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I'tt Acqdemta no se hace solidaria de las

oniniones científ icas expuestus en sus publi-

, 'oriorrr' especifictindose esla n()rma en to

cofira\orÍada de las mismas' Exce l' lent íssim Senyor President

Molt Il'luslres Senyors Académics

Senyores, Senyors

En primer lloc wll expressar el meu agraiment pel gran
honor que m'han atorgat els Molt Il.lustres Membres d'aquesta
Reial Académia de Farmácia en elegir-me Membre Corresponent
d'aquesta prestigiosa institució, i de manera especial als qui han
contribuit a la meva proposta, i molt principalment al meu amic
Dr. Jaume Bech i Borrás, amb qui estic unit per una amistat
fonamentada en moltes hores d'estudi plegats en el nostre primer
any de la Universitat, i també al Dr Joan Barceló amb qui vaig
tenir I'honor de col.laborar en els inicis de la Universitat de Les
Il les Balears.

Pero voldria també que aquesta ocasió fos un homenatge
a les persones que amb la seva saviesa i el seu exemple em van
moure primer a dedicar-me a la tasca universitária i m'han
orientat després al llarg d'aquests anys de treball. Tanmateix sóc
plenament conscient que no podré fer menció de totes aquestes
persones, tot i deixar amb plena consciéncia les que formen part
del meu ámbit fanliliar. Comengaré doncs fent menció especial
del Dr. Josep Pascual i Vila, aquell il 'lustre farmacéutic i químic,
doctor en ambdues titulacions, mestre que ha deixat una veritable
escola de química orgánica, que va ser qui em va atraure a
aquesta part de la ciéncia tan lligada a la farmácia ja en les seves
classes en els darrers anys de la llicenciatura, i després en els
cursos de doctorat, i  en la direcció de la tesi doctoral. Tot sesuit
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cal fer esment de qui va conduir més directament els meus

p r l r n . t t passosen la rece rca ,e lD r ' JosepCas te l l s iGua rd io l a
Vun ,", aquells anys de laboratori sota ambdós mestres, i al caliu

d'ult.es güns científics com els Drs. Serratosa i Ballester i dels

meus .o.punyt de laboratori, on van néixer les constants

dominants que han marcat la meva tasca universitária

La primera d'aquestes constants ha sigut el lligam entre

l,interés cilntific, diguem-ne pur, i la finalitat aplicada en la

recerca. I aixi en les investigacions realitzades al llarg de la meva

carrera universitária s'ha mantingut gairabé sempre el lligant

entre ooqrct i telvri' i ja en la meva tesi doctoral de la

universitat de Barcelona vaig treballar en la síntesi de nous

antibiótics. 
r-6 De manera semblant, en la tesi doctoral de la

Universitat d'oxford vaig preparar i estudiar les reaccions

d'algunes substáncies poliaceti léniques que presentaven activitat

antiúiótica, i vaig aclaiir algunes difrcultats trobades en la síntesi

d' insecticides clorats. 
7-e

Altres treballs, objecte de tesis doctorals realitzades sota

la meva direcció han tingut també objectius aplicats: la

preparació de piridazines flavoritzants; 
10 nlétodes per a

i 'ait ivació del grup carboxil  per mil lorar la sintesi.peptídica i  la

preparació de ienici l ' l ines senlisintétiques; 
rr-rr un nou

procediment per a la síntesi d'ácids retinoics, coneguts cotlr

iemei eficag de la psoriasi; r'r'17 o la síntesi d'arninoácids
insaturats.r* Dins de la preocupació pel desenvolupament dels
pobles, i com a forma concreta de col'laboració entre les
Universitats de Valdncia i Piura, també he prestat atencio a
I'aprofitament de l'oli essencial de la llima de la Región Grau del
Perú,. t ' ' ' t

El darrer objectiu a qué r,ull fer referéncia és la síntesi i
procediments per a I'aplicacib de substáncies no contarninadoresper al control de plagues en les explotacions agrícoles, que forma
una petita part del tema centrar'd'aquest discurs. No vull pas
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silenciar que el meu interés per aquest tema el dec al Dr
Eduardo Primo Yúfera qui, en arribant jo a valéncia en qualitat
de professor agregat, va tenir ra gentiresa de proposar-me de
col ' laborar en un projecte sobre juvenoides pe; al control
d' insectes.

La segona constant en ra meva tasca universitária ha sigut
I ' interés per la docéncia: no sors en ra contribució a
I'ensenyament per a la formació de les futures generacions de
fbrmacéutics o quimics, sinó també en la reflexió sobre el metode
docent. Pel que fa a aquest tema no vuil fer més referéncia que la
recent aparició d'un text de química organica en catalá, del que
en soc autor, i expressar el meu agraiment al Dr. Fdlix Nvarez de
la vega, qui, mentres posávem res primeres pedres de la recerca i
la docéncia de la química orgánica en els inicis de la Facultat de
Farmácia de la universitat de Navarra, em va facilitar la
conrprensió de la singularitat i el carácter fonamental de la
química orgánica en la fbrmació del farmacéutic, i qui em va fer
veure que aquelles dues constants científ iques (coneixement
f l losofrc i  f inal i tat apl icada) no podien ser separades sense
rebaixar la quali tat de la universitat i  ra professió farnracdutica.



nnüronns euinnrcs No coNTAMTNANTS EN EL
CONTROL DE LES PLAGUES D'INSECTES.

Inlroducció

Vull comengar fent palesa la ferma convicció que tot
ésser existent en la Natura té una raó de ser, i que ha de ser
qualificat com un bé, tant si és contemplat en si mateix com si
se' l  considera en relació amb I 'home. Es ben cert que, d'alguns
éssers es fa ben dificil veure'n la raó de bé. Aixo ens passa quan
no podem dissociar I'efecte nociu dels microorganismes que
causen les infeccions a I'home, els animals o les plantes, i que són
un objecte principal de la ciéncia farmacéutica. Un altre mon en
qué trobem éssers dels quals se'ns fa especialment palés el
carácter nociu és el d'alguns artrópodes, com certs grups
d'ácars, arácnids i insectes, que són amb forga freqiiéncia
vehicles de tramissió d'infeccions bacterianes i víriques per a
I'home i altres vertebrats, i d'infeccions víriques per a les plantes.
A més, algunes espécies d'insectes, principalment en les seves
formes larváries, causen pérdues molt considerables als conreus
de verdures, llegums, grarninies, fruita i arbres fruiters, en els
boscos o en I'emmagatzematge dels productes agrícoles.

L'experiéncia dels darrers segles ens ensenya que tot
aveng tecnológic comporta risc i conseqriéncies laterals que
poden resultar nocives per a I'home i amb freqüéncia també per a
la Natura. Així podem veure que en la recerca de mitjans químics
de protecció contra agents patógens, parásits i plagues, la
concepció que domina des del darrer terg del segle XIX fins a la
segona meitat del segle XX pretén la substitució dels métodes
naturals i tradicionals per l'ús de productes artificials, que
resulten més eficagos, economics i fácils d'aplicar. Peró en els
anys 60 i 70 del nostre segle el progrés de la ciéncia i la major



consci¿ncia dels efbctes laterals, mouen I ' inici d'un camr,
diguem-ne de retorn, que duu en primer l loc a substituir les
substáncies de disseny art i f icial per altres que imiten les naturals i
que té com a fr l 'ús nl i l lorat dels productes i  els métodes naturals
Peró a hores d'ara els métodes naturals i  I 'apl icació de les
substáncies naturals resulten rrés dif ici ls, nrés cars, donen
resultats no senlpre immediats, requereixen un aprenentatge a un
nivell superior, i fins i tot una disciplina personal per véncer la
comoditat que ofereixen els métodes artifrcials En la ciéncia
farmacéutica hi tenim molts exemples en qué aquest objectiu ja
está aconseguit, pero és palés també qLre encara és molt llarg el
camí que queda per recorrer

Ara, emperó, si m'lio permeten, seguirern en una rápida
visió aquest camí en el camp del control dels insectes,
especialment en les plagues del camp. Crec que aquest tema no
és al ié a I ' interés de la ciéncia farmacdutica, tot considerant la
seva incidéncia en les infeccions, la contaminació dels aliments
vegetals, i  la mateixa producció d'aquests al iments.

Mitotle.s cul/ut'al,s

Des de l 'Antiguitat I 'horne s'ha defensat dels insectes,
encara que arnb éxit reduit, amb nrdtodes culturals desenvolupats
per I'experiéncia del segles. Com a primers procediments químics
van ser emprats insecticides d'origen inorganic, que resultaven
molt tóxics per a I'home i els mamífers, com I'oxid arseniós, la
criolita i altres sals de metalls com el coure o el plom. Altres
insecticides coneguts des de fa temps tenen origen vegetal, i han
estat emprats especialment per les cultures asiátiques i les
primitives africanes, o americanes. Farem menció d'alguns
exemples (figura l). El piretre de les flors seques del
Chrysanlhennnt cinerariaefolium, que conté piretrines,
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substancies molt tóxiques per als insectes, de qué en tornarem afer  nrenció N'es conegut  r 'ús des d 'anr ic  pers caucasians i  aEuropa des cre ra decadl ¿ers uini- üs rotenoides es troben enplantes der génere Den'i.s, ofereixen-mort baixa toxicitat per aI 'home isón ernprats  com a insect ic ides i també per  fac i r i tar  Iapesca o la defensa contra peixos carnívors, .on-'-iu-|i.unyu,u
::^111-1.'::."1 propierar pa'ratitzad,oü ¿.t, peixos De i,ús de lanrcotlna del tabac, n,hi ha refbréncies _ja I,any 1690 que enmostren la utilitat per a combatre els afidids,',.r0..ü,,i.", 

",
pugó' i  en arguns tocs encara és emprada per a'esnrentat f i ,  tot rser molt toxica per als mamífers
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I nse c t i ci de s si ttl e lt cs

A finals del segle passat (1892) es vax introdujr els

primers insecticides 'iní¿ti"t' el dinitrocresol' abreujat DNOC'

(frgura 2) i el seu derivat ciclohexánic' tóxics als insectes per

contacte iper ingestió. En comengar el nostre segle (1908) ens

trobem amb la cloropicrina' utilitzada per,a,**191,:l:T' que

resulta tanmateix moli desagradable i que, de la matetxa^manera

qr. .ioNoc, ¿' tu"a to*Ica per als éssers superiors Als anys

trenta es van .'tptu' a nivell doméstic.ulgu.nt insecticides amb la

funció de tiocianat, perÓ resultaven molt trrttants

I 'any 1939, treballant en una de les conegudes empreses
químiques i farmacéutiques suÍsses La introducció del DDT en
els anys quaranta ha estat qualificat per alguns autors com una de
les fites importants en la historia de la Humanitat Va ser el DDT
el que, juntament amb la introducció de les sulfamides i la
penici l ' l ina, va permetre en aquell  moment de controlar
nombroses malalties, com el paludisme, la febre groga o la
malalt ia de la son, i  va contribuir a eradicar-les a molts indrets
del món atacant-ne precisament el vehicle de transntissió. Tanlbé
va ajudar a mult ipl icar la producció agrícola arreu del món, en
algunes ocasions en proporcions superiors al 100%

Peró aquest éxit va venir acompanyat d'uns efectes
nocius descoberts després d'uns anys del seu ús. Aquests ef-ectes
estan associats d'una banda a I 'acumulació del DDT en els
greixos dels vertebrats, de nranera que la seva toxicitat es fa
acurnulativa, i  d'altra banda a la seva persisténcia en e[ mateix
producte agricola i  el medi ambient. La Natura manca de
mecanismes per a la degradació rápida i completa de les
substáncies clorades, i  la persistencia del DDT o de formes
parcialnrent degradades en uÍr sol pot tenir una durada de f ins a
uns deu anys. tt  Altres insecticides clorats com el l indane,
I 'aldrina o la dieldrina van acornDanvar el DDT en I 'euforia i  el
descrédit

Una altra classe d' insecticides sintétics és la dels
anomenats de fornra general com a organofoslats (figura 3),
desenvolupats abans i durant la Segona Guerra Mundial a
Alenranya per Schrader ( 1938) Les primeres fornres dels
organofbsfats i  tarnbé les dels primers insecticides del grup dels
carbarnats eren molt toxiques, pero les possibi l i tats de varic' tat
estructural en aquestes classes d' insecticides són molt més grans
que en els organoclorats i  s'hi han pogut obtenir substáncies amb
propietats més f 'avorables per als nlamífel 's i  arnb un impacte rnés
acceptable en el nredi ambient Tot i  que no deixen de ser

CljC-Nt)2 t'--<"N"-'^t'll
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figura 2

E,n el camp dels insecticides sintétics' el

vertaderament inrportant va ser la introducció

sintetitzat gairabé en el darrer terQ del segle passat

(1873), i  déscobert com a insecticida pel quimic suis
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primer éxit
del DDT,
per Zeidler
P.H Müller
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perillosos per la toxicitat aguda que presenten' 
l"l: l,"t 

al

t_abricant, com per ;i t"r-ñlJo, i i'ugri.ultor, avui en dia els

organofosfats i els carbamats constitueixen un 36 \ un 2106

;ít*ñ.nt ¿tt' insecticides emprats en els conreus' mentre

que l'ús dels organoli""tt ha quedat extraordináriament reduit'

,r. una altra partrc"i.¡rr, dels^organofosfats i els carbamats es

1" J* " ;' d; :i: *¡ :l; : *:ttl[::JÍ, :üx? I r'nt n:
:: l' ;ü:: ;Jill'jüililü;;.il'o' r"'""iicides si st émics;

es a dir ,  dins de la matelxa Planta

quantitats cada vegada nrés grans de I ' insecticida concret per
aconseguir el mateix efecte. En considerar la conveniéncia de l'ús
d'un determinat insecticida, aquest és un aspecte molt important
perqué els efectes de toxicitat per als mamífers i el seu impacte
ecológicament nociu experimentará un increment si més no
paral'lel al de I'augment de la quantitat de substáncia tóxica
emprada. Aixi, un dels aspectes negatius observats en el DDT és
el gran factor de resisténcia que hi presenten bastants insectes:
prenem com a exemple els assaigs amb la mosca doméstica, que
donen factors de resisténcia a la vora de 400.26 La creació de
resisténcia dels insectes d'una determinada espécie pot ser
exclusiu per a I'insecticida emprat, peró també pot ser ser-ho per
a altres insecticides, especialment si els mecanismes de la seva
acció són comuns. Es parla aleshores de resisténcia creuada. 2o

Un exemple d'aquesta resisténcia creuada el tenim entre el DDT i
les piretrines. Així, les soques de la mosca doméstica que s'han
fet resistents al DDT presenten també un factor de resisténcia de
30 envers la deltametrina, un insecticida piretroide.26

La investigació per a la recerca d'altres insecticides
sintétics no és una tasca tancada, i tenen interés els resultats que
es van obtenint amb altres classes de composts com ara són
tiourees, acilurees o dihidropirazoles, " encaru que ara per ara el
treball pel progrés en l'obtenció de nous insecticides i millora
dels seus efectes está més inspirat en la varietat d'estructures que
s'observen en els insecticides d'origen natural, dels quals en
veurem alguns exemples a continuació. En tot cas, el disseny de
nous insecticides está guiat per I'estudi fisiologic previ dels
centres receptors sensibles als insecticides i dels mecanismes de
transport que faciliten o dificulten I'accés de les substáncies al
centre receptor. 'u Ai*í, és sabut que els organofosfats i els
carbamats actuen per alteració de la sinapsi colinérgica, per
inhibició de la colinesterasa, mentre que els organoclorats,
d'igual manera que els piretroides, actuen en el transport del
sodi. Aquesta recerca busca obtenir insecticides amb efectes
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figura 3

Els problentes de contaminacio que vénen associats a l 'ús

dels insecticides 'i"t¿'itt-'on *ugnificats pel 1'enomen de Ia

resisténcia, un ef-ecte tan ben conegut també en el tractament de

les infbccions bacterianes amb antibiótics i que obliga a emprar

t 2
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fulminants, un quocient gran entre els valors de toxicitat per a
l ' insecte i  els mamifers, una persisténcia que faci l i t i  I 'apl icació i
una degradabil i tat que no cat¡si problemes de toxicitat i
d' acumulació arnbiental.

Fa ia més de seixanta anys que les indústries quimiques
treballen per cercar nous insecticides, i veient-ne els efectes
secundaris, la mitjana de substáncies que cal sintetitzar per
aconseguir un nou insecticida que pugui ser comercialitzat és de
20.000;  ie l  temps que passa des dels  pr imers resul ta ts
prometedors de laboratori fins a I'aplicació en el conreu és de
més de r,uit anys. Hi contribueix el fet que les legislacions dels
diferents paisos, precisarnent cont a conseqüéncia d'aquesta
experiéncia, són cada vegada més restrictives i exigents pel que
fa a aquests efectes secundaris dels tractaments amb les noves
substáncies. 27

Itt se c f i c i de s na I u ral s

En la gran varietat dels productes naturals cal esperar
aquestes qualitats esmentades, especialment perqué pel mateix
fet de ser naturals en el seu origen permet pensar que hi ha
d'haver mecanismes a la Natura per a la seva degradació. La
condició de ser natural en canvi no és una garantia de la manca
de toxicitat per als vertebrats. Tot científic dedicat a la
farmacognósia podria parlar-nos ara del gran nombre de
substáncies verinoses en plantes i animals.

L'ús dels piretroides com a insecticides a escala industrial
va significar de fet un aveng important en la recerca de mitjans
per a salvar els efectes nocius dels insecticides de disseny sintétic.
Les piretrines són substáncies d'origen natural, esters de I'ircid
crisantémic amb un alcohol ciclopentánic insaturat i cetonic com

a estructura fonamental (figura 4), que són produides per plantesdel genere chr¡'.santherr,,*, 
"oÁja'abans he esnrentat pero respiretr ines naturars, iguar que passá amb morts artres insecticidesd'origen vegetar, presenten er greu inconvenient de Ia nlanca depersistencia en un cafnp, a causa de que són massa arterabres persagents naturals; de. manera particular per la llum solar i elsmicroorganismes del sól
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figura 4

Aquesta arterab'itat ha obrigat a preparar derivatsestructurals per obtenir productes amb-una major estabil i tat i  unaactivitat_ més gran. Un descobriment important en eldesenvolupament ders nous piretroides va ser trobar que no sónels grups funcionars, sinó la óombinaciá d,efectes estérics i porarsel que fa activa la substáncia. Així, res modificacions estructurarssintétiques han donat iloc a piretroides que presenten variaciórespecte als naturars tant pel que fa a ra meitat de |dcid

t4 l 5



ciclopropánic insaturat com a la de I 'alcohol, i  f ins i  tot s'hi ha
eliminat la funció ester, corx és el cas de la NRDC 200 25.2r'

L'al. letr ina va ser la primera piretr ina sintética, i  la deltametrina
una de les nrodif icacions actives. De fet, en I 'actuali tat els
piretroides de sintesi constitueixen en conjunt el Zlo/o dels
insecticides emprats en la protecció dels conreus. " De totes
maneres, els piretroides sintétics són normalment ineficagos, com
ja passa amb els naturals, quan entren en contacte amb el sol. on
són degradats molt fácilment pels microorganismes, i tenen
I' inconvenient de ser verinosos per als peixos, i  poc actius en els
arácnids 27

Isobulilunúd¿s
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un altre conjunt d'insecticides naturals que ofereix rbrga
interés és I 'anomenat de res isobutiramides (f igura 5), amides
d'ácids carboxil ics insaturats, que es troben en lés Rttrttcie.s i  les
a'rertcies 'oAlgunes 

d'aquestls anlides són tan toxiques per ars
insectes com les piretr ines. Encara que no er més^imptnant,
I 'exemple més senzi l l  d 'aquesta crasse d ' insect ic ides,  imés
famil iar per a tots nosartres, és ra piperina, aqueil  arcaroide del
pebre negre (Piper nigntnr) que tots recordem dels nostres
estudis dels alcaloides en la l l icenciatura. Amb la introducció de
modif icacions estructurars sintétiques s'ha aconseguit er
BTG502, que resulta particularment actiu precisameni per a
soques de mosca dorndstica resistents al DDT i les piretr ines 2o

cal mencionar també que existeixen artres insecticicres
d'origen vegetal, encara que la seva aplicació no sigui sempre
faci l ,  especialment si es considera la complexitat i  la inestabil i tat
dels productes actius per exernpre, en res Meriacie.; s,ha trobat
la azadiractina, producte toric ars insectes, a rnés
d'antial imentari,  reper'rent, i  retardador der creixement, que Jaestá sent emprat en forma d'extracte ," un cas ben interesrunt 

",el dels insecticides fotoactiv'ats, d'estructura poriacetirénica o
heterociclica aromática com el c¿-tertienil (figura 5) que conté
tres t iofens enllagats de rornla crirecta per les posicions 2 i  5.
Aquests insecticides fotoactivats són produit,  p. i  ,nu varietat de
plantes superiors, i  esdevenen toxics per als insectes herbrvors,
en ser i l ' luminats per ra radiació urtraviorada der sor,
possiblement actuant com a sensibir i tzadors que generen oxigen
singlet S'ha comprovat que són prou efectius pe-r combatre res
Iarues d'un dels mosqurts portaciors de ra marária, r,Artr4thare.;
gombioe 2" També hi ha exemples d,insecticides proclr i t ,  pe.
organisnres inferiors. concretanrent per fbngs o bacüris, conr és
el cas de les avermectines i les mirbemicines der fons der sór
Straptor,ice.\' (ü'et'meclr1r.r, que són insecticides, antelíríntics, i
acaricides. EI seu interés está ara per ara r imitat a r 'ámbit de
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laboratori.  i  principalment a la sintesi de caire purament científ ic,
peró han inspirat també el disseny i la síntesi de substáncies més
senzil les que responguin als seus nlodels. t '

Hem vist en uns quants exemples com el descobriment de
I'acció insecticida d'un compost natural d'origen vegetal és la
font d' inspiració pel disseny de nous insecticides, perqué l 'ús dels
productes naturals no resulta tant facil i convenient com el dels
sintétics inspirats en la seva estructura i  forma d'acció
insecticida. Veiem doncs com en el camí de retorn als productes i
nrétodes naturals hi ha passes endavant i endarrere.

I t t sec I i c t de s hot'm r¡t rct l.s

Una altra font d' insecticides naturals la constitueixen els
rnateiros insectes En ef-ecte, el coneixernent de la lisiologia del
creixement i  les mudes está donant l loc a una nova classe
d'insecticides, que no presenten algunes de les quali tats
habitualment desit jades en els insecticides, com és I 'efecte
fulminant, peró que tenen altres vantatges, com la impossibi i i tat
del fenomen de resistdncia M'estic referint a les hormones de
muda i les hormones juvenils Les prirneres intervenen de manera
di recta en e l  procés de pupació id 'ec los ió de I ' insecte adLr l t ,  i  les
segones en el creixement de les larves. L'any 1954 Butenandt i
Karlson van ai l lar 25 mg d'un esteroide, I 'ecdisona (f igura 6), a
partir de 5 tones de pupes del cuc de seda (Bombix mot'i) Més
tard Karlson va ai l lar un component rninoritari  dels extractes que
va resultar ser la 20-hidroxiecdisona, que és la vertadera
hormona de la muda i que curiosanrent coincideix antb I 'hormona
que te la  rnate i ra  acc io en e ls  crustac is  

' )
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figura 6

L'hormona juvenil és produida pels cot.pora alata,
modula el creixement de les larves joves, en qué és piesent, és un
inhibidor de la seva metaniorfosi, i a més i¿ un efecte
gonadotrdfic en els adultes. En les mudes larva-larva d,algunes
classes d'insectes, hi prenen part ambdues hormones, les de
muda i les juvenils. pero quan a ra fi tots els insectes tenen ra
muda larva-adult, només hi ha d,estar present en quantitat
l'hormona de muda. Si en el moment que l,insecte deixa de
produir I'hormona juvenir, perqué ja ha arribat a res condicions
favorables per a la muda, l'individu ingereix o entra en contacte
amb una substdncia amb activitat juvenáide, ra muda no té iloc de
manera correcta, i l,individu resultant no té capacitat per
sobreviure. Així el juvenoide aprlg{ actua com un insecticida,
encara que de manera secundária. 28.32-35

La primera hormona juvenil coneguda va ser aillada per
Williams l'any 1956 partint del lepidopter Hyalophora cecropia
(figura 7) Després se n'han aiilat ártres quatre més, de ra mateixa
i d'altres espécies d'insectes. Totes tenen una estrucrura
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sesquiterp¿nica, encara que algunes t inguin

addicionals, amb les funcions oxigenades d'

extrem i d'epÓxid en I 'altre. ' ' '
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figura 7

L'ús de les hormones juvenils com a substáncies pel

control de plagues presenta uns avantatges en comparació amb

els insecticides sintétics i la majoria dels naturals, i al mateix

temps unes dificultats serioses d'aplicació. D'una banda, el fet de

ser produides pels mateixos insectes, vol dir que no són alienes a

la Natura, i en conseqüéncia no tenen per qué ser nocives a

I'ecosistema; és a dir, existeixen mecanismes per a la seva

degradació en el medi ambient. Peró per la mateixa raó hi trobem
una dificultat per al control de plagues, a causa que les hormones
juvenils poden ser alterades amb excessiva facilitat. Una altre
limitació en l'ús de les hormones juvenils per a alguns insectes

átonts de carboni
ester meti l ic en un

radica en el fbt que. su' int, la fbrnra més agressiva cle I ' insecte
per a les plantes és la lanária, que és [a condicio en que
I' individu s'al imenta a part ir del vegetal, produint la exfol iació,
espatl lant la fruita o trencant la canya d'una gramínia D'aquesta
nranera, quan es fa el control I ' individu ja ha lbt rnolt de nlal

Al costat de les hormones juvenils produides pels
rnateixos insectes, ha sigut descober-t també un nonrbre de
substáncies d'origen vesetal que presenten propietats cl 'honlrona
juvenil ,  i  que podern anomenar f i tojuvenoicles (f igura g) En
algunes ocasions aquests f i tojuvenoides són r.és actius que les
mateixes hormones juvenils, i  poden ser enlprats per al control cle
plagues. e¡cara que acostumen a ser també inestabres al niecl i
ambient. -"
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figura 8

D'una manera se¡¡blant a com s'ha actuat en relació amb
els insecticides naturals, les estructures de les hormones juvenils i
els fitojuvenoides han inspirat la recerca per a la síntesi dels seus
mimétics, arribant d'aquesta manera a juvenoides sintétics. La
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importáncia del tema la pot donar el fet que s'han sintetitzat uns

4.000 mimétics de I 'hormona juvenil .  '"  Fins ara les hormones
juvenils naturals no han sigut emprades, peró alguns mimétics,

com la cironlazina i el fenoxicarb, són emprats en aplicacions per

ingestió per al control de coleopters en els graners i  -tanlbé
d'insectes voladors, com els dípters, per mit já de tranlpes -" '

L'estratégia de control dels insectes basada en la

f isiologia de les mudes va conduir a assajar també antihormones
juvenils, com ara els precocens, cromens que poden ser ai l lats

d'una planta ornamental ,  l 'Agerolrrm housli t t i t t t t t t t t t ,  i  que

indueixen la metamorfosi de les larves per ingestió, contacte o
fumigació, per una acció que és deguda a la destrucció per
necrosi dels cor7tora alala productors de l'hormona juvenil. Els
precocens peró han deixat de tenir interés, en observar que son
citotoxics als mamífers També s'ha estudiat I 'apl icaciÓ de
fitoecdisteroides, que poden activar la metamorfosi
prematuranrent, o d'antiecdisones, que inhibeixen la fbrnlació de
la cutícula ' ' '

Els nostres primers estudis per al control de plagues per
mit jans no contaminadors van ser poc posit ius en la seva
aplicació, pero en canvi van obrir la porta a un estudi, dins del
camp dels ions enolats, una part central de la quimica orgánica
sintética que a la l larga ha donat l loc a.resultats d' interés teoric, i
a les noves síntesis d'ácids retinoics, 'u-" a les quals m'he referit
en la introducció d'aquest discurs. L'estudi inicial tractava de la
preparació de substáncies noves amb activitat juvenoide Les
substáncies serien assajades a I ' lnsti tuto de Agroquímica y
Tecnologia de Alimentos del CSIC a Valéncia. En el
plantejanrent de la recerca es pretenia també poder partir de
substáncies a I'abast, com eren el llimoné, producte de rebuig del
desterpenat de I 'ol i  essencial de taronja, la carvona, cetona
laci lment preparada des del l imoné i la pulegona, conrponent
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important del pol iol,  molt freqüent en les zones nrediterránies
(figura 9).
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figura 9

Es prepararien doncs esters metí l ics amb estrt¡ctura
terpénica monocicl ica, enlparentats en certa nlanera amb les
hormones naturals i  amb [a juvabiona, un f i tojuvenoide ja
conegut. Part del treball va estar orientat a la introducció dels
grups funcionals carbonil ics i  grups éter adients en el l l imoné i a
la pulegona 3rr '37 To, seguit preteníem d' introduir la resta de cinc
átoms de carboni amb estructura isoprénica en un sol pas I aixo
va ser el que ens va introduir en el estudi de la reactivitat,
regioselectivitat i  estereoselectivitat dels ions diendiolats derivars
dels ácids carboxíl ics insaturats r8-t" Aquest és un eremple d'una
investigació profi tosa en criteris universitaris, en el sentit  que ha
permés la formació de bastants científrcs, que en el present
moment són catedrátics o t i tulars d'universitat, peró que les
substáncies obtingudes no van presentar activitat interessant per
a un desel rvo lupamenl  poster ior '
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f igura l0

Una petita aportació nostra ben recent als sistemes per al
control del insectes per les hormones juvenils ha sigut també una
aplicació de la química dels esmentats dianions, i  es tracta de la
prinrera síntesi unívoca del juvocirné I (figura l0); un fito-
juvenoide molt actiu, pero que presenta I ' inconvenient práctic de
la seva gran inestabi l i ta t . ' t - t - 'Després d 'aconsegui r  la  seva
sintesi, estem estudiant ara la manera de poder mil lorar-la per
poder preparar el fitojuvenoide en quantitat per als estudis
d'aplicació, i  d'una nranera que quedi anlb una protecció cluimica
compatible amb el l l iurament controlat del juvocimé.

Se I ec I i t,i lct t. Ll u i tct i tt I e gt'udu

Un altre aspecte molt intportant d'un insecticida i que no
he comentat frns ara. és la seva selectivitat En la introducció he

fet referéncia al carácter nociu d'alguns insectes, pero crec que
ha quedat palés que no totes les espécies resulten perjudicials per
a la salut o la producció agricola o I'emntagatzematge
d'alinrents Altres espécies són innoqties, i fins i tot algunes de
les que quali f iquem com a nocives només ho són quan la
mult ipl icació desnresurada les constitueix en una plaga Resulta
per tant molt convenient la possibi l i tat de controlar les plagues
dels insectes de manera que, a més de no introduir matéries
tóxiques per als vertebrats a curt o llarg termini, no afectin altres
espécies d'insectes que no són nocives, o fins i tot tenen alguna
funció beneficiosa, sigui ara per ara, coneguda o no. Recordem
que els insectes voladors són els vehicles de la pol'linització
d'una gran part dels arbres fruiters.

Alguns dels insecticides purament sintétics, naturals o
resultants de ¡nodificació estructural dels naturals, presenten una
certa selectivitat entre les espécies, peró quan es vol que el
control d'una plaga sigui específrc i evitar problemes de toxicitat
i de desequilibris de l'ecosistema, cal anar a una concepció
diferent del control de la plaga El que es pretén amb aquesta
nova manera de pensar és que la plaga deixi de ser-ho per a allo
que cal protegir. De manera habitual, i tret del cas de les
estratégies basades en efectes retardats, quan es parla d'un
insecticida efectiu s'entén que mata l'insecte de forma fulminant.

Peró en una nova concepció del control dels insectes per
mitjans químics, I'efectivitat ha de ser mesurada en relació amb la
protecció de la planta que cal defensar de I'acció dels insectes
concrets que li fan mal. Amb aquesta concepció, un control
eficag d'una plaga no pretén I'extermini dels insectes de la plaga,
sinó més aviat la reducció de les perdues que aquests insectes
causen en la quantitat i la qualitat de la collita.

Va ser ja l'any 1954 quan la FAO (Organització de les
Nacions Unides per I'Alimentació i I'Agricultura) va definir el
concepte i la conveniéncia de la lluita integrada per al control de
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plagues, conr "un sistema de control de plagues , que dins del
context de la dinámica associada de I 'ambient i  la població de la
espécie constituent de la plaga, fa servir totes les técniques i
métodes, de manera tan compatible com sigui possible, per tal de
mantenir les poblacions a uns nivel ls infbriors a aquells que
causen pérdua economica". Cal considerar que les plagues dels
conreus no estan constituides només per insectes, sinó tantbé per
males herbes, nenratodes, ácars, fbngs i virus, i que la lluita
integrada pot ser adregada a cadascuna d'aquestes, o altres
plagues, encara que en aquest moment estem centrats només en
el  contro l  d ' insectes

En referir-se a totes les técniques i métodes, la l luita
integrada considera l 'ús dels métodes de control químic cont un
més entre els altres, com ara el control biológic, el basat en els
composts semioquímics, i  els métodes culturals En tot cas, com
una base prévia imprescindible per a la l luita integrada, es
requereix de conéixer tot I 'agroecosistema a qué es vol apl icar el
control de la plaga, amb la qual cosa será possible decidir quan i
cotn cal aplicar cadascun dels métodes de control de forma única
o, mil lor. conlbinada ** Aquesla l luita lntegrada, és clar. només
és possible per mitjá de la col'laboració d'especialistes de
diverses branques del saber.

Proce d i nt e n Ls se nt i ot¡u í m i cs

M'he referit ara tanmateix als composts semioquímics i al
control biológic, que poden ser considerats com métodes
bioracionals, i dels quals haurem de parlar tot seguit. Es freqüent
la inclusió de les hormones de creixement i muda entre els
métodes bioracionals. Cosa ben logica si de fet són les mateixes
hormones o les fitohormones naturals les que són emprades pel
control, peró aqui s'ha preferit incloure-les entre els insecticides,
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a causa que les aplicacions práctiques a qué ha conduit I 'estudi
d'aquesta fbrma de control empren productes de síntesi.

Les substáncies senrioquírniques són nornralment nlescles
de cornpostos quintics que condicionen el compoñalt lent dels
insectes Es parla de f-eromones quan les substáncies són emeses
pels insectes i  tranleten una infbrmació que condiciona el
cornportament d' individus coespecif ics a I 'emissor. D'una

manera semblant. les al ' lomones i les cairomones trameten una
informació que condiciona el comportament de I ' insecte , perd
han estat emeses per individus d'altres espécies. La dist inció
entre al. lomones i cairomones depén del fet que I 'efecte en
I' insecte ernissor l i  sigui beneficiós o tot al contrari perjudicial
Des de la perspectiva dels insectes constituents de plagues, les
al ' lomones els protegeixen contra els seus enemics naturals, i  les
cairomones atrauen els seus enemics Es fa també la dist inció de
sinomones, substáncies emeses per les plantes o els animals i  que
serveixen per conduir l ' insecte al seu objectiu natural Com a
exemple, l 'ácid láctic de la suor humana actua com una
sinomona, que assenyala al rtrosquit la presdncia de l'home at

També es parla de apneumones, substáncies que atrauen ambdós,
l ' insecte iel seu enemic natural. Una altra Inanera de classif lcació
dels semioquimics fa la dist inció entre atraients, i  repel ' lents, o
estimulants i  inhibidors, de diverses accions vitals: d'al imentacio,
de copulació, d'oviposició, etc. Dins de les feromorles, s'hi
poden trobar les d'agregació, que afavoreixen la formació
d'eixams. les de dispersió, que mantenen separats els individus de
I'espécie, les d'alarma, que fan fugir els individus de la mateixa
espécie quan un d'ells és capturat o atacat, les de traqa, que
penneten el seguiment del camí pres pel primer individu, o lcs

sexuals, que poden ser d'atracció, facilitant la trobada de mascles
i femelles de la mateixa espécie, i  per tant constitueixen una

forma de les cl'agregació, o de contacte o de copulació 
o'

\
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Els inhibidors i  els activants d'al imentació tenen una gran
potencial i tat per a la protecció dels conreus. Els primers poden

evitar de manera directa que els insectes s'al imentin de la planta
que és el seu aliment natural i que nosaltres volem protegir,

mentre que els activants poden protegir la planta o el fruit de
manera indirecta, induint I ' insecte que mengi matéries que no l i
resulten al imentáries. En qualsevol d'aquests dos casos, I ' insecte
es mor de fam. De manera semblant, els atraients d'oviposició
poden ser uti l i tzats per aconseguir una posta d'ous molt
concentrada en un indret, on les larves serviran d'aliment a algun
depredador, com es fa amb el mosquit, o senzil lament que la
mateixa concentració motivi que tan sols un nombre molt reduit
de lan'es pugui sobreviure Els inhibidors d'oviposició poden
protegir un fruit,  com és el cas de ies cireres. evitant que la
mosca de la  c i rera h i  d ipos i t i  e ls  ous tn

Tot i  les aplicacions ja esnrentades, per al control de les
plagues el t ipus de substáncia semioquirnica que és considerada
més avinent de manera general és el de les feromones d'atracció
sexual, que és el que de manera directa incideix en la
mult ipl icació d' individus de I 'espécie. Si aquesta mult ipl icació és
reduida, quedaran alguns insectes, peró no constituiran una
plaga, i  les destrosses que puguin fer seran ja molt minses. tt-t '

Peró enrprar qualsevol d'aquestes fbromones fa necessari uns
estudis molt costosos. Cal en primer l loc d'establir-ne la
composició. normalment són mescles de substáncies, que es
troben en una composició concreta, i  que cada individu, la
niajoria de les vegades la f 'emella, produeix en quantitats molt
petites per a les nostres dimensions de treball  per métodes
químics. Aquest estudi suposa, doncs, la captura o la cria de
milers de fbmelles verges, I 'extracció de les glándules dels ovaris
amb dissolvents avinents, i un cop fraccionat,
cromatográficanrent, o bé de manera directa, I 'estudi de
I 'extracte per mit ja de la cromatografia de gasos Es molt
freqüent fbr servir cont a detector del cromatof¡raf un
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electroantenontetre, que és un equip per detectar l 'excitació de
les antenes del mascle de la mateixa.espdcie que la ferneila Amb
l 'a juda de I 'espectrometr ia  de masses ide la  ressonáncia
magnética nuclear és possible d'establir I 'estructura dels
components químics. t t ' t2
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f igura I I

El primer exentple de feromona sexual descobefta és
degut a Butenandt, que a Munich va aconseguir ai l lar i
determinar I 'estructura del bombicol (f igura I l) ,  la feromona
sexual femenina del cuc de seda, el Rontb¡,x mor.i, despres
d'extraure 313 000 glándules de lemelles verges per obtenir 5,25
mg del bombicol en forma d'un ester sol id. a8 per establir les
estructures dels components de la f'eromona sexual de
l'Attlhr¡tnmrt.s grondi.s, una plaga dels conreus del cotó, conegut
a América del Sud eotn gtt.\attr¡ cuhezttdr¡. van caldre 4.5 nrilions
de l -en le l les 

'2  
La detern l inac io de l 'es l ructura de cadascun dels
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components de la feromona ha de ser confirmada finahnent per

mitjá de la seva síntesi no arnbigua.

A més de [ 'aclarinrent de I 'estructura, la síntesi dels

constituents de les ferontones és totalrnent rlecessária per al seu

ús en el control de les plagues Pero per a aquesta darrera

finalitat la síntesi de cadascun dels components de la mescla ha

de permetre una escala convenient per a la comercialització.
Encara que són ja moltes les sintesis publicades per a un nombre

de ferornones, 
'16'5r-sr 

les més d'aquestes sintesis presenten la

l imitació de la seva dif icultat per ser reali tzades de manera

rutinária a I 'escala de grams A ntés, resulten molt cares, a causa

de les nlatéries de part ida, que no són productes a I 'abast, o els

reactius, o el notnbre de passos de la seqiiéncia sintética
Aquestes dif icultats són augmentades per les elevades
selectivitats estériques necessáries per qu¿ els productes

obtinguts resultin eficagos en la seva lunció atractora De fet,
qr-rantitats molt petites de regio- o estereo-isorners poden fer

totalment inactiu un producte. Com a conseqüéncia d'aquestes
dif lcultats, els preus de les feromones o d'altres substáncies
semioquinriques resulten molt alts, tot i  que les qualrt i tats
necessáries per a la protecció d'un camp són extraordináriament
més petites que les de qualsevol insecticida.

Vegem alguns exemples de f-eromones d' insectes que

presenten interés, pel fbt d'estar relacionades alnb plagues que

ens trobetn en els nostres indrets.

La mosca de I'oli,,'a (Rulroceru olaua) és la causant de
pérdues entre un 20 i r-rn 30% de les col l i tes d'ol iva a Espanya
La f-emella emet una mescla d'espirocetals i  hidroxiespirocetals
que constitueiren la ser. 'a f 'eronlona d'atracció sexual (f igura l2)
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figura 12

Fins ara he parlat de la femella com la productora de Ia
feromona d'atracció sexual perqué és el let més cornú, peró
aquesta mosca és una excepció en I'ordre dels dípters, en el qual
la regla general és que sigui el mascle I'emissor de la feromona
d'atracció sexual. Per exemple, aquest és el cas de la mosca
mediterránia de la fruita (Ceratitis capitata) en qué ara és el
mascle el productor de la feromona. L'interés de poder controlar
aquesta plaga está justificat perqué cada femella diposita un sol
ou en cada pega de fruita, i hi deixa una feromona d,inhibició
d'oviposició, de manera que cap femella de la mateixa espécie no
posará els seus ous en la mateixa pega de fruita. Si tenim en
compte que cada femella té una posta superior als 300 ous, es
comprén que es pot dir que una sola femella de la CeraÍitis
capitata en un camp de qualsevol classe de fruiter ja és una
plaga Aquesta circumstáncia ha motivat un gran nombre
d'estudis de la seva feromona, perd els resultats obtinguts fins
ara per diferents equips no resulten prou coincidents pel que fa a
la seva composició. El que sembla segur és que n,és un dels
components fonamentals la l-pirrolina. Altres components en

30 3 l



qué coincideixen diferents equips de treball són el f-arnesé, el 3-
octenoat d'et i l  i  l 'acetat de geranil .  t t '  Les di leréncies que es
troben en aquests estudis deriven del fet que la composició de la
feromona dela Ccrutiti,s ctt¡tittrtcr depén de la soca concreta de la
mosca. Hi ha estudis fets que han denlostrat que mosques de la
fruita d'un determinat indret no responen als extractes obtinguts
en mosques d'un altre l loc.

PRO(jESSION:\RIA DEL t, l
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f igura 13

Un exemple forga interessant i desenvolupat molt a prop
d'aquí és el de la feromona d'atracció sexual de la femella de la
processionaria del pi,la Thoumetopoea pityocampa (figura l3)-" Aquest lepiddpter és un depredador dels boscos de cedres i les
pinedes mediterránies que provoca I'exfoliació i és també
conegut pel perill que presenta per a les persones el contacte amb
I'eruga. En el Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC
a Barcelona, va ser aillada i sintetitzada la feromona d'atracció
sexual, i el producte de sintesi, conegut com a pity,ohre, está
sent emprat amb éxit en el control d'aquesta plaga. -'2

Un altre exemple concret d'una feromona d'atracció
sexual que els i,ull comentar és la del cuc de I'arros, un
lepidópter, el Chilo suppressalis', una plaga molt important en el
conreu de I'arrós en molts llocs del món. El nostre interés dins
del tema de les substáncies semioquímiques está centrat en ra
protecció del conreu de I'arros en I'Albu ra de valéncia. encara

que els estudis que estem iniciant també poden tenir alguna

validesa pel Delta de l'Ebre. La larva d'aquest lepidópter forada i

penetra la canya de I'arrós, on s'alimenta' i passa el temps fins a

iu ,.,ru muda a adulta. Els tractaments amb insecticides s'han de

fer quan I'insecte está en aquesta darrera forma, amb la

particularitat, pel que fa a l'Albufera, que I'aplicació de

I'insecticida, normalment organofosforats com el fenitrotió,

causa una mofialdat molt elevada de peixos i aus de I'Albufera

La feronrona del C'hilo suppresssctll,r (figura l4) está constituida

fonamentalment per tres aldehids, (Z)-11-hexadecenal, (Z)-9-

hexadecenal i  (Z\-13-octadecenal '  en una composició que varia

segons les publicacions, peró que es pot acceptar que presenta

,nu proporció de 48.5.6 5{. Aquests tres aldehids han sigut

sinteti tzats per un nombre d'equips científ ics, i  són produits

industrialment

BARRINADOR DE I , 'ARROS

cHrl

(Z)-l I-hexatlccenal

ctt t l

(Z! I -j -octadecenal

tt l t '

(Z)-9-hexadecenal

figura l4

Ene lmeuequ ipdeVa lénc ia tambéhemrea l i t za tunes
noves sintesis dels tres components d'aquesta feromona Hem

tingut interés a prendre com a matéries de partida productes a
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I 'abast ide cost baix, intermedis de sintesi propers a les fraccions
primáries de la petroleoquimica, o de les fonts vegetals, com ara
la ciclododecanona, el diclododecé, el cicloocté i  l 'ácid enántic
(f igura l5) t t ' tu

f igura l5

L'aplicació de les feromones per al control de plagues pot
ser leta per un nombre de técniques diferents És freqüent l 'ús de
trampes amb mostres de la feromona per a ra captura d' individus
amb finalitat de recompte, i d'aquesta manera tenir el senyal
d'alarma del peri l l  d'una plaga, o trampes dissenyades per a una
captura massiva dels mascles, o les femelles, segons sigui er cas,
per reduir-ne la multiplicació. D'altra manera, en la técnica
anomenada de confusió, es planten en el camp un nombre
d'emissors de la feromona per tal que les antenes receptores de
I' insecte s'habituin a la recepció de la feromona i no
aconsegueixin distingir el senyal de la femella o el mascle. de

manera que no es trobin mascles i fenlelles. 50 Aquesta técnica és
emprada amb éxit per a combatre. la Pectirrc4thora gossypiellcr
anomenada a América del Sud com gusano rosado i que és una
plaga molt important del cotó. 32 En I'actualitat el Departament
de Química Orgánica Biológica del Centre d' lnvestigació i
Desenvolupament del CSIC a Barcelona té un programa junt a
I ' ICONA i I ' IRTA i una empresa industrial per al control del
barrinador de I'arrós en el Delta del Ebre i també del barrinador
del blat de moro per mit já d'aquesta técnica (f igura 16).
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f igura l6

En algunes espécies que constitueixen plaga per als
conreus no s'ha establert encara I 'estructura de la feromona
natural, o presenten problemes de variació de composició en
funció de les soques, com és el cas de la mosca ¡nediterránia de
la fruita, pero s'han trobat substáncies que tenen un efecte
atractiu de cimbell per als individus d'aquestes espécies tant o
més eficaqos que les mateixes feromones. Aquest cas és el que
succeeix amb la mosca mediterránia de la fruita, tot just
esmentada. Els mascles responen a un cimbell,  una mescla de
productes isómers coneguda com a tr imedlure (de I 'anglés l t trc,
cimbell), que és emprada de forma eficag per combatre ac¡uesta

CH2. .C l l {CH2r ¡CO2H +

A
( )
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plaga per mitjá de trampes de captura massiva (figura l7) +c':o':z

Altres substáncies naturals que fan de cimbell per als dipters son
naturals, com el metilisoeugenol, produit per moltes plantes. a6

Un altre tractament que pot servir per a la captura
massiva dels insectes per mitjá de trampes o per a portar-los a un
indret localitzat on seran impregnats amb un insecticida, és l'ús
d'un esquer format de proteines o péptids En realitat aquesta
darrera técnica és una varietat millorada de les ja ben conegudes i
emprades des de l 'Antiguitat.

una de les dificultats principals per a l'aplicació practica. Algunes
feromones són alterades en contacte amb I'aire i la llunt
ultraviolada; en ocasions en pocs minuts La preséncia
d'insaturacions pot ser I'origen de la isomerització per la ilunr
ultraviolada del sol, i els grups funcionals oxidables, com ara els
aldehids, els quals són molt lácilment oxidats als ácids
carboxílics, o són objecte de descarbonilació. La resposta a
aquestes dificultats ha sigut el desenvolupament de formulacions
per a I'emissió controlada de les substáncies actives, una técnica
d'altra part ben coneguda en la farmacodinámia. per les
feromones s'acostumen a emprar fibres buides, tubs capil.lars,
intersticis de lámines superposades, microcápsules, tires d,una
matéria plástica porosa impregnades amb la feromona, o
recipients tapats amb un cautxú porós. 32,50'58-60

Crec avinent transcriure aqui un parágraf de Silverstein en
un article relatiu a les feromones en la revista Science, encara que
van ser escrites fa ja uns 15 anys, amb qué ens podem fer una
petita idea de Ia dificultat que suposa la introducció de l'ús d'una
substáncia semioquímica en la protecció de conreus: ..El primer
requisit és que sigui conegut el comportament de I'insecte
component de la plaga ( ..).Després, el químic ha de definir el
missatge químic de manera suficient als efectes práctics. En
tercer lloc, s'han de produir els composts químics, junt amb un
procediment eficag de distribució, i s'han de realitzar estudis de
camp ben acurats. Quart, el sistema de lliurament de la substáncia
ha de ser aprovat per I'Agéncia de Protecció del Medi Ambient.
Cinqué, s'ha de donar un incentiu a la indústria per qué hi
prengui part. Sisé, s'han d'educar els professionals en ecologia
química i cal preparar els técnics corresponents". 4e

La nostra aportació a aquest problema encara está en fase
d'experimentació a nivell de laboratori. i consisteix en la
protecció química de les substáncies respecte als agents
ambientals: I'oxigen, la llum, la calor i la humitat. La peculiaritat
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[iot' m e s d' a¡t I i ccrc i ó de I e.s su bsliutc i e s se nt i otp í nt i q r te.;

M'agradaria ara retornar ara a aquelles condicions que
demandvenr als sistemes per al control de les plagues, i veiem
que les feromones són substáncies naturals, no són tóxiques, són
selectives, no poden causar resisténcia, i són fácilment
degradables. Pero en aquesta darrera qualitat ens trobem amb
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de la situació en qué s'ha de produir I 'al l iberament de la

feromona, repel.lent, inhibidor d'alimentació o juvenoide, exigeix
que el procés de trencament de la protecció química sigui causat
per algun dels agents naturals abans esmentats. Si la relació entre
les velocitats d'al l iberament i  d'alteració és l leugerantent superior
a la unitat, sempre hi haurá una quantitat de substáncia activa en
l 'aire, en la superf icie que es vol protegir o a I ' indret en que es
mouen les larves de I ' insecte. Aconseguida aquesta condició,
l'alliberament ha de ser prou lent per donar una durada llarga, de
manera que el centre emissor, qualsevol que en sigui la forma, no
hagi de ser aplicat més que una vegada en cada campanya. Per
exemple, el Dr. Jiménez Peydró ha establert de ntanera fefaent
que el barrinador de I'arrós en I'Albufera de Valéncia presenta
dues generacions i un pic generacional, entre finals de juny i
mitjans de setembre. Un emissor de la feromona del ('hilo

su¡tpre.s.salis, tant sigui per una trampa com per causar la
confusió sexual. ha de tenir una durada de tres mesos, en les
condicions que es donen en aquell indret; és a dir, una
il'luminació solar molt forta, temperatures que poder ser fins a
4Oo C i una humitat fins al 98 oA. t"'u' Aqui podriem afegir que
per una economia optima caldria tenir en compte que I'activitat
general dels adults d'aquest lepidópter, i per tant la copulació, té
lloc a les primeres hores de la nit. 62

En veure els components de la feromona del Chilo
.tuppresssolis, és fácil de preveure, com ja han demostrat alguns
estudis fets amb el seu component principal, I 'aldehid (Z)-11-
hexenoic, que és també component de la feromona del cuc del
tabac. o' L'alteració a I'aire i sota I'acció de la llum és en gran
mesura l'oxidació del aldehid a l'ácid, i també la descarbonilació,
encara que també hi tenen lloc la isomerització i l'epoxidació del
doble enllag. Una forma de protecció eficag d'aquesta feromona
ha de ser, per tant, com acetal, un grup protector que, com és
sabut, és estable a I'oxidació per l'aire i a la hidrolisi en abséncia

de catal i tzador ácid fort. Ara bé, els acetals dels aldehids de la
tbronlona han de l l iurar els aldehids sense intervenció d'un
reactit¡ addicionat en un l loment avinent, ni tantpoc podrá estar
en dissolució, medi en qué s'acostunren a ler les hidról isis dels
acetals.

Els treballs que mencionaré no han passat encara per la
prova de I 'ef icácia respecte al lepidopter Es va decidir d'assajar
dues formes d'activació per a I 'al l iberament dels aldehids el
fbtoquimic i  l 'hidrol i t ic. Els acetals no són fbtol i tzats per la l lum
visible, perd fa ja més de deu anys uns investigadors canadencs "o
havien descobert que els acetals derivats dels o-nitroari lgl icols
són fotol i tzats amb l lum visible per a al l iberar els aldehids.
Pickett havia també estudiat la possibi l i tat d'emprar acetals de
feromones com a proferomones que alliberessin la feromona per
i l ' luminació, amb resultats coincidents amb els dels investigadors
canadencs, de manera que només es van al l iberar els aldehids dels
acetals amb alcohols o-nitrobenzil . l ics i  amb o-nitrofenilgicols n5

D'altra banda. els Drs. Miranda i Primo Mil lo de la Universitat
Poli técnica de Valéncia van observar que els acetals de qualsevol
classe són fotol i tzats en la preséncia del sensibi l i tzador
fotoquímic conegut de forma abreujada com a TPT.un

La síntesi d'alguns nitroari lgl icols que presenten un grup
carboxil ic va permetre d'anclar els esmentats gl icols o els seus
acetals en un polimer poliestirénic clorometilat, la coneguda
resina de Merrifield, en la que n'hi estan tant familiaritzats els
investigadors dedicats a la síntesi de péptids. Assaigs
d'alliberament d'aldehids d'aquests acetals polimérics nitrats
(figura l6) en unes condicions que podrien ser semblants a les de
un camp d'arros, tret de la temperatura, que va ser de l00o C,
60" C per damunt de la del camp on ha de ser aplicat, per f-er més
rápid el lliurament, han mostrat que és possible I'alliberament
dels aldehids amb rendiments prou alts. 67'68 Fa falta ara introduir
modificacions estructurals en els nitroarilglicols per tal de
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mantenir o incrementar els rendiments d'aldehids alliberats, i a la

vegada poder modificar la velocitat d'emissió i aconseguir una

activitat perllongada del polimer com a font de la feromona.

D'altra banda, també s'han preparat altres glicols monomérics i
polimérics, que han sigut sotmesos a fotolisi en preséncia de TPT

en abséncia de dissolvent, i també s'han obtingut els aldehids
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f igura 18

L'elevada humitat present en un camp d'arrós durant
l'época del tractanient podria provocar la hidrolisi dels acetals i
alliberar la feromona, pero, pel que sabem, cal la catálisi per un
ácid fort. S'ha pogut comprovar que els acetals derivats d'un
poliestiré dihidroxi lat o be acetals adsorbits en un poliestiré o un
altre suport solid alliberen els aldehids en passar aire humit si en
el polímer o en el suport, s'hi ha afegit una quantitat catalít ica

40 4 l

d'un ácid Aquest resultat no té res de sorprenent, peró amb
ácids forts la hidról isi és molt rapida nn 

Con' és ben sabut, una
quantitat d'un ácid feble, com ara un ácid carboxílic, no catalitza
la hidrol isi en preséncia de dissolvent Per aquest motiu ens va
resultar una sorpresa ben agradable d'observar que un ácid
carboxílic catalitzava la hidrolisi pero només en abséncia de
dissolvent t 'n Per tal d'augmentar el rendiment d'aquest efecte
catalític del grup carboxilic, s'han preparat acetals que tenen en
la molécula grups carboxíl ics I l iures, situats en posicions clue
permeten la formació de ponts d'hidrogen amb els oxígens de
I'acetal, i que per tant poden actuar com a catalitzadors de fbrma
intramolecular. Aquests carboxiacetals no s'hidrol i tzen en
solució, peró alliberen els aldehids lentament en passar un corrent
d'aire humit a través d-un suport en el qual hi estan adsorbits 70

Altres centres determinants de la inestabil i tat de les
feronrones i altres substáncies per al control no contaminador
dels insectes són les insaturacions. Són especiahnent sensibles a
I 'a i re  i la  l lum les substáncies pol i insaturades,  corn és per
exemple el farnesé, que resulta un repel. lent molt efectiu del
pugó En efecte, el pugó, un vector imporlant de les virósis de
les plantes, no es diposita en ful les tractades pel farnesé. pero
aquest hidrocarbur terpénic és relativarnent voláti l  per a un
tractament de llarga durada, i presenta una inestabilitat
preferentnrent associada a la preséncia de dobles enllagos
conjugats. Antbdues l imitacions han sigut salvades mit jangant la
formació d'un cicloadducte per la reacció de Diels Alder anrb un
ester de l 'ácid aceti lendicarboxil ic Acluest cicloadducre es
descompon lentament, alliberant el f-arnesé com a substáncia
activa com a repel. lent 2u



[.luita biológica

L'altra forma que he mencionat per al control bioracional
dels insectes, que ja ha t ingut fbrga éxit.  i  que es presenta molt
prometedora, está basada en I 'apl icació de la l luita estr ictament
biologica, per mit ja de parásits, depredadors i  patógens
especifics. Cada vegada són conegudes més varietats de
patógens, com bacteris, fongs i virus, qr-re són específics respecte
als insectes, encara que no sempre estigui ben definit  quin és el
nivell taxonomic que delimita aquesta especificitat. Es tracta en
tot cas de patógens que no són fitotóxics, i que no afecten els
peixos, les aus, o els mamifers. També resulta molt interessant el
fet que és gairebé impossible que els insectes desenvolupin
resisténcia contra aquests patogens a causa que nranquen de
sistema irnmunologic. La seva acció insecticida és més lenta que
la dels insecticides convencionals i  també cal dir-ho, el
tractament resulta més car i  presenta nrés dif icultats d'aplicació,
amb resultats molt dependents per a la seva eficácia de les
condicions anlbientals Un exemple a I 'abast és un preparat
comercial constituit per espores i toxines cristal'lines del Racillus
lhtu'igietni^s. que té aplicació per a combatre lepidopters, com les
erugues cle les cruciferes, I 'alfals i  el tonráquet. 28 Conr a exemple
de f 'ús de depredadors, la mosca blanca (Alerrrothrixu.s'

. f loccostr,s), que va causar destrosses rnolt irnportants en els
citr ics a Valéncia i  a Andalusia en els anys setanta, va ser
controlacla per mitjá del himenó¡rter ('ale.r tu¡uc'k¡ i2

N,{'agradaria ler una breu referencia als estudis de lluita
per mit já de depredadors a I 'Albufera de Valéncia L'Nbufera
presenta Ia panicularitat de ser al nlateix temps un paratge
protegit com a parc natural, i  una zona de conreu de I 'arros, dos
qural i tars en aparenQa irreconcil iables A rnés, com ja he esmentat,
I 'arrós té una plaga endémica el barnnador, que obliga a f-er
tractaments periodics amb insecticides, amb el consequent
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perjudici de la r iquesa vegetal, d'aus i de peixos del parc. per a
posar-hi remei l'equip del Dr Jiménez Peydró porta cinc anys fent
els estudis básics per tal d' introduir la l luita per mit já de parásits
específics del Chilo strp¡tressah.l. D'una banda s'ha estudiat la
dindmica del cucat, tal com el nombre de generacions, máxinrs
poblacionals, aparició dels primers adults, i també les constants
térmiques al llarg de l'any, i la seva relació amb el cicle biologic
Aixó ja permet establir les prediccions necessáries per mitjá d'un
model matem¿tic per a les actuacions avinents en el pla de lluita
integrada. Dins del mateix estudi s'ha establert el complex
parasitari dels camps d'arrós, i encara que s'han trobat 62
espécies de pardsits d' insectes, I 'estudi de més de 5.000 larves
del barrinador no ha permés trobar cap parásit específic
d'aquesta plaga. Aixó ha motivat que els estudis estiguin ara
orientats a ia introducció d'un parásit especific: l'himendpter
Apanteles chilotis, que caldrá aclimatar a les condicions dels
conreus de I'Albufera, abans de ser utilitzat de manera eficaq i
sense peri l l .  7r '72

Modificació genética

No vull acabar sense comentar que les maneres de
protegir els conreus contra les plagues que ofereixen més
possibilitats de futur i que poden ser una solució per a les altres
plagues dels conreus, són les basades en la modificació genética.
N'és una la modificació de ies plantes, per tal d'aconseguir
varietats resistents a l'insecte parásit. t' Una forma d'aquesta
protecció és que la planta sintetitzi insecticides, inhibidors
d'alimentació, o repel.lents. Una manera de provocar aquesta
protecció, que está donant bons resultats, és la introducció de
plasmidis bacterians, que són incorporats en el codi gendtic de la
planta, la qual es fa tóxica a I'insecte. Un exemple que ens pot
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servir ara, encara que no és el resultat de una manipulació
genética, és el de la patata boliviana Solanum berthaultii. La

majoria de solanácies sintetitzen els hidrocarburs (E)-B-farnesé, i

(-)-p-cariophil.l¿. El primer és la feromona d'alarma dels afidids

com el pugó, i el segon inhibeix la resposta a aquesta alarma.
Peró la patata boliviana només sintetitza el farnesé, iper tant no

és atacada pel pugó. Una modificació genética forga interessant
seria doncs d'aconseguir varietats que produeixin sesquiterpens
inhibidors d'alimentació. tó Les modificacions genétiques també
han sigut conduides a la creació de resisténcia als insecticides en
els insectes que són parásits o depredadors dels de les plagues.

Queda per fer, com es veu, una tasca biotecnolÓgica molt
interessant i prometedora, en qué es treballa intensament a les
indústries relacionades amb el sector agrícola, peró que, cal dir-
ho tot, troba també moltes dificultats, relacionades amb el fet que
les varietats de plantes resistents als insectes a vegades no
resulten aptes per a I'alimentació, o senzillament no
aconsegueixen I'acceptació del consumidor. 2t

C.onclusi(t

Acabant aquesta rápida visió de I'evolució en la química
del control de les plagues d'insectes, m'agradaria tornar a
aquelles tendéncies de qué els he parlat en comengar. Des de
I'observació dels primers efectes laterals importants de l'ús dels
insecticides sintétics. ha crescut de manera continuada l'interés
per aproximar-se al mecanisme natural per al control de les
plagues, i s'ha cercat així l'ús dels insecticides naturals, i més
tard el de les hormones i les substáncies semioquímiques. Aquest
interés ha estat topant contínuament amb la manca de
persisténcia, amb els preus, I'eficácia, moltes vegades no
immediata, i les dificultats d'aplicació. I aquestes dificultats fan
donar moltes vegades un pas enrere, per tornar a les substáncies
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sintdtiques que, encara que imiten I 'efecte de les naturals, en la
realitat no ho són, i per tant poden donar novament efectes
laterals no desit jats.

Passaran molts anys abans d'arribar a poder evitar els
tractaments d'infeccions agudes o de plagues sobtades amb
productes de disseny sintétic, peró wll expressar la meva
convicció que els tractaments d'irregularitats cróniques i de
plagues endémiques per mit jans sintétics palesen l 'estat encara
rudimentari dels nostres coneixements. Que avinent que resulta
en aquests moments contemplar l 'escut d'aquesta Académia, i
l legir a I 'orla: SUPLENDTTM EST PER ARTEM IN eUOD
NATURA NON FECIT Aquesr "cal suplir en allo que la natura
no ha fet" té el seu progrés primer en trobar el que no sabíem
que la Natura ha fet; els secrets íntims, els mecanismes de
regulació dels éssers vivents, fent ús de les aportacions que ens
proporcionen totes les ciéncies que estudien els éssers animats I
després, com segona linia de progrés veiem que les arts han de
suplir només el que la Natura veritablement no ha fet i tendir a
fer-ho tal com la Natura ho faria.
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