors, per què quan els astronautes estan en l’ISS 

o en altres astronaus al voltant de la Terra experimenten 

la «gravetat zero»? En l’ISS això ocorre pel fet que està 

en òrbita, és a dir, en una caiguda lliure sense fi  al 

voltant de la Terra. La gravetat arrossega els objectes 

en òrbita cap al centre del nostre planeta, però l’alta 

velocitat del moviment lateral evita la caiguda i manté 

l’objecte a una distància constant. El resultat de la força 

centrífuga produïda per l’òrbita i la força de la gravetat 

cap a la Terra és la «ingravitació» o la «microgravetat». 

En termes més col·loquials, en diem «gravetat zero» 

(gravetat efectiva <10-3 g). Un vehicle espacial que orbita 

la Terra es troba en aquest estat. No obstant això, en la 

superfície lunar o marciana la força de la gravetat depèn 

de la massa de cada satèl·lit o planeta i és de 0,17 g en 

el cas de la Lluna i de 0,38 g en el de Mart.

El canvi de gravetat que exis-

teix en l’entorn espacial en compa-

ració amb la Terra és especialment 

important per a l’exploració espa-

cial. En la pràctica, només és possi-

ble contrarestar físicament aquest 

canvi mitjançant una centrifuga-

ció contínua, que fi ns al moment 

no s’ha considerat una opció efi -

cient i assequible. Per tant, l’estra-

tègia és conèixer els seus efectes 

en els éssers vius i intentar mitigar les alteracions fi siolò-

giques mitjançant l’ús de mecanismes biològics que aca-

ben conduint a l’adaptació dels éssers vius al nou entorn.

 ■ LA GRAVETAT HA MODELAT EL PLANETA 
TERRA, LA VIDA I LES PLANTES 

Entre els factors ambientals que afecten els éssers vius, 

la gravetat és l’únic que ha tingut una presència constant 

al llarg de la història de la vida en la Terra. No sols 

l’evolució biològica, també els processos geològics 

que han impulsat la formació del planeta Terra s’han 

produït en presència d’un vector de gravetat constant, 

que de fet continua operant avui dia. La morfologia 

i les funcions dels éssers vius terrestres estan molt in-

fl uïdes per la gravetat, i en la biodiversitat de la Terra 

es poden trobar molts òrgans, sistemes i processos 

diferents destinats a detectar i respondre a la gravetat, 

així com a utilitzar la gravetat en benefi ci de les seues 

funcions biològiques.

En el cas concret de les plantes, la colonització dels 

entorns terrestres pels ancestres de les plantes aquàti-

ques, que es va produir fa prop de 400 milions d’anys, 

va marcar una fi ta crucial. Per a emergir de la mar i 

créixer en terra ferma, les plantes van haver de desenvo-

lupar un cos rígid capaç de resistir la força de la gravetat 

i mantenir la planta dreta. L’èxit va radicar en la crea-

ció de parets protectores que afectaven àrees extenses 

del cos de la planta, com les capes de lignina, que també 

ajudaven a evitar la dessecació. Posteriorment, les plan-

tes van diferenciar òrgans aeris especialitzats per a 

maximitzar l’exposició de les fulles a la llum del sol 

i l’efi ciència de la fotosíntesi, i arrels i pèls absorbents 

per a capturar l’aigua i els minerals del sòl. Les plantes 

van utilitzar la gravetat per a aquesta diferenciació i van 

desenvolupar el gravitropisme per a gestionar el seu 

creixement d’acord amb el vector gravetat. Per tant, 

les arrels mostren gravitropisme positiu perquè crei-

xen cap al centre de la Terra, mentre que les tiges tenen 

gravitropisme negatiu i creixen cap a la llum del sol. 

En aquest context, el viatge espacial és una altra gran 

fi ta en la història de les plantes: per primera vegada s’en-

fronten a una condició ambiental 

(la microgravetat) que no han ex-

perimentat mai, no sols en termes 

ontogenètics sinó també filoge-

nètics. Els primers experiments 

espacials, de fa més de cinquanta 

anys, van mostrar que les plantes 

podien sobreviure i créixer en l’es-

pai, encara que prompte es van ob-

servar alteracions (Perbal, 2001). 

Els resultats a vegades eren confu-

sos, en la majoria de casos a causa de defi ciències en el 

disseny experimental i en els aparells utilitzats per fer 

germinar llavors i per cultivar les plantes. Les millores 

en les instal·lacions de cultiu, com en el cas de Veggie, 

ens han permès concloure que la microgravetat en si 

mateixa no impedeix el creixement i reproducció de les 

plantes. Per tant, continua oberta la qüestió de quins 

mecanismes utilitzen les plantes per a superar les alte-

racions i aconseguir una adaptació funcional. Qualsevol 

possible resposta a aquesta pregunta hauria de tenir 

en compte que durant la seua evolució les plantes han de-

senvolupat una gran plasticitat per a adaptar-se a condi-

cions ambientals canviants, a causa de la seua condició 

sèssil. Aquesta plasticitat es basa en l’existència de tei-

xits meristemàtics i en l’alta redundància de genomes 

i famílies de gens que contenen.

 ■ CONSEQÜÈNCIES DE LA MICROGRAVETAT 
PER A LES PLANTES

El meristema de l’arrel és un teixit essencial per al 

desenvolupament i la resposta a l’estrès de les plantes. 

És una reserva permanent de cèl·lules totipotents indi-

ferenciades que generen cèl·lules diferenciades per al 

desenvolupament. La funció de les cèl·lules meriste-

màtiques és realitzar un cicle continu de creixement 

«El viatge espacial és una gran 

fi ta en la història evolutiva 

de les plantes: per primera 

vegada, s’enfronten a la 

microgravetat»
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i divisió: el cicle cel·lular. La divisió cel·lular per mitosi 

produeix dues cèl·lules fi lles, que passen per la interfase 

fi ns a la divisió següent. Les fases G1 i G2 de la inter-

fase estan separades per la fase S, caracteritzada per la 

replicació de DNA (Figura 2). El creixement de les 

cèl·lules meristemàtiques durant la interfase no sols 

afecta la grandària de la cèl·lula, sinó que també im-

plica un augment en el seu contingut proteic, per a 

fer possible la següent divisió cel-

lular (Perrot-Rechenmann, 2010). 

Com que les proteïnes se sinte-

titzen en els ribosomes, la biogè-

nesi dels ribosomes i el nuclèol 

són marcadors fi dels del creixe-

ment de les cèl·lules meristemàti-

ques. En general, la funció de les 

cèl·lules meristemàtiques està ba-

sada en una estricta coordinació 

entre les taxes de proliferació 

i creixement cel·lular, anomenada «competència me-

ristemàtica» (vegeu Herranz i Medina, 2014).

L’experiment Root (“Arrel”), el primer experiment 

europeu de biologia vegetal realitzat a bord de la ISS, 

va mostrar un notable augment en la taxa de prolifera-

ció cel·lular en els meristemes radicals de les mostres 

espacials, acompanyat d’un descens en la taxa de crei-

xement cel·lular, expressat com la producció de precur-

sors preribosòmics en el nuclèol (Matía et al., 2010). 

Alguns experiments pioners anteriors ja havien observat 

alteracions en certs paràmetres del cicle cel·lular (Per-

bal, 2001). Les anàlisis complementàries realitzades 

en microgravetat simulada en instal·lacions en terra 

van confi rmar aquests desajustaments induïts per la 

microgravetat. En concret, s’han demostrat alteracions 

en la regulació del cicle cel·lular que produeixen l’escur-

çament de la fase G2, la més activa en termes de pro-

ducció de ribosomes, i, consegüentment, l’anticipació 

de la mitosi (Kamal, Herranz, 

Van Loon i Medina, 2019). Així 

doncs, la condició ambiental d’ab-

sència de gravetat provoca un es-

très notable en la planta a causa 

de la pèrdua de la competència 

meristemàtica (Herranz i Medina, 

2014) (Figura 2). 

La competència meristemàtica 

està connectada fi siològicament 

amb la percepció de la gravetat 

mitjançant la fi tohormona auxina. L’alteració de la 

gravetat provoca canvis en l’equilibri lateral d’auxina 

de l’arrel, la qual cosa produeix distorsions i curvatures 

i, consegüentment, la pèrdua de l’orientació i l’altera-

ció del gravitropisme (Gadalla, Braun i Böhmer, 2018). 

A més, l’auxina és un important controlador de l’activitat 

meristemàtica que regula el creixement i la prolifera-

ció cel·lular (Perrot-Rechenmann, 2010). S’ha postulat 

l’existència de sensors cel·lulars de gravetat addicionals, 

probablement localitzats en la paret cel·lular, i de meca-

Figura 2. A) Representació esquemàtica del cicle cel·lular. S’hi representen les quatre fases de què consta (G1, S, G2, i M, o mitosi), així 
com els punts de control en què es duen a terme els processos reguladors. En cada punt de control s’indiquen els processos i paràmetres 
específics que s’han de comprovar. Quan les cèl·lules deixen de progressar al llarg del cicle cel·lular, entren en la fase G0. La destinació 
de les cèl·lules G0 és variable i s’indiquen les principals destinacions alternatives. B, C) Visualització en el meristema de l’arrel de l’expres-
sió de la ciclina B1, una proteïna que actua en el punt de control G2/M del cicle, detectada mitjançant la construcció genètica reportera 
cycB1: GUS, observada amb un estereoscopi binocular. Les plàntules es van cultivar en condicions control 1 g (B) o en microgravetat 
simulada (C). D, E) Visualització de l’expressió de la ciclina B1 com en les imatges anteriors, però observada a més augment, mitjançant 
un microscopi òptic. L’expressió del regulador del cicle cel·lular es redueix molt en microgravetat simulada.

«El canvi de gravetat existent 

en l’ambient espacial 

en comparació amb la Terra 

és especialment important 

per a l’exploració espacial»
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nismes intracel·lulars de transducció del senyal (Herranz 

i Medina, 2014). 

A més d’efectes cel·lulars, l’entorn de microgravetat 

provoca la reprogramació gènica de les plantes. L’absèn-

cia d’una «memòria» de la falta de gravetat en l’evolució 

de les plantes planteja una pregunta clau: si l’organisme 

respon a l’absència d’aquest factor desenvolupant un me-

canisme completament nou o utilitzant mecanismes 

de resposta generals i no especialitzats. Els estudis rea-

litzats han demostrat una resposta complexa en les plan-

tes. Fins ara no s’han trobat gens específi cs de resposta 

a les alteracions en la gravetat, però en canvi sí que 

es coneixen gens que participen en els mecanismes ge-

nerals de resposta a l’estrès abiòtic i que han demostrat 

que modifi quen la seua expressió en ambient de mi-

crogravetat (vegeu Paul et al., 2017, i les referències 

esmentades).

 ■ EL PAPER DE LA LLUM

Malgrat els canvis fi siològics provocats en l’am bient es-

pacial, es desenvolupen plantes adultes i fl ors amb apa-

rent normalitat en l’espai. Per tant, la qüestió clau 

en termes pràctics és identifi car i comprendre les es-

tratègies que la planta desencadena per a contrarestar 

els problemes de supervivència associats amb l’am-

bient espacial i la microgravetat. El terme clau per a 

aquest important objectiu d’investigació és mecanis-
me(s) d’adaptació. Quins són aquests mecanismes i com 

i quan s’estableixen?

L’adaptació i la supervivència de plantes en l’espai 

podria benefi ciar-se de la substitució de la gravetat 

per un altre senyal extern, que podria complir el ma-

teix paper que la gravetat en la Terra en l’orientació 

del creixement i desenvolupament de les plantes o un 

Figura 3. Efectes de la llum i la gravetat en l’orientació de les tiges (hipocòtils) i arrels de plàntules joves. Es mostren les diferents possi-
bilitats de combinació dels dos factors tropístics ambientals. Observeu els diferents efectes en els dos òrgans de la plàntula. S’indiquen, 
si és el cas, la posició de la font de llum i la direcció del vector de gravetat (g).

Llum 
Gravetat (1g)

FONT DE LLUM

NO llum 
Gravetat (1g)

Llum 
NO gravetat (μg)

NO llum 
NO gravetat (μg)

g F
. J

a
v
ie

r 
M

e
d

in
a

  Núm. 104  MÈTODE 79



MONOGRÀFIC
Les plantes del futur

paper similar. La llum és una bona candidata, ja que 

en realitat és un estímul tropístic. El fototropisme com-

plementa al gravitropisme amb l’objectiu d’optimitzar 

l’efi ciència en la captura de nutrients (Figura 3). A més, 

la llum, especialment la llum roja, és captada pels fi -

tocroms per a produir canvis en la regulació dels gens 

de resposta a l’auxina i molts coordinadors de creixe-

ment (Vandenbrink, Kiss, Herranz i Medina, 2014).

En aquest context, seria interessant saber fi ns a quin 

punt la llum pot actuar com un senyal capaç de con-

trarestar els efectes de la falta de gravetat. Per a això, 

en l’ISS es va dur a terme el denominat «Seedling 

Growth Project» (“Projecte de creixement de plàntules”) 

(Vandenbrink et al., 2014), constituït per tres experiments 

successius realitzats respectivament en 2013, 2014 i 2017. 

El projecte ha estat el resultat de la cooperació entre 

la NASA i l’Agència Espacial Europea (ESA per les  seues 

sigles en anglès), en el qual s’ha utilitzat un dispositiu 

incubador europeu combinat amb una cambra de cultiu 

americana per a estudiar la germi-

nació de les llavors i el creixement 

de les plàntules. Es van utilitzar 

diferents col·leccions de mutants 

de l’espècie vegetal model Arabi-
dopsis thaliana que afectaven fi to-

croms, proteïnes nucleolars i gens 

de resposta a l’auxina. Les llavors 

van germinar en el vol i van créi-

xer durant sis dies en diferents 

règims d’il·luminació i gravetat. A més de la microgra-

vetat, les plàntules van ser sotmeses a diferents nivells 

de gravetat entre 0 g i 1 g, incloent-hi els nivells de la 

Lluna i Mart. Aquests nivells es van simular en una 

centrifugadora instal·lada en l’incubador (Figura 4).

Tot i que algunes de les anàlisis encara estan en curs, 

ja s’han identifi cat noves respostes fototròpiques a la llum 

blava en l’espai. A més, s’ha observat un efecte positiu 

de la llum roja per a contrarestar l’estrès provocat per la 

microgravetat en el creixement i la proliferació cel·lular 

del meristema de l’arrel (Valbuena et al., 2018), i aquest 

efecte ha estat confi rmat en un estudi transcriptòmic 

global. Per tant, sembla que la llum (roja) podria ser un 

dels factors que promouen l’adaptació de les plantes a la 

microgravetat i que es podria utilitzar per a mitigar l’es-

très gravitatori en el cultiu de plantes en l’espai.

 ■ CREIXEMENT DE PLANTES EN LA GRAVETAT 
PARCIAL DE LA LLUNA I DE MART

El cultiu de plantes és necessari per a l’exploració es-

pacial no sols a bord de les astronaus en òrbita, carac-

teritzades per un entorn de microgravetat, sinó també 

per als assentaments humans més o menys permanents 

en altres planetes o satèl·lits (la Lluna i Mart són els 

objectius principals, per raons òbvies).  

L’entorn dur i hostil de la Lluna i de Mart és una li-

mitació molt important a l’hora de projectar i implantar 

qualsevol tipus d’«hivernacle». El concepte de terrafor-
mar un planeta o lluna està passant de la ciència-fi cció 

(en literatura, o en el cinema) a la ciència real. Designa 

el procés humà de modifi car l’atmosfera, temperatura, 

topografi a superfi cial o ecologia d’un cos estel·lar per a 

fer-lo més similar a l’entorn de la Terra i aconseguir 

que siga habitable per a la vida terrestre. Curiosament, 

els experiments realitzats amb sòls simulats en la seua 

composició han demostrat que el creixement i desenvolu-

pament de les plantes seria compatible amb la superfície 

de Mart i de la Lluna.

Una vegada més, la gravetat és un factor permanent 

i inevitable. Com ja s’ha indicat, la gravetat de la Lluna 

és de 0,17 g i la de Mart és de 0,38 g. Això entra en els 

anomenats nivells de gravetat parcial, vectors de grave-

tat que assoleixen només una frac-

ció de la seua magnitud a la Terra. 

Aquests nivells van ser simulats 

a la Terra mitjançant la implan-

tació de solucions tecnològiques, 

validades biològicament amb el 

cultiu de plàntules d’Arabidopsis 

thaliana. Els paràmetres fi siolò-

gics de les plàntules cultivades 

simulant el nivell de gravetat 

de la Lluna es van veure afectats seriosament, amb una 

intensitat fi ns i tot major a la registrada en micrograve-

tat simulada, mentre que el nivell de gravetat de Mart 

només va produir una lleu alteració de l’equilibri entre 

creixement cel·lular i proliferació, amb paràmetres simi-

lars als que es van obtenir amb les mostres del control 

1 g (Manzano et al., 2018).

Curiosament, la gravetat lunar simulada no va poder 

orientar el creixement de les plàntules, però, en la gra-

vetat marciana, aquestes van mostrar un gravitropisme 

visible. Al seu torn, els resultats obtinguts en l’espai, uti-

litzant la centrífugadora per a produir un ampli espectre 

de valors de gravetat parcial, van seguir la mateixa ten-

dència obtinguda en els dispositius de simulació en terra. 

Per tant, sembla que la gravetat marciana no serà un obs-

tacle important per al cultiu de plantes.

 ■  PERSPECTIVES FUTURES
La secció de la pàgina web de l’ESA dedicada a la 

investigació amb plantes en l’espai1 subratlla la impor-

1   https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_
Exploration/Research/Plants

«La llum pot actuar com un 

senyal capaç de contrarestar 

els efectes de la falta 

de gravetat»
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tància de l’agricultura espacial i destaca la necessitat 

de continuar investigant en aquesta disciplina, comen-

çant amb el paràgraf següent: «Cultivar plantes per a 

obtenir aliment va ser un pas signifi catiu en la història 

de la humanitat. Cultivar plantes per a obtenir aliment 

en l’espai i en altres planetes serà necessari per a l’ex-

ploració del nostre univers».

Establir assentaments humans temporals o permanents 

a la Lluna i a Mart comença a semblar una possibilitat 

real, després de l’èxit de diverses missions no tripulades 

amb robots. Malgrat que encara és necessari solucio-

nar algunes qüestions tecnològiques, ètiques i polítiques, 

el camí per a aquesta iniciativa està obert. Observant 

els mitjans de comunicació de masses i les xarxes socials, 

percebem que la investigació per a l’exploració espacial 

atrau molt d’interès. Concretament, la cerca de vida alie-

nígena i la supervivència i adaptació dels éssers vius ter-

restres a entorns extraterrestres desperten molta curiositat 

entre els ciutadans. A més, l’exploració espacial és un 

poderós impulsor per al progrés científi c i tecnològic 

i per a la conscienciació pública sobre la seua importància. 

Cada vegada és més evident que els humans han de 

convertir-se en exploradors espacials, i també queda 

igualment clar que els exploradors espacials hauran de ser 

agricultors espacials. La pel·lícula The martian (2015), 

dirigida per Ridley Scott, va posar en relleu aquesta 

necessitat en una escena que mostra de manera ben do-

cumentada el tipus de reptes i solucions que sorgeixen 

en l’exploració espacial en relació amb el cultiu i l’ús 

de plantes. Per descomptat, aquesta escena (com tota 

la pel·lícula) pertany al gènere de la ciència-fi cció, però 

les nostres expectatives, basades en experiments científi cs 

reals, no s’allunyen molt del que mostra la pel·lícula.

La biologia vegetal espacial està progressant ràpida-

ment, especialment des que es va construir i va comen-

çar a operar l’ISS. Malgrat les limitacions i obstacles 

que continuen afectant l’experimentació espacial, el co-

neixement que hem generat en els últims deu anys cada 

vegada està més prop de permetre’ns produir collites 

espacials per a alimentar els exploradors. Per exemple, 

ara coneixem bastant bé la reprogramació genètica in-

duïda en les plantes quan s’adapten a l’entorn espacial. 

Podríem oferir ací una llista que incloga alguns 

dels reptes més rellevants i urgents per al futur pròxim 

d’aquesta disciplina. En relació amb l’expressió genètica, 

Figura 4. Imatges de l’experiment espacial «Seedling Growth», 
obtingudes a bord de l’Estació Espacial Internacional. A) Un as-
tronauta ha extret de l’incubador els contenidors experimentals 
i les cambres de cultiu en les quals han crescut les plàntules, 
i està realitzant les operacions necessàries per a preservar ade-
quadament les mostres per a transportar-les a la Terra i fer-ne 
les anàlisis posteriors al laboratori. B) Imatges de les plàntules 
cultivades en l’espai, d’acord amb els protocols experimentals. 
μg: microgravetat. 1 g: control en gravetat terrestre. En aquest 
cas, les plàntules d’1 g van créixer en una centrifugadora a bord 
que girava a aquesta velocitat angular. L’orientació del creixement 
de les plàntules difereix molt en tots dos casos. S’indica la direcció 
del vector de gravetat (g) en l’experiment de control. «Cada vegada és més evident 

que els exploradors espacials hauran de ser 

agricultors espacials»
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hem de defi nir quina és la proporció signifi cativa de gens 

de «funció desconeguda» afectats per la microgravetat 

que s’han trobat en els estudis transcriptòmics. En la 

fi siologia vegetal, el desxiframent complet dels mecanis-

mes d’adaptació, especialment tenint en compte el paper 

que pot exercir la llum com a impulsor del creixement 

vegetal en absència de gravetat, continua sent una qüestió 

sense resoldre, com ho és també la funció exacta de l’au-

xina en la transducció de senyals en diferents entorns 

amb estímuls ambientals alterats. El paper de la micro-

gravetat en la senescència i els processos oxidatius és fo-

namental i no s’ha experimentat prou sobre aquest tema. 

Finalment (encara que aquesta llista no és exhaustiva), 

tard o d’hora haurem de passar del sistema model d’Ara-
bidopsis a plantes de collita com a 

material dels nostres experiments.

«Què t’emportaries a l’espai? [...] 

Oxigen, aigua i menjar [...], els teus 

llibres, música i dispositius elec-

trònics favorits, alguna cosa per a 

escriure, per a dibuixar... També 

hauries de portar medicaments.» 

En relació amb aquesta pregunta, 

un grup d’estudiants d’educació 

secundària de Navarra han desen-

volupat un projecte per a utilitzar 

plantes en l’espai per a produir 

i purifi car proteïnes recombinants. 

Aquestes proteïnes podrien ser, per exemple, medica-

ments amb data de caducitat superior a la duració de la 

missió espacial, o nutrients que no es troben en les plantes 

de manera natural. El projecte BioGalaxy,2 desenvolupat 

pels estudiants amb el suport del Planetari de Pamplona 

i de l’Institut d’Agrobiotecnologia, ha obtingut el segon 

premi en el Concurs Internacional iGEM. 

El futur no està escrit i ningú coneix el fi nal d’aquesta 

història. 
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«El cultiu de plantes 

és necessari per a l’exploració 

espacial, no sols a bord de les 

astronaus en òrbita, sinó també 

per als assentaments humans 

més o menys permanents 

en altres planetes o satèŀ lits»


