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CAPÍTOL I.- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

I.1. EL CULTIU DE BLAT 

 
L’inici del cultiu de les plantes va tenir lloc en l’anomenada revolució neolítica on es va 

donar uncanvi en la forma de vida de la humanitat, que va passar de ser nòmada a 

sedentària i d’economia recol·lectora a productora [1].El procés va coincidir amb canvis 

climàtics molt intensos que deurien forçar a les societats humanes, que ja eren abundants 

i estaven organitzades, a modificar radicalment la seva manera de viure. 

 

Estudis amb marcadors moleculars han mostrat que totes les formes de blat cultivades 

tenen el seu origen en el sud-oest de Turquia, el que és conegut com la regió del Creixent 

fèrtil, des d’on es van distribuir cap al nord i el sud de la Mesopotàmia fa uns 10.000 anys. 

Posteriorment, es va distribuir per tota la conca mediterrània, fins arribar a Itàlia i 

Espanya farà uns 7.000 anys [2-4].  

 

El blat pertany a la divisió Magnoliophyta, classe Liliopsida, ordre Poales, família 

Gramínies (Poaceae), subfamília Pooideae, tribu Triticeae i gènere Triticum. Existeixen al 

voltant de 30 tipus de blat amb suficients diferències genètiques entre ells com per ser 

considerats espècies o subespècies diferents [5]. Les espècies del gènere Triticum poden 

agrupar-se en tres seccions naturals distingibles pel seu número bàsic de cromosomes (7, 

14 o 21). Actualment, els blats comercials pertanyen bàsicament a les espècies Triticum 

turgidum var. Durum (tetraploide, 2n=28, genoma AABB), blat dur, el producte comercial 

del qual és la pasta i els seus derivats, i el Triticum aestivum (hexaploide, 2n=42, genoma 

AABBDD), conegut com a blat fariner o blat tou [6]. 

Des d’un punt de vista morfològic (Figura I.1), la planta de blat es caracteritza per 

presentar un sistema radical composat per arrels primàries i arrels secundàries que 
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neixen del nus de l’afillament i que apareixen quan la planta emet les tiges. Les arrels 

assoleixen en la seva majoria una profunditat de 25cm, arribant algunes d'elles fins a un 

metre de profunditat. La tija és una canya buida amb 6 nusos que s'allarguen cap a la part 

superior, assolint entre 0,5 i 2 metres d'alçada. Les fulles tenen una forma linear i en 

llança (allargades, rectes i acabades en punta) amb una beina, lígula i aurícules ben 

definides. La inflorescència és una espiga composta per un raquis (eix escalonat) o tija 

central d'entrenusos curts, sobre el qual van disposades de 20 a 30 espiguetes en forma 

alterna. Els grans són cariòpsides que presenten forma ovalada amb els seus extrems 

arrodonits. El germen sobresurt en un d'ells i en l'altre hi ha un floc de pèls fins. La resta 

del gra, anomenat endosperma, és un dipòsit d'aliments per a l'embrió, que representa el 

82% del pes del gra. Al llarg de la cara ventral del gra hi ha una depressió (solc), una 

invaginació de l'aleurona i totes les cobertes. En el fons del solc hi ha una zona vascular 

fortament pigmentada. El pericarpi i la testa, juntament amb la capa aleurona, conformen 

el segó de blat [7].  

 

Figura I.1.- Morfologia de la planta de blatTriticum aestivum.(http://en.citizendium.org/wiki/wheat) 

 

Durant el cicle de cultiu del blat, es produeixen canvis tant a nivell morfològic extern de la 

planta, visibles per l’ull humà (creixement+desenvolupament), com en l’activitat dels 

teixits (desenvolupament), no sempre perceptibles. La descripció dels diferents estadis 

pels quals es desenvolupa el blat es pot dur a terme mitjançant l’ús de diferents escales, 
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les quals permeten tenir una referència precisa dels diferents estadis de creixement pels 

quals passa el cultiu. L’escala de Zadoks és la més usada en el cultiu de cereals i descriu 

els estadis morfològics externs, que involucren alguns processos de desenvolupament i 

altres de creixement. Conèixer i/o identificar a quin nivell de l’escala es troba el cultiu és 

de gran importància per tal de tenir en compte  els factors que el regulen i modifiquen, 

com per exemple el moment adequat en l’ús de plaguicides. L’escala de Zadoks té 10 

fases subdividides cadascuna d’elles en 9 sub-fases que en descriuen el cultiu (Figura I.2). 

 

 
Figura I.2.- Escala de Zadoks en el cultiu de blat [8] 

 

Durant milers d’anys, el blat ha estat l’aliment bàsic de les principals civilitzacions a 

Europa, oest d’Àsia i nord d’Àfrica. Aquest cereal es cultiva en una amplia gamma 

d’ambients climàtics i regions geogràfiques. Segons dades de la FAO l’àrea de cultiu de 

cereals al món compren 699 milions d’hectàrees, amb una producció de 2.264 milions de 

tonelades per a l’any 2009 de les quals 684 milions corresponen al cultiu de blat [9]. 

El blat ha format i segueix formant part del desenvolupament econòmic i cultural de 

l’home, essent un dels cultius més estesos mundialment. La Figura I.3 mostra la producció 

de cereals a nivell mundial per a l’any 2009, així com la seva estimació i pronòstic en els 

anys posteriors.  

Etapa principal Descripció Sub-fase Etapa principal Descripció Sub-fase

0 Germinació 0.0-0.9 6 Antesis 6.0-6.9

1 Producció de fulles 1.0-1.9 7 Estat lletós del gra 7.0-7.9

2 Producció de macollos 2.0-2.9 8 Estat pastós del gra 8.0-8.9

3 Producció de nusos  (encanyat) 3.0-3.9 9 Maduresa 9.0-9.9

4 Beina a 4.0-4.9

5 Espigat 5.0-5.9
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Figura I.3.- Producció de cereals a nivell mundial (Adaptació de [9])  

 

I.1.1. Presència de males herbes en cultius de cereals 

 

En els cultius extensius, el control de les males herbes juntament amb el de plagues i 

altres malalties, és un aspecte de gran importància a tenir en compte per tal d’obtenir la 

màxima producció possible. La Societat Espanyola de Malherbologia defineix una mala 

herba com a “qualsevol planta que interfereix amb els objectius i necessitats de l’home”. 

Per tant,en general és una planta que creix en un indret on no ha estat cultivada, que 

competeix amb el cultiu d’interès i interfereix negativament en l’activitat agrícola. Les 

males herbes poden competir amb els cultius per l’aigua, la llum, els nutrients del sòl, 

l’espai i el CO2.Altres problemes associats a les males herbes, és que poden servir 

d’hostes a malalties i insectes o produir substàncies químiques que puguin ser tòxiques 

als humans o altres plantes [10]. 

 

Segons Baker [11] les característiques que fan que unes determinades espècies es 

comportin com a males herbes es deuen essencialment a diferents factors. Les males 

herbes produeixen desenes o centenars de milers de llavors, mentre que les plantes de 

cultiu només poden produir centenars de llavors per planta. La població s’estableix 

ràpidament, i poden produir llavors viables sota condicions desfavorables en un període 

relativament curt de temps (entre 6 o 7 setmanes). Les seves llavors poden romandre en 

 
Milions de tonelades

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Blat Cereals secundaris Arròs (elaborat)

2009

estimació 2010

pronòstic 2011

Països 2009

estimació 

2010

pronòstic 

2011

variació 2011 

respecte 2010

 Asia 987,6 1011,1 1056,4 4,5

Orient Llunyà 885,4 917,8 946,2 3,1

Orient proper 67,2 67,9 68,4 0,6

CEI asiática 35 25,4 41,8 64,4

Àfrica 155,2 160,1 153,6 -4

Àfrica del nord 39,3 32,6 36,6 12,3

Àfrica occidental 49,6 55 50,1 -9,1

Àfrica central 3,5 3,6 3,5 -4,7

Àfrica oriental 32,7 37,2 33,7 -9,4

Àfrica austral 30,1 31,7 29,8 -5,9

Amèrica central i el carib 37,6 40,4 38,6 -4,4

Amèrica del sud 118,9 143,2 143,6 0,3

Amèrica del nord 466,1 443,8 429,6 -3,2

Europa 463,4 405,6 460,5 13,5

UE  296,5 278,9 289,9 3,9

CEI europea 150,4 110,1 154,2 40,1

Oceania 35,5 40,8 40,4 -0,9

Total Mundial 2264,3 2245 2322,7 3,5

Pasïsos en desenvolupament 1240,5 1305,3 1328,3 1,8

Països desenvolupats 1023,8 939,6 994,4 5,8

Milions de tonelades

Milions de tonelades

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Blat Cereals secundaris Arròs (elaborat)

2009

estimació 2010

pronòstic 2011

Països 2009

estimació 

2010

pronòstic 

2011

variació 2011 

respecte 2010

 Asia 987,6 1011,1 1056,4 4,5

Orient Llunyà 885,4 917,8 946,2 3,1

Orient proper 67,2 67,9 68,4 0,6

CEI asiática 35 25,4 41,8 64,4

Àfrica 155,2 160,1 153,6 -4

Àfrica del nord 39,3 32,6 36,6 12,3

Àfrica occidental 49,6 55 50,1 -9,1

Àfrica central 3,5 3,6 3,5 -4,7

Àfrica oriental 32,7 37,2 33,7 -9,4

Àfrica austral 30,1 31,7 29,8 -5,9

Amèrica central i el carib 37,6 40,4 38,6 -4,4

Amèrica del sud 118,9 143,2 143,6 0,3

Amèrica del nord 466,1 443,8 429,6 -3,2

Europa 463,4 405,6 460,5 13,5

UE  296,5 278,9 289,9 3,9

CEI europea 150,4 110,1 154,2 40,1

Oceania 35,5 40,8 40,4 -0,9

Total Mundial 2264,3 2245 2322,7 3,5

Pasïsos en desenvolupament 1240,5 1305,3 1328,3 1,8

Països desenvolupats 1023,8 939,6 994,4 5,8

Milions de tonelades



 

15 
 

 Introducció i Objectius 

un estat temporal sense germinar degut a diversos factors com la temperatura, 

l’exposició a l’oxigen i la presència d’inhibidors químics, etc. Posseeixen mecanismes per 

dispersar les llavors, de manera que moltes d’elles presenten estructures especials que 

els hi permeten enganxar-se, volar o flotar i d’aquesta manera aconsegueixen dispersar la 

seva població. Aquests factors contribueixen a la llarga extensió de les males herbes en el 

camps de cultiu. 

 

Malgrat els efectes negatius, algunes d’elles poden actualment aportar alguns beneficis 

com: estabilitzar i addicionar matèria orgànica al sòl; proveir d’hàbitat i menjar a la fauna 

i aportar productes pel consum humà. 

 

Tot i que les principals espècies de males herbes poden ser força diferents d’una regió a 

una altra, d’una explotació a una altra o inclús en diferents parcel·les d’una mateixa 

explotació, es pot parlar d’unes quantes espècies esteses per tota la geografia espanyola i 

que representen una sèria amenaça per la seva competitivitat amb el cultiu, per la 

dificultat del seu control i per la ràpida expansió de la seva població. Entre elles es poden 

citar per exemple a algunes de les gramínies anuals més comuns tals com [12] : 

 

Avena sterilis, A.fatua comunament anomenada com a “avena loca”, “ballueca” o 

“cogula” (Figura I.4). Aquesta espècie, estesa per tota la península, té un cicle biològic 

gairebé idèntic al dels cereals, germinant simultàniament amb ells i durant un període de 

temps perllongat. Aquesta característica juntament amb la seva capacitat per emergir a 

partir de profunditats relativament elevades i a la forta resistència de les seves llavors en 

el sòl, en facilita el seu desenvolupament i permanència en terrenys llaurats. S’ha estimat 

que una densitat de 5 plantes/m2 pot causar una pèrdua del 10% en el rendiment del 

cultiu i densitats de 100 plantes/m2 poden arribar a causar pèrdues del 40%. 

 

Lolium rigidium comunament anomenada com a “vallico” o “margall”(Figura I.4). Aquesta 

espècie està especialment estesa en els cultius de cereals catalans. Germina amb les 

primeres pluges de la tardor, iniciant el seu naixement abans de la sembra. La seva 

competitivitat amb el cultiu de cereal és molt menor que en l’ Avena. S’estima que la 
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presència de 20 plantes/m2 poden causar un 10% de pèrdues en la producció del cultiu, 

de manera que són necessàries 4 plantes de Lolium per provocar un efecte equivalent a 1 

planta d’Avena. 

 

Phalaris paradoxa, P. minor, P. brachystachys comunament anomenades com a 

“alpistes”(Figura I.4). És probablement de les gramínies més problemàtiques en els 

cereals d’Andalusia, donat que la seva importància és molt menor a la resta de regions. 

Aquesta planta inicia el seu creixement durant les estacions de tardor-hivern, i si les 

pluges són suficients es pot donar fins la primavera. L’emergència és principalment 

superficial, de manera que es pot frenar el seu creixement enterrant les seves llavors a 

certa profunditat. La seva persistència en el sòl és molt menor que el de l’Avena però 

major que la del Llolium. La competència amb el cultiu de cereals és relativament elevada, 

s’han observat pèrdues d’ entre el 7 i 25% en el cultiu de blat. 

 

Bromus rigidus, B. Diandruscomunament anomenades com a “bromo” o 

“espigajo”(Figura I.4). Era molt comú veure-les en els marges dels camins i camps 

conreats, i com a conseqüència s’han establert ràpidament en els cultius provocant 

problemes importants. Aquestes espècies estan molt ben adaptades per emergir des de la 

zona més superficial del sòl, el que explica la seva aversió per camps llaurats. El seu 

període d’aparició és molt breu, iniciant-se amb les primeres pluges de la tardor, i 

pràcticament totes les seves llavors germinen a l’any següent de ser produïdes.  En aquest 

sentit, resulta fàcil controlar-la amb rotacions de cultius o treballant el camp. Són 

suficients 10 plantes/m2 per tal de causar danys significatius en el cultiu. 

 

   

Avena sterilis, A.fatua Lolium rigidium  Phalaris paradoxa Bromus rigidus, B. Diandrus

Figura I.4.- Espècies de males herbes Gramínies anuals. 
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A més a més de les quatre gramínies mencionades anteriorment, existeixen algunes 

espècies de dicotiledònies anuals amb alta nocivitat , ja sigui per la seva abundància, 

competitivitat o per la dificultat que comporta el seu control (Figura I.5). Una d’elles és la  

Papaver rhoeas“rosella”, la seva problemàtica es deu més a la seva gran abundància, 

associada a una enorme producció de llavors ia una elevada persistència d'aquestes a 

terra, que a la seva competitivitat amb el cultiu (relativament baixa) oa l'escassa dificultat 

del seu control.Una cosa semblant passa amb la Sinapis arvensis,Diplotaxis 

erucoides“jaramagos” tot i que la seva competitivitat amb el cultiu pot arribar a ser 

bastant elevada. Finalment, tenim el cas de Galium aparine (lapa) la "lapa", una espècie 

enfiladissa de ràpid creixement que pot arribar a ofegar gairebé completament al cereal. 

S'estima que són suficients 2 plantes/m2 d'aquesta espècie per causar danys significatius 

al cultiu. Un problema afegit d'aquesta espècie és la dificultat de controlar-la amb els 

herbicides habituals, el que exigeix invertir en herbicides específics per al seu control. 

 

 

Papaver rhoeas Sinapis arvensis Galium aparine 

Figura I.5.- Espècies de males herbes dicotiledònies. 

 

I.1.2. El control de les males herbes 

 

Hi ha bàsicament tres sistemes per dur a terme el control de les males herbes: 

l’agricultura ecològica, els mètodes de control directe i l’agricultura industrial [12, 13]. 

I.1.2.1. Agricultura ecològica 

Es tracta d’un sistema global de gestió de la producció, que incrementa i realça la salut 

dels sistemes agrícoles, incloent la diversitat, els cicles i l’activitat biològica del sòl. 

S’aconsegueix aplicant, sempre que sigui possible, mètodes agronòmics, biològics i 

mecànics, en contraposició a l´ús de materials sintètics com els herbicides. L’agricultura 
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ecològica es basa en el respecte al medi ambient i en la producció d’aliments de màxima 

qualitat tant en la seva presentació, sabor i contingut alimentari a través de tècniques 

que: 

- Estiguin integrades en el sistema agrícola, de manera que no produeixin impactes 

ambientals. 

- Potenciïn la fertilitat natural del sòl i la capacitat productiva del sistema agrícola, i 

en garanteixin la continuïtat de la producció. 

- No incorporin substàncies o residus als aliments produïts que puguin ser 

perjudicials per la salut. 

- Respectin els cicles naturals dels cultius. 

 

Els mètodes preventius són els més usats en agricultura ecològica i són de les tècniques 

de control més antigues. Prohibeixen l’ús de productes químics i tracten d’evitar la difusió 

de les llavors, i per tant l’establiment de les espècies problemàtiques. Són mesures molt 

eficaces a llarg plaç, però que, malauradament no es practiquen habitualment. En 

general, persegueixen aconseguir la reducció de llavors en el sòl, evitant la invasió de 

noves espècies locals o al·lòctones. 

 

Dins els mètodes preventius cal destacar: 

 

La rotació de cultius que consisteix bàsicament en intercalar en anys successius diferents 

tipus de conreus, de manera que les males herbes troben condicions i ambients diferents 

cada any. D’aquesta manera els serà molt més difícil germinar, desenvolupar-se i establir-

se definitivament. 

 

Els cultius associatson es conreen simultàniament diferents plantes per tal que es 

beneficiïn unes de les altres i s’aprofitin tots els recursos disponibles. Com a exemple hi 

ha l’associació del blat de moro-mongeta-carabassa,on el blat de moro permet a les 

mongetes trepar per tal de buscar la llum, i aprofitar el nitrogen que fixa la lleguminosa, i 

la carabassa explora la superfície del sòl, beneficiant-se de la ombra i humitat. 
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L’associació d’aquest cultiu ombreja la zona on creix afectant d’aquesta manera en el 

desenvolupament de les males herbes. 

 

Ús de llavors certificades que es caracteritzen per estar netes, pures i lliures de males 

herbes. L’agricultor ha de fer un esforç econòmic inicial per adquirir aquestes llavors que 

serà àmpliament compensat al no aparèixer espècies indesitjables en el cultiu. La llavor 

certificada és la única que en garanteix aquestes propietats. 

 

La neteja de la maquinària i els margesés una tasca de gran importància per tal de no 

infestar els nous camps, ja que freqüentment la recol·lectora arrossega llavors de males 

herbes, que podrien germinar i establir-se fàcilment d’un camp a un altre. La neteja dels 

marges dels cultius, tals com les vores d’un camí, riberes, sèquies, etc. s’ha de fer amb 

molt de compte, ja que moltes espècies presents en aquestes zones poden entrar a 

l’interior dels cultius i arribar a establir-se. S’ha donat el cas de la introducció i adaptació 

ràpida d’algunes espècies no molt freqüents a Espanya com el Bromus.  

 

I.1.2.2. Mètodes de control directe 

Així com els mètodes preventius no contemplen sota cap manera l’ús de productes 

químics, els mètodes de control directe combinen les tècniques dels mètodes de 

l’agricultura ecològica amb l’ús d’herbicides. Entre els mètodes de control directe es 

troben els mètodes culturals agronòmics, físics, mecànics i biològics. 

 

I.1.2.2.1. Mètodes culturals agronòmics 

Aquests mètodes inclouen pràctiques que influeixen directa o indirectament sobre les 

males herbes, aconseguint un control integrat d’aquestes de cara a una agricultura 

sostenible. Es pot parlar de la rotació de cultius, de guarets, selecció de la varietat, la 

fertilització i les dates i densitat de sembra. 

 

La rotació de cultius i els guarets, així com la preparació del terreny s’han utilitzat des de 

l’antiguitat, amb finalitats diverses. Determinats cultius presenten una flora arvense 
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característica, que es veu afavorida quan els cultius es repeteixen, i la utilització 

consecutiva de certs herbicides fa que algunes males herbes siguin més resistents i altres 

més sensibles, de manera que s’han d’anar alternant, no tan sols els cultius, sinó les 

matèries actives, les seves mescles i dosis. 

 

Respecte a la selecció de la varietat, és ben conegut que existeixen cultius que 

competeixen millor que altres amb les males herbes. Fet que pot ser degut a la ràpida 

germinació, creixement, frondositat, etc. A més a més de les diferències genètiques entre 

varietats de cultiu, l’ús de diferents pràctiques agronòmiques poden augmentar la 

competitivitat dels cultius, com la sembra a altes densitats, essent precís combinar totes 

aquestes opcions abans d’aconseguir una agricultura de conservació eficaç. 

 

La fertilització és una de les millors mesures de control de les males herbes, ja que es pot 

aconseguir una estimulació del creixement del cultiu principal, no obstant no és tan 

senzill com aplicar-lo sinó saber quan s’ha d’aplicar. Una correcta elecció del moment 

d’aplicació de l’adob de coberta, desfavorirà el creixement d’algunes espècies no 

desitjables. Adobar amb suficient antelació a la sembra pot resultar interessant per tal 

d’eliminar plàntules posteriorment. No obstant, s’ha d’anar amb compte ja que un adob 

amb nitrats pot afavorir la germinació d’algunes llavors en estat latent de certes espècies 

com pot ser l’Avena fàtua. De la mateixa manera, certs adobs amb fems poc fermentats 

poden ser grans focus d’infestes, ja que contindran grans quantitats de llavors de males 

herbes. 

 

En relació a les cobertures vegetals, existeix un cas particular d’ús de competència 

interespecífica, que es la competència vegetal viva o “living mulch”. Consisteix en una 

associació de dos o més cultius que, sense arribar a interferir l’un amb l’altre, són capaços 

de cobrir el sòl.  

 

La data i la densitat de la sembra també són factors a tenir en compte de cara al control 

de les males herbes. Un retràs en la data de sembra d’un cereal pot ser útil per lluitar 
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contra moltes gramínies, permetent les primeres germinacions i eliminant les plàntules, 

llaurant o amb un herbicida no residual.  

I.1.2.2.2. Mètodes físics 

Els mètodes físics tenen com a objectiu impedir la germinació o el creixement de les 

males herbes sotmetent-les a cremes o a un intens calor, o mitjançant barreres físiques 

com cobertures inerts.  

 

Des de l’antiguitat es té constància de la crema de rostolls dels cereals. El procés de 

crema té avantatges com la seva senzillesa i baix cost, però desavantatges com la 

l’agressió al medi i la fauna, el possible descontrol del foc i l’empobriment del sòl en 

quant a matèria orgànica.  

 

La solarització consisteix en cobrir el sòl, prèviament regat, amb una làmina de polietilè 

transparent i deixar que el sol l’escalfi aproximadament durant un mes a l’estiu. 

D’aquesta manera s’aconsegueix dificultar enormement la germinació de les males 

herbes, a més a més de controlar alguns nematodes i fitopatògens del sòl.  

I.1.2.2.3. Mètodes mecànics 

El control de la flora herbàcia s’ha dut a terme tradicionalment a través de mitjans 

mecànics, com la llaurada, la sega o l’escarda. Aquests procediments es basen en 

arrancar, fragmentar, enterrar o tallar les males herbes dels cultius. 

 

Llaurant el camp s’aconsegueix la destrucció de la mala herba a través de diverses 

operacions mecàniques senzilles. En funció del tipus d’eina emprada la destrucció es dóna 

per enterrament, arrencament, fragmentació, compressió o bé per rotació. 

 

La sega de les males herbes s’ha de realitzar abans que aquestes estiguin molt 

desenvolupades, per evitar-ne la reproducció de llavors. Per aquesta raó, les segues són 

especialment recomanables en el control de les espècies anuals. L’escarda manual, 

malgrat ser el mètode més antic, es segueix emprant en molts casos, sobretot en 

parcel·les petites on la mà d’obra és barata. De totes maneres, aquest pràctica 
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s’acostuma a usar en el control integrat de les males herbes, en combinació amb 

herbicides o pràctiques mecàniques. 

I.1.2.2.4. Mètodes biològics 

El control biològic de les males herbes consisteix en utilitzar la influència de determinats 

factors biòtics, els enemics naturals (paràsits, predadors o patògens), sobre les plantes i 

les seves relacions de competència, en benefici dels cultius, intentant reduir les 

poblacions de les plantes no desitjades a nivells econòmicament acceptables. Qualsevol 

organisme que freni el desenvolupament o reproducció d’una planta pot ser usat com 

agent de control biològic. Tot i que els insectes han estat els enemics naturals més 

àmpliament usats, es poden incloure altres animals, plantes superiors paràsites, fongs, 

bacteris i virus. La història de la lluita biològica contra les males herbes ha presentat algun 

èxit espectacular, com el cas de control de Opuntia inermis, amb Cactoblastis cactorum, 

usat a Queensland (Australia) als anys 20. A Queensland hi havia milions d’hectàrees 

productives envaïdes per dues espècies de cactus la Opunia inermis i la O.stricta. Al cap 

de pocs anys de la introducció del Cactoblastis cactorum originari d’Argentina, les 

espècies d’Optunia van ser destruïdes i l’extensa regió infestada va poder ser recuperada 

com a zona de producció primària [14].Tot i aquest resultat tant satisfactori,els fracassos 

deguts al control de les males herbes amb mètodes biològics són molt més abundants. 

 

I.1.2.3. Agricultura industrial 

 
L’agricultura industrial usa d’una manera indiscriminada productes químics per controlar 

les males herbes sense tenir en compte l’impacte ambiental creat.L’ús de productes per 

controlar les males herbes data de l’antiguitat, ja que els romans usaven sal, cendres o 

residus per eliminar-les, tot i que és a finals del segle XIX, quan es descobreixen les 

solucions de sulfat de coure, que les destrueixen. I ja al segle XX, es comença a fer servir 

l’àcid sulfúric per controlar-les en conreus de cereals. No obstant, la veritable fita en la 

història dels compostos químics, va començar amb el descobriment de l’activitat 

herbicida del 2,4-dicloro-fenil-acètic (2,4-D). Aquesta pràctica es va veure tremendament 

incrementada desprès de finals de la malaurada segona Guerra Mundial, quan 

l’agricultura comença una època de gran desenvolupament, cada cop més productiva, 
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augmentant l’ús d’adobs, herbicides i creant noves varietats cultivades. Com succeeix en 

altres països més desenvolupats tecnològicament parlant, l’increment dels productes 

fitosanitaris, va estretament relacionat amb la disminució de la població agrícola activa, 

essent a partir dels anys 80, quan l’ús d’herbicides es converteix en una pràctica habitual 

per tal d’obtenir una bona producció agrícola. A partir del 2,4-D van sorgir una sèrie de 

fenoxi-derivats com l’àcid 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic, l’àcid 2-methyl-4-

chlorophenoxyacetic (MCPA), l’àcid 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic (mCPP), alguns d’ells 

ja prohibits, que van donar magnífics resultats. 

 

La presa de decisions relatives al tractament de les males herbes amb herbicides es basa 

en diferents criteris: 

 

I.1.2.3.1. Selecció de l’herbicida 

És important seleccionar el tractament més adequat tenint en compte l’eficàcia i la 

selectivitat dels diferents productes disponibles en el mercat. A Espanya hi ha registrades 

més de 30 matèries actives diferents per tal de ser usades en el cultiu de cereals i més del 

doble de productes comercials (amb diverses formulacions i/o combinacions de matèries 

actives). La selecció del producte a usar vindrà dictada en gran mesura pel moment en el 

que es vulgui aplicar el tractament. A tall d’exemple a la Taula I.1 es mostren alguns dels 

herbicides més usats en el cultiu de cereals i el seu moment d’aplicació. 

 

 

Taula I.1.- Herbicides usats contra les males herbes en cultius de cereals 

Moment aplicació  Mala herba Matèria activa 

Pre-emergència Gramínies Clorotoluró, isoproturó, trifluralina 

Dicotiledònies Clorsulfuron, linuron 

Post.emergència primerenca Gramínies Clorotoluron, diclofop-metil, fenoxaprop-etil 

Dicotiledònies Bromixinil, clorsulfuron, triasulfuron, metribuzina 

Post-emergència tardana Gramínies Clodinafop, tralkoxidim 

Dicotiledònies 2,4-D, MCPA, fluroxipir, bentazona 
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I.1.2.3.2. Cost dels tractaments pre seleccionats 

Existeixen grans diferències entre el cost dels diferents productes. Per exemple, mentre el 

cost d’un tractament amb herbicides hormonals (2,4-D, MCPA, etc.) pel control general 

de dicotiledònies és gairebé inapreciable, l’ús d’herbicides específics per combatre 

l’Avena o el Galium poden suposar una inversió considerable per part de l’agricultor. 

 

És necessari fer una estimació dels beneficis econòmics derivats de l’aplicació del 

tractament. Això implica estimar els rendiments esperats en el cultiu (i el seu valor de 

venta) i les pèrdues que s’evitarien a través del tractament. En aquest sentit, mentre que 

l’aplicació d’herbicides en zones d’alta productivitat (> 4tones/ha) normalment surt 

econòmicament rentable, en zones més marginals (2 tones/ha) dits beneficis són molt 

més dubtosos. 

I.1.2.3.3. Efectes col·laterals 

També és important tenir en compte els possibles efectes col·laterals que es poden donar 

per l’aplicació dels herbicides. No tan sols els efectes sobre el medi ambient 

(contaminació recursos hídrics), sinó també l’aparició de resistència a herbicides. 

 

Tot i l’existència de diferents sistemes de tractament sobre la lluita contra les males 

herbes, cada cop més s’està intentant anar cap a la integració de mètodes eficaços per al 

control o reducció de la seva població d’una manera econòmicament factible per 

l’agricultor i segura en la protecció del sistema agrari. Les tècniques de control, inclouen 

mètodes físics, químics i biològics d’una manera conjunta sense dependència excessiva de 

qualsevol d’ells. 

 

I.2. PLAGUICIDES I LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL 

 

Des de els seus inicis, l’agricultura s’ha anat orientant cap al mercat urbà amb l’objectiu 

d’incrementar el rendiment (volum produït per hectàrea) i la productivitat (volum produït 

per unitat de treball) desconsiderant, més enllà del benefici econòmic immediat, els 

problemes per l’agricultor, treballadors agrícoles, i la fertilitat de la terra.  
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Els resultats d’aquestes transformacions han derivat en l’esgotament i contaminació dels 

recursos naturals (terra, aigua, llavors, animals), a la disminució de llocs de treball en el 

camp provocant emigracions cap a les ciutats, la necessitat creixent de capital i de terreny 

per guanyar en competitivitat, al’alteració de l’ecosistema amb la incorporació de noves 

tecnologies i mètodes industrials, i a l’augment de la dependència en l’úsde solucions 

tecnològiques d’elevat cost,en mans de les multinacionals productores de llavors, 

maquinària, fertilitzants i fitosanitaris.  

 

El major problema de la pràctica de l’agricultura industrial prové de que l’únic factor que 

considera racional és la intensificació de la producció, sense tenir en compte les 

necessitats i els problemes de l’agricultor envers a l’articulació de l’agricultura amb la 

industria i la dependència del mercat en aportar subministres i vendre el que s’ha produït, 

amb l’únic afany d’obtenir beneficis econòmics. De tal manera que, les solucions als 

problemes tècnics dels agricultors han de passar necessariament pel mercat agroquímic. 

L’alimentació d’una població en constant creixement ha anat portant el perfeccionament 

de l’agricultura, obligant als professionals del sector a usar tècniques que proporcionin 

una gran producció. La preparació de la terra per al cultiu es fa sovint amb fertilitzants 

químics i la protecció de les collites es porta a terme mitjançant l’ús de plaguicides per 

evitar el desenvolupament de plagues, males herbes, etc. 

 

I.2.1. Contaminació Ambiental i legislació 

 

Les agències de protecció ambiental de molts països no identificaven l’agricultura com 

una font de contaminació ambiental. Aquest va ser un gran problema en la majoria de 

països, ja que al aplicar-se en milers d’hectàrees de terra de cultiu en tot el món, van 

resultar ser contaminants difosos del sòl a l’aigua. L’anàlisi de pesticides en el medi 

ambient ha estat i continua essent el focus d’atenció de molts estudis, on el nombre 

d’articles que en descriuen les més avançades metodologies i presenten els resultats de 

les concentracions trobades tant en aigües naturals, subterrànies, potables i residuals 

continua en augment [15-27].  
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En resposta als resultats obtinguts dels diferents estudis que mostren l’amplia 

contaminació ambiental de les aigües, diferents directives i decisions, amb l’actual 

Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE(DMA) com a eina legislativa integradora, van ser 

adoptades per la Comissió Europea. La present DMA preveu sobretot la definició de les 

aigües europees i les seves característiques, per conques i demarcacions hidrogràfiques, 

així com l’ adopció de plans de gestió i programes de mesura apropiats per a cada massa 

d’aigua. 

 

La DMA derrogarà passats tretze anys de la seva entrada en vigor Directives anteriors 

relatives a la qualitat de l’aigua tals com: 

 

- Directiva 76/464/CEE del Consell, de 4 de Maig de 1976, relativa a la contaminació 

causada per determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la 

comunitat. 

- Directiva 78/659/CEE del Consell, de 18 de Juliol de 1978, relativa a la qualitat de 

les aigües continentals que requereixen protecció o millora per ser apta per a la 

vida dels peixos. 

- Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de Desembre de 1979, relativa a la 

protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per 

determinades substàncies perilloses. 

 

L’annex X de la DMA que corresponia a la Decisió 2455/2001/EC,on s’havia establert un 

llistat de 33 substàncies contaminants prioritàries, de les quals una tercera part 

d’aquestes eren plaguicides, ha estat recentment modificat per la Directiva 2013/39/UE. 

A partir de la nova directiva s’ha efectuat una revisió del llistat de les substàncies 

prioritàries augmentant el llistat de 33 a 45. A més a més es substitueix l’article 16 apartat 

4 de la DMA on s’indica que la comissió revisarà la llista adoptada de les substàncies 

prioritàries als 4 anys de l’entrada en vigor de la nova Directiva i posteriorment cada 6 

anys. Prèviament a la DMA, la Directiva 98/83/EC marcava els límits per pesticides en 

aigua de consum humà que és la que actualment regeix a la UE. Si ens referim a la qualitat 

de l’aigua subterrània, la legislació aplicada fins l’any 2006 era la mateixa que per les 
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aigües de consum humà. No obstant, gràcies a l’aprovació de la DMA i la seva transposició 

als Estats Membres de la UE (desembre 2003), una Directiva de recent aprovació ha estat 

específicament elaborada per aigües subterrànies, la Directiva 2006/118/EC. 

 

La legislació referent a la prohibició de productes fitosanitaris (plaguicides) d’us agrícola, 

és sensiblement més difícil de seguir per la quantitat de modificacions que es van 

realitzant. Sovint es creen Directives específiques per un sol compost, com pot ser el cas 

de la prohibició de la atrazina (2004/248/EC). Així les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE 

regeixen la comercialització i l’ús de plaguicides d’us agrícola i per tant, la seva legalitat en 

els Estats Membres de la UE. L’annex I de la Directiva 91/414/CEE llista tots els productes 

permesos a la UE, però cal tenir en compte que el seu contingut s’ha vist modificat 

contínuament mitjançant l’aprovació de noves Directives. 

 

I.2.2. Resistència als herbicides 

 

La contaminació ambiental no ha estat la única problemàtica envers el control de les 

males herbes. Com ja hem comentat anteriorment, durant els darrers 67 anys, des de que 

es va començar amb la introducció del 2,4-D l’any 1946 [28], les empreses agroquímiques 

han desenvolupat i han introduït al mercat una amplia gamma d’herbicides selectius. 

Aquests herbicides primer van revolucionar el control de les males herbes en el món 

desenvolupat i ràpidament van ser adoptats en països en vies de desenvolupament. L’èxit 

dels herbicides com el d’altres substàncies químiques de protecció als conreus és degut 

en gran part al manteniment de la producció dels aliments necessaris per a la població 

mundial. 

 

No obstant, la natura ha anat reaccionant envers a l’agent extern incorporat al sistema 

natural, apareixent les males herbes resistents a aquests herbicides.La resistència als 

herbicides doncs, no és més que un efecte secundari no desitjat que es produeix desprès 

d’un ús reiterat d’un determinat herbicida, pel qual una població d’una mala herba deixa 

de ser controlada amb la mateixa eficàcia per un herbicida que, en condicions normals, en 
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un cultiu en concret i a una determinada dosis d’ús exercia un control adequat de la 

mateixa. 

 

A la Figura I.6 hi ha representada la distribució mundial d’espècies resistents. El rànquing 

l’encapçalen els Estats Units 

juntament amb Anglaterra es troba entre els països que pre

resistents. 

Figura I.6. Distribució mundial de biotips de males herbes resistents 

 

L’aparició de biotips resisten

anys 70 es van començar a evidenciar els casos de resistència a triazines, i a partir dels 90 

els casos de resistència a inhibidors de sintetasa d’acetolactat (ALS), segons s’observa a 

Figura I.7. 

Figura I.7. Evolució de biotips resistents segons el mode d’acció dels herbicides
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I.3. AL·LELOPATIA 

 

Degut als problemes descrits en l’apartat anterior provinents de l’ús abusiu de productes 

químics en els sistemes agrícoles, s’estan intentant trobar alternatives pel control de les 

males herbes, entre les quals es troba l’al·lelopatia. 

Una de les característiques més notables de les plantes terrestres és que, en el seu estadi 

adult són sedentàries. Tot i que algunes espècies es poden desenvolupar vegetativament 

en diferents direccions des de el seu enclavament, la majoria es troben sempre en el seu 

lloc de germinació, fet que causa una influència important en l’ecologia i l’evolució de la 

població. La germinació, l’establiment de la plàntula, el seu creixement, la seva 

reproducció i forma de dispersar-se, són afectats de manera notable per les 

característiques del medi on creixen. Les plantes, com tots els microorganismes, són part 

de l’ecosistema i necessiten comunicar-se amb el seu entorn, atraure pol·linitzadors, 

repel·lir herbívors i competir amb les plantes veïnes per l’aigua, els nutrients i la llum.El 

limitat moviment de les plantes, ha estat compensat evolutivament dotant-les de 

diferents mecanismes de defensa, tals com els mecànics que afecten a la morfologia de la 

planta, els fenològics ajustant el cicle biològic i els químics a través de l’alliberament de 

compostos provocats per l’estrès a la que pot estar sotmesa. Tots aquests mecanismes de 

defensa, o bé de manera individual, additiva o sinèrgica, li han aportat a les plantes una 

excel·lent capacitat adaptativa, la qual els permet tenir una elevada prevalença respecte a 

altres espècies en diferents sistemes ecològics [30-32]. Centrant-nos en els mecanismes 

químics, la pressió de selecció exercida al llarg del procés evolutiu, ha provocat el 

desenvolupament en els vegetals de nombroses rutes de biosíntesi, a través de les quals 

sintetitzen i acumulen en els seus òrgans una gran varietat de metabòlits secundaris 

biològicament actius. Alguns actuen com a inhibidors de la germinació o afecten al 

creixement d’altres plantes, en tot cassón responsables de la transmissió de la informació 

d’una planta amb el seu entorn i inclouen la interacció entre planta-planta, planta-

insectes i planta-microorganismes. Depenent del tipus d’interacció o informació a 

transmetre, molts d’aquests metabòlits són sintetitzats des dels primers estadis de 

creixement (defensa constitutiva), com en el cas de les interaccions planta-planta de la 



 

30 
 

 Capítol I 

mateixa espècie, o pel contrari, aquests poden ser sintetitzats per estímuls externs, com 

pot ser la presència d’herbívors, que es tradueixen en una alarma metabòlica que 

disparen o catalitzen les rutes bio-sintètiques (defensa induïda) [33]. Aquestes 

substàncies es coneixen com a compostos al·leloquímics i la seva possible acció inhibidora 

en el qual estan involucrats, es denomina amb el nom d’ al·lelopatia [34]. 

 

I.3.1. Definició de l’al·lelopatia 

 

La definició de l’al·lelopatia no ha estat un terme estàtic i s’ha anat aplicant de maneres 

lleugerament diferents al llarg del temps. 

 

Al 1937, Molisch [35] va apuntar el terme al·lelopatia per referir-se a les interaccions 

bioquímiques entre tots els tipus de plantes incloent els microorganismes. En la seva 

discussió indicava que el significat del terme englobava tant les interaccions que tenien 

efectes inhibidors com estimuladors. 

 

Al 1974, Rice [36] va desviar l’ús del terme per Molisch i va definir l’al·lelopatiacom a 

qualsevol efecte directe o indirecte maligne d’una planta cap a una altra a través de la 

producció de compostos químics que s’alliberaven al medi ambient. 

 

Actualment el terme al·lelopatia ha estat definit per la Societat Internacional d’al·lelopatia 

com a “qualsevol procés on estan involucrats metabòlits secundaris (al·leloquímics) 

produïts per plantes, microorganismes, virus i fongs que influeixen en el creixement i 

desenvolupament dels sistemes agrícoles i biològics (excloent els animals), incloent els 

efectes positius i negatius” [37]. 

 

I.3.2. Antecedents històrics de l’al·lelopatia 

 

Les primeres observacions i anotacions sobre el fenomen de l’al·lelopatia es remunten 

des del temps dels grecs i romans. El grec Theophrastus (Segle III a.c.) va deixar anotat en 
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el seu llibre “Enquiry into plants” [38] que el cigró deixava exhaust el sòl on era cultivat a 

diferència d’altres llegums. Plinius Secundus (Segle I a.c.) en el seu llibre d’història natural 

va redactar tota una sèrie d’exemples d’interaccions al·lelopàtiques i amb la seva lògica es 

va avançar als ecòlegs i químics moderns al imputar la toxicitat de les plantes als seus 

lixiviats. Aquest fet va ser contrastat a travès d’una sèrie d’experiments per Lee i Monsi al 

segle XX [39]. Al 1832, De Candolle va suggerir que la “malaltia dels sòls agrícoles” podria 

ser deguda a secrecions de les plantes i va proposar que la rotació de cultius podria ajudar 

a alleugerir el problema. Al 1881, Stickney i Hoy [40] van observar que la vegetació sota la 

noguera negra era poc densa i van assenyalar que els cultius no creixen sota o a prop de 

la mateixa. No obstant, van deixar anotat que la principal raó perquè no creixia la 

vegetació sota aquest arbre era pel caràcter verinós del seu degoteig.  

 

No va ser però, fins desprès del 1900, on es comencen a trobar fets contrastats 

experimentalment. Massey et al.[41] al 1925, va observar que les plantacions de 

tomàquet i alfals es trobaven a un radi de 25 metres del tronc de la noguera, és a dir que 

les plantes situades fins a 16 metres morien, mentre que les situades més enllà del mateix 

creixien sanes. 

 

Posteriorment, es va provar que la juglona, una hidroxinaftoquinona soluble en aigua, 

causant del color que tenyeix les mans de qui manipula nous, provocava aquesta 

fitotoxicitat. En totes les parts verdes de la planta (fulles, fruits i branques), es troba el 4-

glucòsid del 4,5-trihidroxinaftalè, producte no tòxic que desprès de ser arrossegat al terra 

per les pluges, és hidrolitzat i oxidat a la juglona. 

 

I.3.3. Compostos al·lelopàtics 

 

L’extraordinària diversitat del metabolisme vegetal és l’origen de desenes de milers 

d’estructures químiques que poden agrupar-se en tres grups: compostos fenòlics, terpens 

i alcaloides. Totes elles procedeixen majoritàriament de les rutes metabòliques del 

siquimat (fenols simples, el àcid benzoic i derivats, el àcid cinàmic i derivats, cumarines, 
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sulfurs, glicòsids, alcaloides, alguns derivats de quinones i tanins)i del acetat-mevalonat 

(terpens, esteroides, àcids orgànics solubles en aigua, alcohols de cadena lineal, aldehids 

alifàtics, cetones, àcids grassos insaturats simples, àcids grassos de cadena llarga, 

acetilens, naftoquinones, antraquinones, quinones complexes i floroglucinol) (Figura I.8), 

de manera que existeixen llaços molt estrets entre les grans funcions fisiològiques de les 

plantes (fotosíntesi i respiració) i la producció de metabòlits secundaris potencialment 

al·lelopàtics. La quantitat de metabolits secundaris en els vegetals és extremadament 

variable i està controlada per factors tant genètics com mediambientals. D’aquesta 

manera, es pensa que la seva aparició i/o acumulació coincideix freqüentment amb una 

fase de desenvolupament de la planta i està fortament regulada per les condicions 

ambientals en les quals es troba [42, 43].  

 

 

Figura I.8.- Vies de síntesi dels metabòlits secundaris i les seves relacions amb el metabolisme primari (Adaptació de 

[42]). 

 

Donat que la naturalesa química dels compostos al·lelopàtics és molt variada, a mesura 

que es progressa en la investigació d’aquest fenomen es van incorporant nous grups de 

substàncies a les quals no se’ls havia atribuït cap activitat biològica entre els quals hi ha: 
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Terpens: les plantes superiors produeixen una gran varietat de compostos terpènics, però 

només alguns d’ells estan involucrats en l’al·lelopatia. Els monoterpens presents en els 

olis essencials dels vegetals són notables agents al·lelopàtics, inhibidors del creixement de 

plantes superiors i males herbes, essent en aquest grup on es troben la major quantitat 

d’inhibidors del creixement i germinació [44]. Entre els més estudiats estan α i β piré, 

alcanfor i 1,8-cineol, generats per la Salvia spp., Amaranthus, Eucaliptus,Artemisia i Pinus.  

 

Glicòsids cianogènics: el fenòmen al·lelopàtic d’aquests compostos ve donada per la seva 

hidròlisi en el sòl donant lloc no tan sols a l’àcid cianhídric, sinó també a 

l’hidroxibenzaldehid que l’oxidar-se origina l’àcid p-hidroxibenzoic, el qual poseeix 

activitat al·lelopàtica per si mateix.  

 

Compostos fenòlics: són compostos aromàtics que contenen un grup hidroxil conjugat 

amb l’anell aromàtic. Són sintetitzats en les vies de síntesi del siquimat o acetat-

mevalonat. La majoria d’aquests compostos són polifenols, és a dir que contenen més 

d’un grup hidroxil. 

 

Compostos aromàtics: aquests comprenen la gamma més extensa d’agents al·lelopàtics. 

Inclou des de fenols, derivats de l’àcid benzòic i cinàmic, quinines, cumarines, flavonoides 

i tanins.  Els derivats de l’àcid cinàmic, tenen una elevada persistència en el sòl i per tant 

presenten elevats efectes tòxics i molts d’ells han estat identificats com a inhibidors de la 

germinació. Els flavonoides són ampliament coneguts pel seu potencial al·lelopàtic i 

alguns d’ells resulten ser forts inhibidors de bacteris nitrificants i de la germinació de 

llavors. Els tanins, tant els hidrolitzables [45] com els condensats, tenen efectes inhibidors 

gràcies a la seva capacitat per unir-se a proteïnes.  Els condensats els quals s’originen de 

la polimerització oxidativa de les catequines, inhibeixen els bacteris nitrificants en sòls 

forestals i redueixen el ritme de la descomposició de la matèria orgànica el qual és 

important pel cicle de circulació dels minerals en el sòl [44, 46, 47]. 
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Àcids hidroxàmics i derivats: aquests compostos han estat identificats en varis cultius de 

cereals per la seva capacitat al·lelopàtica envers les males herbes i plagues. Són els 

compostos objecte de la present tesi i seran tractats amb més detall a l’apartat I.4.1.  

 

A la Taula I.2 s’enumeren  diferents compostos amb propietats al·lelopàtics, els grups als 

quals pertanyen així com la planta on han estat trobats. 

 

 

Taula I.2.- Compostos amb propietats al·lelopàtiques en espècies de plantes. 

Grup Compostos Planta 

Terpens Alcanfor, α i β pinè, 1,8-cineol, di-pentè 
Salvia spp, Amaranthus, Eucalyptus, 

Artemisia, Pinus 

Glicòsids cianogènics Durrina, amigdalina, prunasina Sorghum_spp,Prunus_amygdalus 

Àcid benzoic i derivats 

(compostos fenòlics) 
Hidroxibenzoic, Vainillic  Cucumis sativus, Avena, Sorghum vulgare 

Àcid cinàmic i derivats 

(compostos fenòlics) 
Cinàmic, clorogènic, cafeic, p-cumàric, ferúlic  

Cucumis sativus, Helianthus annuus, 

Parthenium argentatum 

Quinones i derivats Juglona, hidroxinaftoquinona Juglans  

Cumarines Metilesculina, escopolina, escopoletina, furanocumarina 
Ruta, Avena, Imperata, Sorghum, Oryza, 

Triticum aestivum 

Flavonoides Floridzina, quercetina, mircetina Malus 

Tanins Ac. Gàl·lic, el·làgic, trigàl·lic, tetragàl·lic Sòls forestals 

Àcids hidroxàmics 2,4-dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one  
2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one 

Secale cereale 

 

I.3.4. Vies d’alliberament dels compostos al·lelopàtics 

 

Encara que hi ha una evidència creixent sobre el fenomen de l’al·lelopatia, la seva 

existència encara no està acceptada per tots els científics. Això és degut a l’ampli ventall 

de compostos al·leloquímics i a la seva varietat d’estructures que dificulten conèixer la 

majoria dels seus mecanismes de producció, alliberament i destí [48]. 

 

Tots els òrgans vegetals contenen quantitats variables de substàncies potencialment 

al·lelopàtiques que poden ésser alliberades al medi ambient per mitjà de l’exsudació de 

les arrels, lixiviació, volatilització i descomposició dels residus de les plantes en el sòl. La 
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Figura I.9 mostra els possibles camins actius i passius pels quals els compostos podrien ser 

alliberats des de la planta [49]. 

 

Es consideren exsudats radiculars totes aquelles substàncies orgàniques, solubles o 

insolubles alliberades al sòl per les arrels. Presenten un interès particular perquè es tracta 

d’una via d’alliberament directa de toxines que poden influir sobre la composició de la 

població microbiana [50]. Factors tals com l’edat de la planta, la nutrició, la llum i la 

humitat influencien tan qualitativa com quantitativament en l’alliberament dels agents 

al·lelopàtics per les arrels. 

 

 

Figura I.9.- Possibles mecanismes d’alliberament d’al·leloquímics de planta a planta (Adaptació de [49]). 

 

La lixiviació ve donada per la dissolució i el transport dels compostos al·lelopàtics per 

efecte de la pluja, la neu, la rosada o la boira. El grau de lixiviació d’un compost 

al·lelopàtic dependrà del tipus de teixit de la planta, de la seva edat i de la quantitat i 

naturalesa de la precipitació [51].  
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Donat que els compostos al·lelopàtics estan presents en tots els teixits de la planta, la 

descomposició dels residus vegetals dóna lloc a la seva alliberació en el sòl. Els factors que 

influeixen en aquest procés inclouen la naturalesa del residu, el tipus de sòl i les 

condicions de descomposició. En funció de les propietats físiques, químiques i biològiques 

del sòl on són alliberats els compostos al·lelopàtics, aquest no es comporta com un medi 

neutre sinó que influeix d’una manera decisiva en l’evolució de l’activitat al·lelopàtica 

d’aquest compostos [52, 53]. 

 

Tant la producció com l’alliberament dels compostos al·leloquímics, el transport, la 

transformació en el sòl i l’acceptació per part de la planta receptora, depenen de les 

condicions mediambientals [54]. Sovint no és fàcil saber si els compostos actius són els 

compostos primaris de la planta o bé són els transformats per microorganismes.  

 

I.3.5. Mètodes d’estudi per provar l’efecte al·lelopàtic 

 

Els majors avenços sobre l’al·lelopatia s’han centrat més en l’aplicació que en l’essència 

del fenomen, de tal manera que la majoria dels treballs trobats en bibliografia estan 

dirigits a l’aïllament, l’elucidació estructural i la determinació d’alguna propietat o 

activitat biològica dels metabòlits secundaris. L’estudi de l’essència del fenomen de 

l’al·lelopatia resulta ser més complex i des de un punt de vista ecològic, la principal 

limitació radica en ser capaços de diferenciar l’efecte al·lelopàtic d’altres processos 

ecològics que s’hi poden donar lloc [55].  

Per tal d’intentar abordar l’estudi de la dinàmica de les defenses químiques, en primer 

lloc s’ha de dur a terme l’observació del fenomen en el seu habitat natural i en segon, 

degut a la gran varietat i complexitat de variables [56-58], portar a nivell de laboratori 

l’estudi de l’efecte prèviament observat per tal d’avaluar separadament la interacció dels 

diferents fenòmens que poden operar en la interacció de les plantes amb el seu entorn 

[40, 59-64]. Dos d’aquests fenòmens són la competència i l’al·lelopatia entre plantes. La 

competència entre espècies s’origina per la reacció d’un dels seus components sobre 

l’hàbitat, reduint el nivell d’algun factor (energia solar, oxigen, diòxid de carboni, 
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nutrients, aigua, depredadors, etc.) necessari per al normal desenvolupament de l’altre 

component [65], mentre que l’al·lelopatia no altera cap d’aquest factors, sinó que afegeix 

a l’hàbitat un nou factor de naturalesa bioquímica. Cal destacar que l’al·lelopatia no fa 

disminuir el potencial d’un altre fenomen ecològic, i en la majoria dels casos pot actuar 

sinèrgicament amb algun d’ells, fet que pot implicar, en conjunt, un augment de l’efecte 

observat envers els que es pot observar per separat.  

Tot i que ha estat possible estudiar separadament aquests dos fenòmens, la determinació 

de la importància relativa dels mateixos és complicada, degut principalment a les 

dificultats experimentals trobades al separar els seus efectes [66, 67]. Des d’un punt de 

vista ecològic, existeix una necessitat imperiosa de definir amb major precisió els 

mecanismes del dos fenòmens [68-70], essent escassos els treballs en els quals s’ha 

aconseguit donar un pes específic a qualsevol d’ells [71], entre els quals s’ha demostrat 

que els compostos exsudats de l’arrel són majoritàriament els responsables de l’efecte 

al·lelopàtic [72]. 

No obstant, tot i aquestes dificultats, s’han desenvolupat algunes metodologies on s’ha 

posat de manifest el caràcter multidisciplinar de l’al·lelopatia evidenciant la dificultat dela 

seva anàlisi [67, 73, 74]. Amb l’estudi de Bais et al. [75] es van mostrar indicis del caràcter 

multidisciplinari del fenomen al·lelopàtic, on convergeixen diferents branques d’estudi, 

com l’ecologia, la fisiologia, la bioquímica i estudis citològics, en la investigació del 

desplaçament d’una espècie nativa per una invasora exòtica, atribuint l’acció del (±)-

catequin (al.leloquímic), el qual va ser dosificat a les espècies receptores a les mateixes 

concentracions trobades en estudis de camp. A més a més van caracteritzar el mecanisme 

pel qual aquest compost afectava la planta nativa, on el mode d’acció transcorria amb la 

producció d’oxigen actiu a l’arrel, el qual activava una cascada de senyals, mesurada amb 

la producció de Ca(II), on s’iniciaven canvis importants en l’expressió genètica, provocant 

finalment la mort del sistema radicular.  

Amb treballs d’aquest tipus es demostra la interferència d’un compost sobre la comunitat 

de varies espècies de plantes implicant la determinació de diferents estadis d’estudi que 
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van des de la identificació de l’agent al·lelopàtic, fins la seva interacció, no tan sols amb la 

planta receptora, sinó inclús la seva interacció amb substàncies presentes en el medi.  

En general, els treballs referits al fenomen al·lelopàtic, estan centrats en l’estudi de la 

dinàmica de la seva biosíntesis i acumulació del potencial al·leloquímic en les plantes [76-

82], estudis de la alliberació mitjançant els exsudats de l’arrel [83, 84], dels efectes de la 

descomposició del seu teixit vegetal [85], estabilitat química del compost una vegada 

traspassat a l’ambient [86-88] i la mesura de la seva activitat biològica [89-91]. 

Tot i que aquests dissenys han estat avaluats separadament de la resta de possibles 

fenòmens que puguin donar-se en el sistema, i constitueixen estudis sobre un sistema 

ideal, si es compara amb el que pot donar-se lloc a la natura, en conjunt, els seus resultats 

ens donen una valuosa informació i han contribuït a entendre i ampliar les variables que 

intervenen en l’estudi del fenomen al·lelopàtic.  

Recentment, s’han desenvolupat bioassaigs per avaluar el potencial al·lelopàtic i 

determinar els nivells de compostos exsudats de forma simultània, on la planta amb 

potencial al·lelopàtic (planta donadora) es manté en un co-cultiu amb una altra espècie 

(planta receptora) [92, 93]. Tot i que aquest assaig s’aproxima més a la realitat, s’han de 

considerar diferents variables, com són les característiques de l’espècie donadora 

(velocitat de creixement, nivells d’al·leloquímics alliberats a través de l’exsudació de 

l’arrel, densitat de plantes, etc).  

Per exemple, s’ha demostrat que en el cas de les benzoxazolinones, la major quantitat de 

compostos són alliberats a través de l’exsudació per les arrels durant els primers estadis 

de creixement de la planta dadora [93], per tant, temps de pregerminació molt 

perllongats implicarien una menor concentració dels al·leloquímics en el co-cultiu, 

quedant una quantitat significativa de compostos en el medi emprat per a la germinació. 

Així, per aquesta tipologia de compostos, és convenient que el temps de pre-germinació 

sigui suficient  per assegurar un nombre determinat de plantes viables, però que no 

representi una pèrdua important dels compostos exsudats.  No obstant, pel cas de la 

planta receptora, el temps de pre-germinació estarà determinat pel nivell d’inhibició del 
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creixement provocat pel compost al.leloquímic (sensibilitat). El compromís en el temps de 

pre-germinació dependrà de la dinàmica de l’alliberament  del compost per part de la 

planta donadora i els nivells de fitotoxicitat en front la planta receptora, de tal manera 

que permetin aconseguir una màxima sensibilitat en el bioassaig. El desfàs entre el temps 

de creixement d’ambdues plantes, abans de la seva interacció (co-cultiu) és un paràmetre 

important a tenir en compte, a banda de la densitat de les plantes i el temps d’assaig, 

doncs és el que permetrà poder determinar el compost al.leloquímic en la planta 

receptora. Si s’aconsegueixen controlar aquestes variables, es podran ajustar les corbes 

de dosi-resposta i així poder calcular paràmetres tals com la densitat de la planta que 

causa un 50% de reducció del paràmetre de creixement (ED50) avaluat respecte una 

població control [92]. La ED50 permetrà determinar quina espècie donadora presenta una 

major activitat al·lelopàtica  segons el paràmetre avaluat (pes i/o longitud de la planta o 

de l’arrel). 

Per una altra banda, si l’objectiu de l’estudi és fer un seguiment del compost al.leloquímic 

des de la seva biosíntesi en la planta donadora fins la seva absorció per la receptora, 

aquestes variables no s’ajustaran a una funció de dosi-resposta sinó a aquelles condicions 

que permetin la detecció del compost d’interès. Com a conseqüència, els paràmetres i/o 

variables del disseny es compliquen, doncs els mètode d’anàlisi d’aquest compost serà 

una variable més a considerar, on les característiques instrumentals, com els límits de 

detecció i quantificació [94, 95], són les que governaran les variables biològiques en el 

disseny del bioassaig .  

Tot i que en un disseny de co-cultiu moltes de les variables poden ser controlades de tal 

manera que només operi el fenomen al·lelopàtic, i la resta com la competència per 

nutrients, la llum, o l’efecte d’altres paràmetres com el pH, siguin anul·lades, l’estudi 

esdevé igualment extremadament complicat, però tot i així representa un dels que millor 

reflecteix la condició natural del fenomen estudiat.  

El repte que avui en dia es presenta per tal de mostrar l’evidència del fenomen 

al·lelopàtic, és estudiar aquest sistema amb l’objectiu de seguir el compost al.leloquímic 

des de l’espècie donadora fins la receptora, d’una manera dinàmica, és a dir durant tot el 
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temps en que es troben enfrontades. Això demostraria la translocació  d’un al.leloquímic 

sintetitzat per una espècie, alliberat al medi i detectat en els teixits de l’espècie receptora, 

on a més a més s’enregistrarien els efectes anormals del seu creixement.   

I.3.6. El fenomen de l’al·lelopatia i la troballa d’herbicides 

 

Durant molts anys, els estudis de l’al·lelopatia han estat liderats principalment per 

botànics, dirigint els seus estudis en: 

 

- Estudiar l’ús dels residus de collites com a cobertures. 

- La rotació de cultius. 

- Estudiar l’efecte dels extractes de plantes amb propietats al·lelopàtiques en el 

rendiment de collites. 

 

Recentment, degut a la millora i refinament de les tècniques en l’aïllament i 

caracterització de compostos químics, els treballs d’investigació s’han dirigit a la 

determinació de la naturalesa estructural dels compostos naturals que realment són 

responsables dels efectes fitotòxics observats. Així doncs, avui en dia l’al·lelopatia serveix 

com a eina per identificar espècies de plantes que poden presentar efectes fitotòxics, i 

que per tant contindran espècies químiques que mostrin una activitat sobre espècies de 

males herbes.  

 

Els productes que eliminen la competència d’altres espècies, o inclús que estimulen la 

germinació o creixement d’altres, han despertat cert interès, principalment en la possible 

aplicació dels mateixos en l’agricultura degut a la seva activitat herbicida [96-98]. És més 

que una idea temptadora que les plantes de cultiu puguin proporcionar els seus propis 

herbicides.  

 

Mentre que productes naturals biològicament actius han estat una font de molècules per 

al desenvolupament de productes farmacèutics, insecticides o fungicides, relativament 

pocs agents herbicides s’han derivat de productes naturals. L’obtenció d’herbicides basats 
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en fonts naturals son atractius per diverses raons: són solubles en aigua, i com a resultat, 

és possible que siguin més actius a baixes concentracions, reduint la seva presència en 

l’ambient. No obstant, la industria agroquímica no ha potenciat en excés l’ús d’herbicides 

provinents de fonts naturals, donat que s’han de tenir en compte diferents factors per tal 

d’arribar a explotar un compost al.leloquímic com a agent de control de les males herbes: 

 

- La quantitat de substància activa aïllada, que generalment és limitada per tal de 

dur a terme tots els bioassaigs. 

 

- El fet que el producte sigui natural no garanteix que sigui innocu al medi ambient i 

per tant són necessàries proves de toxicitat i ambientals. 

 

- Originar compostos derivats a partir del natural, a través de la manipulació de 

l’estructura molecular o síntesi química. Una de les característiques en general 

dels productes naturals és la seva complexitat estructural, que limita l’obtenció de 

series que permetin realitzar estudis de relació estructura activitat (SAR) i relació 

quantitativa estructura activitat(QSAR). 

 

- Una vegada el compost actiu ha estat identificat, o bé el seu anàleg modificat, és 

necessari l’extracció en grans quantitats del compost de la seva font natural, o en 

el seu defecte, una ruta sintètica relativament senzilla i rentable. 

 

- Darrerament el desenvolupament d’herbicides a partir de fonts naturals s’ha vist 

molt limitat degut a que s’ha de patentar el compost o la molècula. La patent es 

pot fer tant sobre el compost natural com sintètic, fet que limita de manera 

decisiva els estudis de l’activitat biològica. 

 

Ala Figura I.10 es mostra un esquema dels diferents nivells d’estudi involucrats en la 

troballa d’herbicides naturals. 
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Figura I.10.- Nivells d’estudi en la troballa de nous herbicides a partir de plantes. 

 

Actualment, els compostos amb activitat al·lelopàtica es consideren com una font 

d’estructures base, a partir de les quals, a través de modificacions sintètiques, donaran 

origen a potencials herbicides. Diferents productes han estat proposats com a molècules 

base per al desenvolupament d’herbicides, de entre els quals es troben els terpens [99], 

cumarines [100], benzoquinones [101] i alcaloides [90]. 

 

A partir de les modificacions estructurals sintètiques, s’originen una sèries de derivats 

modificats, donant lloc a una llibreria de compostos. L’avaluació de l’activitat fitotòxica 

sobre diferents espècies permeten dur a terme les relacions SAR-QSAR [102-105], de les 

quals es determinen les característiques estructurals que ha de tenir el compost per a dur 

a terme l’activitat.  

 

El següent pas serà el de manipular sintèticament la molècula amb l’objectiu d’atenuar els 

trets estructurals i físics per tal de millorar l’activitat d’interès, que en el cas dels 

herbicides, és la seva activitat fitotòxica. Amb aquests estudis s’han aconseguit proposar 
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diferents molècules amb propietats herbicides, l’origen de les quals ha estat l’aïllament 

d’estructures mare a partir de fonts naturals. 

 

Tot i que aquests factors dificulten la cerca de compostos amb propietat herbicides 

existeixen casos on molècules d’origen natural s’han explotat com herbicides naturals. 

Dins la indústria dels herbicides, els productes naturals amb activitat herbicida provenen 

bàsicament de fonts microbianes [96]. Centenars de compostos han estat patentats, però 

només dos, bialaphos i phosphinotricin han estat comercialitzats amb èxit. El Glufosinat 

(Basta ®, Liberty ®), que es sintetitza a partir del phosphinotricin, actua directament sobre 

les plantes, mentre que el bialaphos és metabolitzat per la planta a phosphinotricin. Tot i 

que hi ha menys interès en els productes naturals provinents de plantes, alguns d’ells 

presenten elevada fitotoxicitat. Alguns exemples inclouen cinmethylin (Cinch®). 

 

També existeix la possibilitat de modificar genèticament els cultius per tal de millorar i 

potenciar la seva capacitat al·lelopàtica. Alguns autors han recomanat dur a terme una 

regulació de la biosíntesi i la taxa d’alliberament d’ al·leloquímics al medi [106, 107] i 

d’altres fer ús de la biotecnologia de transferència de trets al·lelopàtics entre cultius de la 

mateixa espècie o entre espècies diferents [40, 108, 109]. No obstant, tot i que l’ús de la 

manipulació genètica pot semblar prometedor, podria ser més factible seleccionar cultius 

amb millors propietats al·lelopàtiques usant mètodes de millora convencional ja que 

existeix una estricta regulació sobre els cultius transgènics, i a més a més és un tema 

d’elevada preocupació pública.  

 

I.3.7. Avaluació de l’ús de compostos al·lelopàtics en el control de males herbes 

 

Atès que el rendiment en la producció agrícola es veu afectat per organismes nocius, 

incloses les males herbes, i que és absolutament essencial protegir les plantes contra 

aquests riscos iajudar a garantir la seguretat dels proveïments alimentaris, l'ús de 

productes al·leloquímics podria arribar a serun dels camins més importants en la 

protecció de les plantes i millora en la producció agrícola.  
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Els productes fitosanitaris tot i provenir de fonts naturals d’una planta, no només poden 

tenir efectes beneficiososen la producció vegetal, sinó que el seu ús pot comportar riscos 

i perillsper als éssers humans, animals i el medi ambient. De tal manera que es fa 

necessària una regulació en la seva autorització com a possibles nous productes 

fitosanitaris. Aquestes normes han de garantir que els productes fitosanitarissiguin 

utilitzats adequadament tenint en compte els principisde les bones pràctiques 

fitosanitàries i de control integrat de plagues, així com també han de garantir un alt nivell 

de protecció, i s’han d’avaluar els riscos per a la salut, l'aigua subterrània, el medi 

ambient, la salut humana i animal i han de tenir prioritat sobre l'objectiu de millora en la 

producció vegetal. 

 

Així doncs, quan es vols considerar un nou producte químic d’ús agrícola, és necessari dur 

a terme una sèrie de test d’anàlisi per tal de provar-ne la seva nocivitat. Aquests són els 

objectius que persegueixen les següents directives: 

 

- Directiva 67/548/EEC. En l’annex V d’aquesta directiva, s’estipulen les anàlisis 

estàndards per tal de verificar l’efecte nociu que tenen els nous productes sobre 

organismes estàndards presents en el sòl agrícola. 

 

- Directiva EU 91/414/EEC. Que marca les pautes a seguir per tal d’obtenir 

l’autorització d’ús d’un nou producte químic com a protector de plantes agrícoles. 

 

I.4. AL·LELOPATIA EN CEREALS 

 

I.4.1. Compostos al·lelopàtics en els cereals 

 

Dins la gran diversitat de molècules procedents del metabolisme secundari de les plantes,  

els principals compostos amb propietats al·leloquímiques en les gramínies pertanyen a la 

família de les benzoxazinones. Es troben per exemple en el blat (Triticum aestivum), blat 

de moro (Zea mays) o centè (Secale cereale). 



 

45 
 

 Introducció i Objectius 

 

Les estructures de totes les benzoxazinones es caracteritzen per tenir un hemiacetal cíclic 

en combinació amb un àcid hidroxàmic cíclic o una lactama cíclica [110] (Figura I.11).  Dins 

les benzoxazinones podem distingir entre: els àcids hidroxàmics, les lactames, els metil 

derivats i les benzoxazolinones.  

 

 

Figura I.11.- Estructures de les diferents benzoxazinones. 

 

La primera referència a aquests compostos es deu a Virtanen et al. [111], que van aïllar la 

benzoxazolin-2-one (BOA) del sègol(Secale cerealeL.). El metoxi derivat 6-

methoxybenzoxazolin-2-one (MBOA) va ser aïllat del blat (Triticum aestivum) i el blat de 

moro (Zea Mays L.) [112, 113]. Posteriorment es van identificar i proposar les estructures 

dels precursors del BOA [114] i MBOA [115] que existeixen predominantment en la planta 

en la seva forma glucosada. 
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La biosíntesi dels àcids hidroxàmics es bifurca del metabolisme primari del indol-3-glicerol 

fosfat, un precursor immediat en la biosíntesis del triptòfan [116][117-119]. En una 

primera etapa l’indol-3-glicerol fosfat és transformat a indol. Posteriorment, a través de 

successives oxidacions que tenen lloc en el reticle endoplasmàtic s’obté l’àcid hidroxàmic 

2,4-dihydroxy-1,4-benzoxazin-3-one (DIBOA). La glucosiltransferasa serà l’encarregada de 

produir el 2-β-D-glucopyranosyloxy-4-hidroxy-1,4-benzoxazin-3-one (Diboa-Glc). La 

biosíntesi del derivat metoxilat 2-β-D-glucopyranosyloxy-4-hidroxy-7-methoxy-1,4-

benzoxazin-3-one (Dimboa-Glc) involucra l’oxidació del Diboa-Glc seguit d’una metilació 

(Figura I.12).Cadascun dels enzims involucrats en la biosíntesi dels àcids hidroxàmics esta 

associat a un gen (Bxn), el qual depèn de la planta del que ha estat aïllat, el qual es 

denomina ZmBxn en el blat de moro, TaBxn en el blat, i ScBxn en el sègol. 

 

 

 

Figura I.12.- Biosíntesi dels àcids hidroxàmics 

 

Els àcids hidroxàmics s’acumulen a la planta en forma de glucòsids. Aquests, són 

biològicament inactius, però enzimàticament  transformats a les actives aglucones per 
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l’acció de la β-glucosidasa quan el teixit vegetal es veu danyat [114, 115, 120-122]. Les 

aglucones 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one (DIMBOA) i DIBOA són 

espontàniament degradades a les corresponents benzoxazolinones MBOA i BOA [114, 

115, 120] (Figura I.13). 

 

 

Figura I.13.- Formació de benzoxazolinones a partir dels compostos β-glucosats 

 

I.4.2. Productes de degradació en el sòl 

 

Fins fa relativament poc temps, l’evidència de la secreció dels àcids hidroxàmics des de les 

plantes vives al sòl només havia estat descrita en el sègol [123]. Posteriorment Wu et al. 

[124, 125] van descriure que algunes varietats de blat també eren capaces d’exsudar 

compostos al·lelopàtics.  

 

Els primers estudis de la transformació de les benzoxazolinones en el sòl van ser duts a 

terme per Nair et al. [126] i Chase et al. [127, 128]. En un estudi dut a terme addicionant 

BOA i MBOA en un sòl es van obtenir uns compostos amb pigmentació vermella 

caracteritzant el major producte de degradació del BOA om a el 2,2’-oxo-1,1’-azobenzè 

(AZOB) i el 4-methoxy-2,2’-oxo-1,1’-azobenzè (MAZOB) del MBOA. Alguns autors [127] 

van declarar que la transformació del BOA a AZOB era deguda a l’acció d’un bacteri gram 

negatiu (Acinetobacter calcoaceticus).  

 

Altres autors [129], van posar en dubte la formació de l’enllaç oxigen-oxigen entre els 

fenols en l’ AZOB, donada la baixa estabilitat d’aquests compostos. Aquests autors van 

dur a terme estudis de degradació del BOA en sòl i van concloure que el compost format 

en un sòl no estèril era una aminofenoxazinona, la 2-amino-phenoxazin-3-one (APO) 
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provinent de la degradació del 2-aminophenol (APH) fruit d’un procés de transformació 

microbiana. De la mateixa manera es va trobar que el producte de transformació del 

MBOA en el sòl és el 2-amino-4,6,7-methoxy-3H-phenoxazin-3-one (AMPO). 

 

Posteriorment altres autors [130] també van apuntar les aminofenoxazinones com a 

productes de degradació de les benzoxazolinones. Els productes de degradació van ser 

identificats en experiments de laboratori combinant mostres de sòl amb solucions dels 

compostos a ser degradats. Zikmundova et al. [86, 131] va identificar diferents 

aminofenoxazinones productes de la degradació del BOA i el 2-hydroxy-1,4-benzoxazin-3-

one (HBOA) produïda per l’acció de diferents fongs endofítics aïllats de les arrels de l’ A. 

Tetragona en sòls on havia estat cultivat el blat. Va descriure la formació seqüencial de 

l’APO, la seva acetilació produint 2-acetylamino-3-H-phenoxazin-3-one (AAPO), una N-

oxidació donant lloc al 2-(N-hydroxy)acteylamino-3H-phenoxazin-3-one (NHAAPO), i la 

formació final del 2-(-2-hydroxiacetyl)amino-3H-phenoxazin-3-one (HAAPO). Van 

determinar el APH com a producte intermedi en aquest procés de transformació donant-

se en primer lloc l’escissió de l’anell heterocíclic del HBOA seguida per una hidròlisi del 

APH i una posterior oxidació a APO. 

 

A banda de les aminofenoxazinones, també van ser determinats com a productes de 

degradació de les benzoxazolinones, els àcids malonàmics i les acetamides degut a l’acció 

d’altres espècies de fongs fito patògens. El fong G.graminis varietat tritici i el G. Graminis 

varietat graminis degraden el BOA a N-(-2-hydroxyphenyl)malonamic acid (HPMA) i el 

MBOA a N-(-2-hydroxyphenyl-4-methoxyphenyl)malonamic acid (HMPMA) [130]. Les 

acetamides a diferència de les aminofenoxazinones i els àcids malonàmics no són 

formades a partir de la benzoxazolinona BOA sinó a partir del HBOA produïda per l’acció 

dels fongs P.tabacinum i G.cibiotti [86]. A la Figura I.14 es mostra l’esquema de 

degradació del BOA i MBOA segons Zikmundova et al.[86]. 
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Figura I.14.- Esquema de degradació del a)MBOA i b)BOA [86] 

 

L’alliberament d’ al·leloquímics al sòl no només es veu afectat per les seves propietats 

físico-químiques sinó també per l’adsorció, desorció i transport en el sòl i el propi 

metabolisme dels compostos al·leloquímics. De la mateixa manera, l’activitat fitotòxica de 

les substàncies alliberades per les plantes, es veu influenciada per factors mediambientals 

tals com les propietats físico-químiques del sòl [132], l’activació [126, 133] i inactivació 

microbiològica [132, 134-138], i el nivell de nutrients en el sòl [139].  

 

I.4.3. El projecte FATEALLCHEM 

 

FATEALLCHEM “Fate and toxicity of allelochemicals in relation to environmental 

consumers” (FATEALLCHEM QLK5-CT-2001-01967) era un projecte europeu del cinquè 

programa marc en el que participaven set grups d’investigació: National Environmental 

Research Institute of Denmark (Roskilde, Dinamarca), Danish Institute of Agricultural 

Science (Tjele, Dinamarca), Ôsterreichische Agentur für Gesundheit und 
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Ernährungssicherheit (Viena, Austria), Universität für Bodenkultur Wien (Viena, Austria), 

Universidad de Cadiz (Cadiz, Espanya), Istituto di Ricerche Farmacologische (Milano, 

Itàlia), Universitat de Lleida (Lleida, Catalunya), Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis 

del Aigua (IDAEA) del CSIC (Barcelona, Catalunya). 

 

El principal objectiu del projecte FATEALLCHEM, en el marc del qual s’ha desenvolupat 

aquesta tesi, era el de portar a terme una valoració del risc ambiental i humà en 

l’aprofitament de les propietats al·lelopàtiques del blat d’hivern tant en l’agricultura 

convencional com orgànica. 

 

D’aquesta manera dins del projecte es van dur a terme diversos estudis  realitzats per 

diferents grups d’investigadors europeus relacionats amb: 

 

1. El contingut de compostos al·leloquímics pot estar influenciat per factors geo-

ambientals com la quantitat de nutrients presents en el sòl, la temperatura, la 

radiació o l’ús de productes químics pel control de les males herbes i/o plagues. 

L’objectiu plantejat va ser el d’identificar i quantificar la quantitat de compostos 

al·lelopàtics i els seus metabòlits en el blat de diferents varietats, cultivats sota 

diferents condicions climàtiques i ambientals (Dinamarca i Catalunya) i en 

diferents sistemes de cultiu (convencional i orgànic), així com en  el sòl pròxim a 

les plantes cultivades sota aquestes condicions. Treball que ha estat desenvolupat 

dins del grup del IDAEAdel CSIC i que queda plasmat en la present tesi. 

 

2. El desenvolupament de pràctiques agrícoles basades en les propietats 

al·lelopàtiques requereix l’estudi dels efectes de cadascun dels compostos 

al·lelopàtics sobre determinades espècies de males herbes i insectes. De manera 

que es va plantejar generar les relacions de dosi-resposta dels principals 

compostos al·lelopàtics en 12 de les males herbes més importants i a 3 plagues 

amb 3 dels seus depredadors o paràsits. 
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3. Dur a terme una valoració del risc pel medi ambient i consumidors dels productes 

al·lelopàtics del blat i els seus metabòlits comparant-lo amb el risc avaluat de 

fitosanitaris de síntesis d’acord amb la metodologia descrita en l’Anex VI de la 

directiva 91/414/EEC, sobre la comercialització de productes de protecció vegetal. 

 

4. Comparar els resultats empírics amb els teòrics utilitzant la predicció basada en 

models de toxicitat i de transformació ambiental anomenats QSAR.  

 

El punt 1 quedarà explicat al llarg de la present memòria de tesi. Les investigacions 

realitzades en la resta de punts es resumeixen a continuació. 

 

I.4.3.1. Fitotoxicitat de benzoxazinones i productes de degradació sobre males herbes 

 
Actualment, el desenvolupament de noves tècniques d’assaig de toxicitat representa un 

dels avenços més importants en el camp de l’estudi dels cultius i compostos al·lelopàtics. 

L’efecte herbicida de les benzoxazinones s’avalua a través dels exsudats de les arrels  

d’aquests compostos i els seus productes de degradació.  

 

Diferents estudis s’han dut a terme per tal d’estudiar la capacitat que tenen les 

benzoxazinones sobre la inhibició o germinació de les males herbes. Hi ha estudis on s’ha 

vist que tant el DIMBOA com el MBOA inhibien la germinació de l’Avena fatua [140]. 

Alguns estudis han arribat a determinar la potència de cada un d’aquests composts sobre 

una mateixa espècie de mala herba. Blum et al. [141] conclouen en el seu estudi que el 

MBOA és més potent en la germinació de Trifolium incannatumque el seu precursor 

DIMBOA. No obstant, en un altre estudi [90] el DIMBOA va resultar tenir un efecte 

fitotòxic major en 5 espècies de males herbes que els compostos BOA i MBOA. 

 

En el treball dut a terme dins el marc del projecte FATEALLCHEM pels Instituts de Ciències 

Agrícoles i Recerca del Medi Ambient de Dinamarca [85] es van plantejar diferents assajos 

experimentals, que incorporen tant estudis de camp com de laboratori per tal de: 
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1. Estimar la potencial activitat sobre les males herbes de compostos purs tals com el 

DIMBOA, MBOA, BOA i APO. Els resultats van mostrar un efecte herbicida de 5 a 

50 vegades major en l’APO que la resta de compostos. Aquest fet es va contrastar 

amb l’estudi de Macias et al. [88, 142] que també va trobar un efecte fitotòxic 

major pel producte de degradació APO. No obstant, cal tenir en compte que tot i 

ser el compost amb major potencial herbicida, aquest és molt menor que en la 

majoria dels herbicides sintètics. 

 

2. Intentar correlacionar el contingut de DIMBOA, MBOA i BOA amb l’efecte sobre 

les males herbes. La quantificació d’aquests al·leloquímics en plantes de blat 

cultivades en condicions de camp és part del treball d’aquesta tesi (capítol IV). La 

major quantitat de compostos al·lelopàtics es va trobar en els primers estadis de 

creixement de la planta els quals presentaven efectes sobre les males herbes. No 

obstant en altres casos on es detectaven nivells de compostos similars no 

s’observaven efectes. Inclús s’observaven efectes sobre males herbes en plantes 

amb baixos nivells de compostos. En conseqüència, l'eficàcia d’aquests compostos 

químics envers la lluita amb les males herbes no es va poder correlacionar 

positivament amb els nivells estimats dels compostos.  

 

3. Comprovar l’efecte d’incorporar residus de blat sobre la germinació i creixement 

de 12 espècies de males herbes. Els efectes d’inhibició més importants es van 

observar en la incorporació dels residus de blat dels primers estadis de creixement 

i pel blat cultivat en condicions orgàniques. No obstant, no va ser possible 

identificar una tendència general en la resposta sobre les diferències en la 

susceptibilitat de les espècies de males herbes o en les propietats al·lelopàtiques 

de varietats de blat. Els resultats van mostrar que la inhibició en el creixement de 

la planta era més freqüent en les plantes del cultiu orgànic envers al convencional 

(ús herbicides sintètics).  

 

Mathiessen et. al. [85] plantegen que els efectes observats en alguns dels tractaments 

podrien ser deguts a la sinergia entre diversos compostos presents al mateix temps. No 
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obstant, en un treball on s’estudien els efectes sinèrgics de barreges de compostos 

al·leloquímics, els resultats van mostrar un efecte additiu en alguns casos i menys additiu 

en d’altres, de manera que aquests resultats suggereixen que l’efecte al·lelopàtic del blat 

no és degut a l’efecte sinèrgic de mescles d’aquests compostos.  

 

Si la relació entre el contingut de compostos al·lelopàtics en la planta així com la sinergia 

de mescles dels mateixos no es podia correlacionar directament amb els efectes fitotòxics 

trobats, els autors van començar a avaluar la possibilitat que l’efecte fos degut als 

productes de degradació d’aquests.  

 

Investigacions recents sobre la fitotoxicitat de les benzoxazinones i els seus productes de 

degradació sobre espècies estàndard i altres males herbes mostren que el producte de 

degradació APO és el que presenta major toxicitat envers els seus predecessors, tal i com 

havia observat Mathiessen et.al. [85] en el seu estudi amb compostos purs.  

 

Des del punt de vista de la degradació de les benzoxazinones i la seva fitotoxicitat, 

l'exsudació d’aquests compostos des de les arrels d'aquests cultius desencadena 

processos de degradació tant espontanis com de degradació microbiana, que 

proporcionen un còctel químic que s'encarrega de donar lloc al fenomen al·lelopàtic. 

 

I.4.3.2. Fitotoxicitat de benzoxazinones i els productes de degradació sobre organismes 
presents en el sòl 

 
En un estudi dut a terme al Institute of plant Health de Viena [143], els autors avaluen els 

efectes tant letals com subletals del DIMBOA i els seus productes de degradació MBOA, 

AMPO i 2-acetylamino-9-methoxy-2-amino-3-H-phenoxazin-3-one (AAMPO) així com els 

efectes dels pesticides amb estructures relacionades (phosalone i oxadixyl) sobre 

organismes presents en el sòl agrícola (F.candida i P.cupreus). Els resultats obtinguts es 

van comparar posteriorment amb els efectes observats amb pesticides de referència 

(phenmediphan i dimethoate). Els resultats de l’estudi, van mostrar que ni el DIMBOA ni 

els seus productes de degradació MBOA, AMPO i AAMPO presenten cap risc pels 
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organismes del sòl exposats a les suposades concentracions d’aquests compostos en 

condicions de camp. En contrapartida, els pesticides testats van presentar un risc de 

moderat a alt, almenys per alguns dels organismes.  

 

I.4.3.3. Models de toxicitat QSAR 

 
Els sistemes basats en regles per a la predicció de l’ecotoxicologia i el comportament de 

productes químics , és a dir la QSAR estan prenent importància com a eines per a 

l’avaluació de nous productes químics, com poden ser el compostos al·leloquímics.  

 

Per tal de dur a terme una rigorosa avaluació de la sostenibilitat dels diferents sistemes 

de cultiu incloent l’ús de productes fitosanitaris de síntesi, com pot ser el cas de 

compostos d’origen natural amb efecte sobre la producció de les plantes, són necessaris, 

sens dubte, estudis empírics. No obstant, donat que es tracta de sistemes complexes, en 

els que no es poden dur a terme aquests estudis en tots els escenaris possibles, una bona 

aproximació és dur a terme estudis QSAR que permetran obtenir eines que ens ajudaran 

a avaluar el risc. Aquests models determinen les característiques principals necessàries 

per l’activitat, així com diversos paràmetres que indicaran el pes específic de 

determinades propietats físico-químiques que les controlen [102, 144, 145]. 

 

Macías et al. [146]van aplicar un estudi QSAR sobre les benzoxazinones. Els resultats de 

SAR de les modificacions sobre l’estructura d’aquests compostos [147], mostraven que 

l’activitat fitotòxica es una funció dels efectes estèrics i electrònics causats pels 

substituents introduïts en l’estructura base, on el volum molecular i el moment dipolar 

resulten més rellevants. A partir dels estudis QSAR, es va trobar que la lipo-solubilitat 

(solubilitat en medi oliós) és un factor determinant en l’activitat fitotòxica, i que en alguns 

casos, els derivats mostren una major activitat fitotòxica i selectivitat sobre l’espècie 

receptora. 
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I.5. ANÀLISI DE COMPOSTOS AL·LELOPÀTICS EN EL BLAT 

 

I.5.1. Introducció 

 

El propòsit d’aquest apartat pretén situar al lector en el marc de les metodologies que 

s’han establert per tal de dur a terme l’anàlisi dels compostos definits com a responsables 

de l’activitat al·lelopàtica en el blat. Fins la data, no s’han dut a terme molts treballs sobre 

el desenvolupament i validació de metodologies analítiques per a l’anàlisi de 

benzoxazinones i els seus derivats en diferents plantes de cereals. Aquestes van ser 

objecte de revisió i es troben descrites en la publicació científica #1# “Analysis of 

benzoxazinone derivatives in plant tissues and their degradation products in agricultural 

soils”, on es mostra l’estat de l’art de les metodologies abans del treball realitzat en la tesi 

així com les metodologies establertes durant el transcurs de la mateixa, destacant el 

desenvolupament de noves metodologies més selectives i sensibles, les quals seran 

explicades més extensament en el transcurs dels propers capítols.  

El coneixement de la mostra i dels compostos a analitzar esdevé un punt clau a l’hora de 

planificar la metodologia analítica més adequada. Tant les plantes com el sòl són matrius 

extremadament complexes, que poden contenir un gran nombre de compostos 

pertanyents a famílies químiques diverses i a nivells de concentració diferents. Aquest fet, 

exigeix un pretractament de la mostra encaminat principalment a l’aïllament dels analits 

d’interès. Qualsevol procediment analític està integrat per una sèrie d’etapes 

relacionades entre si, que s’estenen des del plantejament de l’objectiu de l’anàlisi fins a 

l’obtenció de resultats. Totes i cadascuna d’aquestes etapes influencien sobre el resultat 

final. Per tant, la identificació i quantificació de compostos orgànics a nivells traça, en 

matrius complexes, es pot aconseguir combinant eficients mètodes de concentració i 

separació juntament amb tècniques de detecció sensibles i selectives. 

 

En general, la preparació de la mostra per a la determinació de compostos orgànics, 

inclou habitualment una o vàries etapes com són l’extracció dels analits de la matriu, la 

purificació de l’extracte, amb la finalitat d’eliminar interferents i, en molts casos, la pre-
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concentració dels compostos objecte d’anàlisi, per tal d’assolir els límits de detecció 

adequats. Les característiques físico-químiques dels analits juguen un paper important en 

l’aplicació de diferents etapes en eltractament de la mostra. L’estructura química del 

compost, en determina la seva polaritat i volatilitat, el que permet seleccionar el 

dissolvent més apropiat per a la seva extracció, així com la tècnica més adequada per 

l’anàlisi cromatogràfic.  

 

El coeficient de distribució octanol/aigua (Kow) és una mesura de com una substància 

química pot distribuir-se entre dos solvents inmiscibles, aigua (solvent polar) i octanol 

(relativament no polar, que representa a les grasses) i ens dóna informació de la seva 

polaritat. D’aquesta manera: 

 

o logKow (logKow > 3 ó Kow > 1000)HIDROFÒBICS. S’acumulen en les 

porcions lipídiques dels organismes i tendeixen a concentrar-se en sòls i 

sediments. 

o logKow (logKow < 3 ó Kow <1000)HIDROFÍLICS. Tendeixen a distribuir-se a 

l’aigua i l’aire.  

 

Hi ha poques dades experimentals sobre les característiques fisicoquímiques de les 

benzoxazinones, però a través de diversos programes informàtics (Syracusa, Pallas, Sparc, 

VCC Lab), es poden arribar a estimar paràmetres com la polaritat dels analits (Taula I.3).  

 

Taula I.3.- Estimació del LopP per a les benzoxazinones i aminofenoxazinones 

 

SYRACUSA PALLAS SPARC VCC Lab Experim. Tractament dades

KOWWIN LOG P LOG P ALOGPS IA logP Clog P mi LogP xLogP LogP MITJA DESVEST %CV

HBOA 0.47 0.70 0.85 0.47 -0.13 0.1 0.74 - - 0.32 0.33 103.03

DIBOA 1.72 0.23 1.48 -0.08 0.27 -0.22 0.31 - - 0.38 0.77 201.80

HMBOA 0.39 0.59 0.99 0.41 -0.02 0.13 0.69 - - 0.30 0.24 80.90

DIMBOA 1.64 0.28 1.55 0.13 0.18 -0.13 0.25 - - 0.42 0.70 166.33

BOA 0.95 1.56 0.39 0.95 1.24 1.16 1.11 0.95 1.16 1.17 0.25 21.50

MBOA 1.03 1.35 0.48 1.21 1.37 1.08 1.05 - - 1.20 0.15 12.72

APH 0.60 0.49 0.71 0.35 0.29 0.62 1.04 1.23 0.62 0.47 0.15 31.31

HPAA 0.62 0.78 0.77 0.54 0.62 0.72 1.36 0.62 0.72 0.66 0.09 14.37

AMPO 1.35 2.13 0.07 1.13 1.09 0.56 1.36 1.35 - 1.25 0.57 45.54

APO 0.85 1.62 0.05 1.00 1.19 0.39 0.31 0.10 - 1.01 0.45 44.68
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Tot i que la variabilitat en els resultats de l’estimació del log P pot resultar ser elevada, 

observant l’estructura dels diferents compostos que presenten diferents grups polars en 

la seva estructura i els valors del logP estimats, es pot concloure que es tracten de 

compostos polars, el que en determina la seva extracció a través de dissolvents polars, 

com l’aigua i el metanol i el seva anàlisi a través de la cromatografia de líquids (LC). 

 
Les tècniques d’extracció emprades, depenen també de la matriu a analitzar. Si no es duu 

a terme un tractament adequat i extensiu de la matriu, una gran quantitat d’espècies 

endògenes poden co-eluir amb els analits d’interès. Aquest efecte queda palès quan es 

duu a terme l’anàlisi instrumental de les mostres. Així doncs, una de les problemàtiques 

associades al desenvolupament de mètodes quantitatius amb sistemes de LC acoblats a 

l’espectrometria de masses (LC-MS) és el denominat efecte de matriu (EM). L’EM pot 

provocar un augment o disminució no esperada de la resposta dels analits d’interès, que 

es produeix per la co-elució d’altres components presents en la matriu [148-154]. El 

mecanisme exacte que explica l’EM encara no s’ha descrit amb exactitud, però hi ha 

treballs com els de King et al. [155] i Kerbale et al. [156] que intenten explicar quin és el 

seu principi. En aquests estudis es mostra que l’EM prové de la competició entre els 

compostos no volàtils de la matriu i els ions dels analits per accedir a la superfícies de les 

gotes i passar a l’estat gasos durant el procés d’ionització. Aquesta hipòtesi justificaria 

perquè l’EM és un problema més present en l’ús d’interfases ESI que en APCI. Aquest no 

és un efecte universal, i no depèn exclusivament del tipus d’analit sinó de la seva 

concentració i també del tipus de matriu a analitzar. L’EM normalment porta associat un 

significant deteriorament de la precisió del mètode analític [149], de manera que és 

important dur a terme una valoració d’aquest efecte per a cada analit seleccionat en les 

diferents matrius d’estudi. 

 

La LC en fase invertida és la tècnica generalment escollida en la separació de compostos 

orgànics polars. Un dels beneficis que ofereix l’acoblament de la LC-MS, és que no és 

necessari que els analits es separin completament, per tal de poder-los detectar 

selectivament. Tanmateix, és sempre aconsellable a fi d’evitar o reduir els efectes de 

supressió anteriorment esmentats.  
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Pel que respecte als sistemes de detecció acoblats a la LC, el ràpid desenvolupament en el 

camp de l’espectrometria de masses, ha fet que aquesta sigui la tècnica de detecció per 

excel·lència en l’anàlisi de compostos orgànics a nivell ambiental, reemplaçant altres 

detectors que fins ara havien tingut una amplia difusió, com els de fluorescència o Diode 

array (DAD). Amb el desenvolupament de l’espectrometria de masses i masses en 

tàndem, s’aconsegueixen millors límits de detecció, que poden arribar a assolir nivells de 

fins a pico grams [157]. D’entre tots els tipus d’analitzadors, els més emprats són els de 

tipus quadrupol tant simple (Q) com triple (QqQ), la trampa d’ions (IT) i l’aparició 

posterior d’instruments híbrids tipus quadrupol-temps de vol (Q-TOF), quadrupol-trampa 

d’ions lineal (Q-LIT), trampa d’ions lines-Orbitrap (LTQ Orbitrpap) i quadrupol-Orbitrap (Q-

Orbitrap) els quals presenten l’avantatge d’ambdós tipus d’analitzadors, i combinen 

versatilitat, selectivitat i precisió en la identificació d’analits.  

 

A continuació s’exposen els punts més rellevants de l’anàlisi de compostos al·lelopàtics en 

el blat i que seran descrits en més detall en el transcurs de la memòria de la present tesis. 

 

I.5.2. Estratègies analítiques 

 

Els compostos al·lelopàtics poden estar presents en diferents parts de la planta i la gran 

majoria dels estudis publicats s’han dut a terme determinant nivells de benzoxazinones i 

productes relacionats en arrels i fulles de diferents plantes de cereals. 

 

Donat que els àcids hidroxàmics glucosats són extremadament sensibles a la seva de-

glucosilació enzimàtica seguit de la degradació química a benzoxazolinones, tant l’etapa 

de presa de mostra com l’etapa de la seva preparació esdevé de gran importància i ha 

creat controvèrsia a l’hora de determinar la presència o no d’aglucones en plantes no 

danyades. 

 

En l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu de les benzoxazinones i els seus derivats en extractes 

de plantess’han abordat diferents estratègies, en funció dels compostos al·lelopàtics 
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quees vulguin analitzar, basades principalment en l’estabilitat dels analits durant el 

tractament de la mostra i que es poden diferenciar en: 

 

1. La determinació del contingut total de benzoxazolinones mitjançant la hidròlisis 

dels compostos glucosats a les aglucones i aquestes a benzoxazolinones de tal 

manera que no hi ha una diferenciació entre els diferents derivats. Amb aquesta 

estratègia s’assumeix que 1 mol d’àcid hidroxàmic produeix 1 mol de 

benzoxazolinones desprès de la seva degradació, i es mesura el contingut d’àcids 

hidroxàmics com a benzoxazolinones. Cal esmentar que la transformació dels 

compostos glucosats a les benzoxazolinones no és sempre una reacció 

quantitativa i depèn de factors tals com el pH, la temperatura i la composició del 

medi de reacció. Per tant, aquesta metodologia pot portar associat un error en 

l’estimació del contingut d’al·leloquímics en els extractes de la planta [158-162]. 

 

2. La determinació del contingut total d’aglucones a través de la mesura del 

contingut d’al·leloquímics duent a terme la hidròlisisdels compostos glucosats a 

aglucones i evitant la degradació d’aquestes a benzoxazolinones [76, 122, 124, 

159, 163-168]. Un cop hidrolitzats els àcids hidroxàmics s’evita la degradació de 

les aglucones formades ajustant el pH dels extractes amb àcid, normalment  

fosfòric o clorhídric, ja que un medi neutre o bàsic facilita la degradació d’aquestes 

a les corresponents benzoxazolinones [115].  

 

3. La determinació del contingut de compostos glucosats, aglucones i 

benzoxazolinones per separat. Aquests mètodes es basen en l’estabilitat dels àcids 

hidroxàmics en una solució aquosa [161] i l’extracció es du a terme amb solvents 

orgànics, normalment metanol (MeOH), a ebullició i a pH àcids per tal d’evitar la 

degradació de les aglucones. No obstant, s’ha de tenir present que aquestes són 

termolàbils i l’extracció a elevades temperatures pot provocar la seva degradació. 

La metodologia analítica desenvolupada en la present tesi es basa en aquesta 

estratègia i ha permès l’anàlisi dels diferents derivats dels les benzoxazinones 
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presents en les plantes de blat, evitant la termo-degradació de les aglucones, fet 

que serà explicat en el transcurs de la present memòria de tesi.  

I.5.3. Extracció de la mostra 

 

Existeixen una gran varietat de tècniques d’extracció sòlid-líquid (SLE) àmpliament usades 

en l’anàlisi de productes naturals en plantes i microorganismes. Aquestes tècniques van 

des de les més tradicionals com poden ser el Soxhlet i l’ultrasons fins a tècniques més 

recents com l’extracció per fluids supercrítics (SFE), l’extracció assistida per microones 

(MAE) i l’extracció per líquids pressuritzats (PLE). Lestècniques usades per a l’extracció 

dels compostos al·leloquímics en plantes varia en funció als analits a analitzar i es troben 

metodologies que duen a terme una maceració de la mostra amb aigua amb posteriors 

etapes de filtració i centrifugació a metodologies basades en l’extracció mitjançant 

ultrasons usant MeOH com a solvent d’extracció. En el transcurs d’aquesta tesi es va 

posar a punt un mètode d’extracció mitjançant PLE el qual aporta els avantatges de la 

tècnica en quant a temps d’extracció més baixos i menor ús de dissolvents (veure capítol 

II i capítol III).  

I.5.4. Purificació dels extractes 

 

En els extractes de les plantes, una gran varietat de substàncies (lípids, sals, fosfats, 

pèptids, clorofil·la, etc.) poden interferir en la quantificació dels analits d’interès. Aquest 

fet indica la necessitat d’una etapa de purificació dels extractes prèvia a l’anàlisi 

instrumental. En la majoria dels treballs revisats no es duu a terme aquest pas, i els 

extractes són directament analitzats un cop finalitzada la seva extracció. L’estudi de 

Baumeler et al. [169] és dels pocs que descriuen una estratègia de neteja dels extractes. 

En el seu treball van observar que alguns compostos d’acord amb l’espectre UV obtingut, 

probablement flavonoids, eluïen amb temps de retenció idèntics a les benzoxazinones, i 

van dur a terme una purificació dels extractes que consistia en una extracció en fase 

sòlida (SPE) amb l´ús de cartutxos Sep-Pack C18. En la present tesi, es va dur a terme una 

etapa de purificació del extractes mitjançant extracció en fase sòlida, seguint el proposat 

per Baulmeler et. al, però tot i així aquest no va resultar ésser un tractament 
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suficientment extensiu i posteriorment es va haver de dur a terme l’estudi de l’efecte 

matriu dels extractes amb l’objectiu d’obtenir un anàlisi quantitatiu més acurat de les 

mostres.   

I.5.5. Anàlisi instrumental 

 

Els primers estudis sobre la separació i identificació dels compostos al·lelopàtics estaven 

basats en tècniques analítiques amb baix poder de separació, com la cromatografia en 

capa fina [159], i poc selectius, com els mètodes espectrofotomètrics [122, 163, 166, 

167]. Aquests últims es basen en la formació de complexes blaus entre els àcids 

hidroxàmics i el clorur fèrric, essent una metodologia poc especifica donat que no és 

possible distingir entre compostos. Posteriorment, es van anar desenvolupant noves 

metodologies basades en la cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de 

masses (GC-MS), la cromatografia de líquids amb un detector ultraviolat (LC-UV) i la 

cromatografia de líquids acoblada a l’espectrometria de masses (LC-MS, LC-MS/MS), 

aportant una major selectivitat i sensibilitat a les metodologies fins el moment 

desenvolupades.  

 

La GC-MS està considerada com una eina analítica potent per a la caracterització de 

mescles orgàniques complexes. És una tècnica d’elevada sensibilitat i selectivitat amb 

l’avantatge de poder disposar de biblioteques d’espectres de massa per a la identificació 

i/o confirmació dels analits. No obstant, en molts casos cal dur a terme la derivatització 

de les mostres amb l’objectiu d’incrementar la volatilitat i estabilitat dels analits. Aquesta 

tècnica ha estat descrita per alguns autors per a determinar el contingut de compostos 

al·leloquímics. La gran majoria dels treballs descrits [124, 125, 170] focalitzen les anàlisis 

en la determinació dels àcids fenòlics (p-hidroxibenzoic, vanillic, p-cumaric, siringic), els 

quals també han estat identificats com a compostos al·lelopàtics en el blat, i pocs d’ells en 

descriuen l’anàlisi de les benzoxazinones i els seus derivats [107, 171]. Els agents 

derivatitzants més emprats són el bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide amb un 1% de 

trimethylchlorosilane i el N—methyl-N-(trimtehylsilyl)trifluoroacetamide. En el treball de 

Wu et al. [167]van dur a terme la determinació d’alguns àcids fenòlics juntament amb el 
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DIMBOA a través de la GC-MS-MS, usant el detector de trampa iònica per a l’anàlisi de 

MS-MS. L’ús d’aquesta metodologia va mostrar una major sensibilitat i selectivitat que els 

mètodes de GC-MS, obtenint per exemple relacions senyal soroll per al a l’àcid p-

clorobenzoic 50 vegades majors en MS-MS que en MS. 

 

Durant els anys 1980 i 1990s, es van desenvolupar varis procediments per la separació i 

quantificació dels àcids hidroxàmics i els seus productes de degradació en els extractes de 

planta, usant la LC com a tècnica de separació [76, 163, 172-178]. La detecció mitjançant 

un detector UV a 288, 280, 263 o 254 nm ha estat la més emprada, però aquest mètode 

pot portar associat errors en la determinació del contingut en al·leloquímics en la planta 

per possibles co-elucions amb altres compostos i és recomanable usar-la només quan es 

tracta de compostos de referència purs. Per vèncer les limitacions de LC-UV, l’ús de la LC-

MS aporta clars avantatges, en termes de selectivitat i sensibilitat. Es troben pocs treballs 

que hagin utilitzat la LC-MS per a la identificació d’al·leloquímics [176, 179], entre les 

quals es troben les metodologies desenvolupades en el transcurs d’aquesta tesi i que 

seran explicats més extensament en el transcurs de la memòria presentada [180, 181].  

 

La separació cromatogràfica dels àcids hidroxàmics i els seus derivats s’ha dut a terme 

principalment amb columnes de sílice modificada amb grup octadecil (RP-C18). Diversos 

estudis han mostrat la dificultat d’obtenir una bona separació cromatogràfica per a tots 

els analits i es troben estudis on s’avalua la separació amb diferents columnes basades en 

sílices modificades amb grups octadecil [166, 168, 169, 173, 176, 182]. Bonnington et al. 

[181] va dur a terme la valoració de diferents columnes cromatogràfiques per a la 

separació dels àcids hidroxàmics, aglucones, lactames i benzoxazolinones. Tres de les 

columnes basades amb RP-C18 (Lichrocart C18, Nucleosil C18 i Ultracarb C18) 

presentaven pics cromatogràfics amb cues i degradació de les aglucones DIMBOA i 

DIBOA. Donat que els pics cromatogràfics que presenten cua (tailing) indiquen que la 

interacció dels analits amb la fase estacionària és forta, va optar per provar una columna 

de sílice modificada menys apolar (Synergy MAX-RP C12 hydrocarbon modified silica 

phase with TMS end-capping of the surface silanols) (Figura I.15). 
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Figura I.15.-  Separació cromatogràfica de les benzoxazinones en diferents columnes cromatogràfiques [181] 

 

L’ús d’aquesta columna li va aportar millors resultats respecte a l’estabilitat tant dels 

analits, reduint les cues i la seva degradació, com de la columna. El treball de Bonnington 

et al.[181] es va prendre de referència per l’anàlisi d’aquests compostos en el transcurs 

de la present tesi. 

I.5.6. Anàlisi de compostos al·lelopàtics en sòl agrícola 

 

Es troben pocs treballs sobre l’anàlisi dels compostos de degradació de les 

benzoxazinones en el sòl agrícola i la majoria d’ells no presenten una estratègia per dur a 

terme una anàlisi quantitativa. Aquests estudis es focalitzen en la identificació dels 

productes de transformació de les benzoxazolinones en estudis de laboratori, combinant 

mostres de sòl agrícola amb solucions dels analits que potencialment poden ser degradats 

en el sòl. Passat un temps d‘incubació s’extreuen els compostos del sòl usant MeOH com 

a solvent d’extracció i posteriorment són analitzats per a la seva confirmació. Tots aquests 

treballs aporten informació qualitativa sobre la identificació dels productes de degradació 

que poden estar presents en el sòl però no aporten informació sobre les metodologies 

analítiques per una anàlisi quantitativa en estudis de camp. Les primeres metodologies 

analítiques desenvolupades per tal d’assolir una anàlisi quantitativa corresponen a les 

desenvolupades durant el transcurs de la present tesi i seran explicades més extensament 

en el transcurs d’aquesta memòria (Capítol III). 
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Finalment, és important mencionar que de la mateixa manera que els seus precursors, 

s’ha de tenir en compte la baixa disponibilitat comercial d’aquests compostos. Diversos 

autors han desenvolupat rutes de síntesis que en major o menor escala ens permeten 

disposar dels analits d’interès [130, 183-187]. L’estabilitat d’aquests analits s’haurà de 

tenir en compte per dur a terme el desenvolupament d’una metodologia analítica 

quantitativa.  

 

  



 

65 
 

 Introducció i Objectius 
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“Analysis of benzoxazinone derivatives in plant tissues and their degradation products 

in agricultural soils” 

Per: 

Marta Villagrasa, Ethel Eljarrat i Damià Barceló 

Revista: 
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I.7. Estat de l’art de les metodologies d’anàlisi des del 2009 al 2013 

 
L’article #1 recull una revisió de les diferents metodologies descrites en bibliografia fins 

l’any 2009. A continuació es fa un recull dels nous treballs trobats en bibliografia des de 

l’any 2009 al 2013. A la Taula I.4 es troba un resum de les metodologies descrites en 

aquest període. A continuació es fa un breu resum. 

 

I.7.1. Anàlisis de benzoxazinones i els seus derivats en plantes 

 

Entre els treballs descrits en bibliografia per a l’anàlisi dels derivats de les benzoxazinones 

a partir del 2009, es troben metodologies similars a les descrites anteriorment, on 

depenent del compost a analitzar s’aplica un mètode de preparació de la mostra diferent. 

Així doncs, es troben articles com el de Prinz et al. [188] on analitzen els àcids hidroxàmics 

DIMBOA i DIBOA forçant la hidròlisi enzimàtica dels precursors glucosats tractant les 

mostres amb H20 durant 15 min a temperatura ambient, per tal que aquests siguin 

transformats a les corresponents aglucones, seguidament es fa l’ajust del pH a 3 amb HCl 

i una extracció líquid-líquid amb èter etílic. Zohu et al [189]du a terme l’anàlisi de 

DIMBOA fent l’extracció a l’ultrasons amb MeOH a 250C, posteriorment l’extracte és 

purificat a través de SPE i els compostos són eluïts amb MeOH acidificat (1% HOAc). En 

contraposició, el treball de Elek et al. [190] evita la degradació dels compostos glucosats 

conservant les mostres a -800C i duent a terme l’extracció a l’ultrasons amb MeOH 

acidificat (2% HOAc) i posteriorment centrifuga l’extracte durant 10min a 21.465g. En el 

treball de Rice et al [191] duen a terme l’extracció de diferents benzoxazinones en 

mostres de sègol seguint un procediment similar al desenvolupat en la present tesi. Les 

mostres s’extreuen a través de la tècnica de líquids pressuritzats amb una mescla de 

MeOH:H2O:HOAc (80:19:1) i els extractes són evaporats sense cap etapa de purificació.  

 

Cal destacar l’augment de treballs dedicats a l’anàlisi de les llavors de cereals, ja que cada 

cop més s’està intentant fer una valoració dels potencials efectes que podrien tenir 

aquests compostos des del punt de vista de la seguretat alimentària. D’aquesta manera 
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s’han trobat descrits treballs en els que duen a terme una anàlisi del perfil metabòlic de 

llavors de blat i sègol [192, 193]. El tractament de la mostra per a la determinació dels 

diferents metabòlits és més tediós, on es duen a terme diferents etapes d’extracció. 

L’anàlisi qualitativa duta a terme per Hanhineva et al. [192] en la caracterització dels 

diferents metabòlits de les benzoxinones es va aplicar a mostres de grans sencers de 

sègol, en diferents fraccions de segó de sègol i en grans de blat. Per als grans de sègol, 

aquests es van moldre en pols fina amb nitrogen líquid. L’extracció la duen a terme a 

l’ultrasons amb MeOH/H+. Posteriorment les mostres es centrifuguen, es filtren i es 

conserven a -200C fins la seva anàlisi. Per a les mostres de segó de sègol, s’extrudeixen i 

s’hidrolitzen per tractament amb xilanasa, per tal d’alliberar els components de la matriu 

de segó. Un 10% de la suspensió aquosa del segó de sègol extruït es sotmet amb l’enzim 

de xilanasa durant 21 h a 12-160C seguit de la separació de la fase extraïble (aquosa) i no 

extraïble (residu) per centrifugació. Addicionalment, els metabòlits de la fase aquosa es 

purifiquen a través d’una columna cromatogràfica (Amberlite XAD 8 HP) i s’elueixen amb 

etanol. Posteriorment ambdues fraccions es liofilitzen i es conserven a -800C. L’extracció 

dels metabòlits de la fracció extraïble del segó de sègol es dissol directament amb 

MeOH:H20 (75:25), mentre que la fracció seca s’hidrolitza amb hidròxid de sodi, s’incuba 

a 700C, s’ajusta el pH a 1-2 amb HCl, s’extreu la mostra amb acetat d’etil, s’asseca sota 

buit, es re dissol amb MeOH i es filtra abans de la seva anàlisi. En l’estudi de Mathews et 

al. [193] es du a terme l’extracció dels metabòlits presents en una col·lecció de grans de 

blat pertanyents a diferents classes genètiques. El procediment aplicat per a l’extracció 

dels metabòlits és més senzilla. En aquest cas es basa en l’extracció a l’ultrasons amb 

etanol seguit d’una centrifugació de l’extracte obtingut. Per altra banda, en el treball de 

Tanwir et al. [194] analitzen tant el gra sencer com diferents parts del gra realitzant 

l’extracció per líquids pressuritzats. Cal destacar que en aquest treball també realitzen un 

estudi de comparació entre diferents tractaments anteriors a l’extracció per PLE i la seva 

influència en el contingut de diferents derivats de benzoxazinones. El primer tractament 

consisteix en posar en remull les mostres en H2O a temperatura ambient durant 6 h, 

mentre que en el segon es sotmet la mostra en aigua bullent durant 15 min. Segons els 

resultats obtinguts, el primer tractament dóna lloc a una major degradació de la di-
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hexosa del Diboa-Glc donant lloc a Diboa-Glc a majors concentracions que sotmetent les 

mostres en aigua bullent. 

 

L’anàlisi quantitativa dels compostos objectiu es du bàsicament a través de la LC-UV [188-

190]. En contraposició, els treballs de Tanwir et al. i Riceet al. [191, 194] fan ús de la LC-

MS/MS. Per a l’anàlisi metabòlic de les mostres s’utilitza la UPLC-qTOF-MS. La separació 

cromatogràfica es du a terme principalment amb columnes C-18 i les fases mòbils usades 

consten de mescles d’aigua (solvent A) i MeOH o ACN (solvent B) modificades amb àcid 

(HOAc o HCOOH) en percentatges que oscil·len del 0.1 al 10%. 

 

I.7.2. Anàlisis de benzoxazolinones i els seus productes de degradació en el sòl agrícola 

 

Mentre que la gran majoria de treballs descrits en bibliografia han estat destinats a 

determinar les rutes de degradació de les benzoxazolinones en estudis de laboratori, n’hi 

ha pocs que estiguin orientats a la identificació i quantificació dels compostos de 

degradació en la rizosfera del sòl. En els darrers anys s’han trobats descrites noves 

metodologies d’anàlisi per a la identificació i quantificació dels compostos de degradació 

de les benzoxazolinones en el sòl agrícola. 

 

En treball de Chen at al. [195] duen a terme la quantificació de les benzoxazolinones 

MBOA i DIMBOA presents en el sòl agrícola en diferents varietats de blat, prenent de 

referència el treball desenvolupat en la present tesi. En aquest treball duen a terme 

l’extracció de les mostres liofilitzades amb MeOH i EtOAC seguit d’una centrifugació i 

purificació dels extractes a través de SPE. En l’estudi de Rice et al, per tal de determinar la 

concentració de benzoxazinones i els seus derivats en sòl tractat amb residus de sègol, 

duen a terme l’extracció de les mostres amb aigua acidificada. Posteriorment fan una 

extracció líquid-líquid amb acetat d’etil, seguit d’una centrifugació de l’extracte, 

evaporació fins a sequedat i reconstitució amb MeOH:H20 (1:1). El darrer treball publicat 

l’extracció dels sols es du a terme mitjançant una extracció líquid-líquid amb 

MeOH/Me2CO seguit d’una etapa de purificació de l’extracte per SPE.  
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Pel que respecte a la determinació i quantificació d’aquests compostos, l’anàlisi es du a 

terme a través de la LC-MS/MS en el treballs de Chen et al. [195] i Rice et al. [191, 195], 

mentre que Li et al la du a terme a través de la LC-UV. La separació cromatogràfica es du a 

terme amb columnes C-18 i les fases mòbils usades consten de mescles d’aigua (solvent 

A) i MeOH o ACN (solvent B) modificades amb àcid (HOAc o HCOOH) en percentatges que 

oscil·len del 0.1 al 10%. 

 

Taula I.4.- Condicions experimentals descrites en els diferents treballs en l’anàlisi de compostos al·lelopàtics 

Anàlisi de benzoxazinones en mostres de blat 

Mostra Tractament Anàlisi Instrumental Ref. 

Llavors blat i ségol Gra sencer: 
Homogenització 
Extracció per PLE (MeOH:H2O:H+) (80:18:1) 
Aliments ségol: 
Remull en H2O a Tª ambient o en ebullició 
Extracció per PLE (MeOH:H2O:H+) (80:18:1) 

LC-MS/MS 
Columna Phenomenex Synergi polar 

(250x2 mm id, 4µm) 

[194] 

Fulles de blat Homogenització N2 líquid 
Sonicació amb MeOH:H+ (98:2) 
Centrifugació 

LC-UV 
Columna Hypersil C18 
A: H2O 
B:MeOH/H+ (0.025%) 

[190] 

Brots de blat Homogenització amb N2 liquid 
Hidròlisi enzimàtica amb H2O 
Ajust del pH amb HCl 
Filtració 
Extracció liquid-liquid amb Dietilèter 
Evaporació 
Reconstitució amb MeOH 

LC-UV 
Columna Lichrosphere RP-18 

(250x4 mm id, 5µm) 
A: H2O/H+ (10% HOAc) 
B:MeOH 

[188] 

Triticum aestivum Liofilització 
Sonicació amb MeOH 
Evaporació  
Reconstitució amb MeOH:H2O (60:40) al 0.05% HOAc 
Neteja extracte per SPE (Sep-Pak C18) 
Elució amb MeOH/H+ (1%) 

LC-UV 
Columna Hypersil C18 

(150 mm x 4.6 mm, 5µm) 
A:H2O/H+ (0.5% 
B: MeOH/H2O (70:30) 

[189] 

Llavors de blat 
Triticum aestivum 

Sonicació amb Etanol  
Centrifugació 

UPLC-qTOF-MS 
Columna UPLC BEH C18 

(100 mm x 1 mm, 1.7µm) 
A: MeOH/H2O (70:30) 
B: MeOH/H+ (0.1 %HCOOH) 

[193] 

Anàlisi de benzoxazinones i els seus derivats en mostres de sòl 

Mostra Tractament Anàlisi Instrumental Ref. 

Sòl cultivat amb blat Liofiització 
Extracció MeOH i EtOAc, 4h, 250C 
Neteja extracte per SPE (Sep-Pack C18) 
Elució amb MeOH (1%HOAc) 

UPLC-MS/MS 
Columna UPLC BEH C18 

(50 mm x 2.1 mm, 1.7µm) 
A: H2O/H+ (0.2%HOAc) 
B: MeOH 

[195] 

Sòl tractat amb 
residus de sègol 

2g sòl amb H2O/H+ (1% HOAc) 
Extracció líquid-líquid EtOAc 
Centrifugació 
Evaporació 
Reconstitució MeOH:H2O (1:1) 

LC-MS/MS 
A: H2O:ACN/H+ (70:30, 1%HOAc) 
B: H2O 

[191] 

Sòl cultivat amb blat Extracció Líquida amb MeOH/Me2CO (3:5, v/v), 6h Tª ambient 
Centrifugació 1200g durant 10 min 
Neteja extracte per SPE (Sep-Pack C18) 
Elució amb MeOH/H2O (50:50) i MeOH 

UPLC-MS/MS 
Columna UPLC BEH C18 

(50 mm x 2.1 mm, 1.7µm) 
A: H2O 
B: ACN 

[196] 
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I.8. OBJECTIUS GENERALS 

 

Tenint en compte tot el que s’ha exposat anteriorment, i amb el principal objectiu 

d’aportar noves metodologies per a l’anàlisi de compostos al·lelopàtics en mostres de 

blat i els seus productes de degradació en el sòl agrícola, es van establir els següents 

objectius generals per a la present tesi: 

 

1.- Desenvolupar i validar metodologies d’anàlisi sensibles i selectives, que permetin la 

determinació simultània d’àcids hidroxàmics i els seus derivats en plantes de blat. 

 

2.-  Desenvolupar metodologies d’anàlisi, fins al moment inexistents, per als productes 

de degradació de les benzoxazolinones en sòl agrícola.  

 

3.- Aplicar les metodologies  desenvolupades per la identificació i quantificació de la 

quantitat de compostos al·lelopàtics en blat de diferents varietats, cultivats sota 

diferents condicions climàtiques, ambientals (Dinamarca i Catalunya) i en diferents 

sistemes de cultiu (convencional i orgànic). 

 

4.- Identificar per primera vegada els productes de degradació en mostres de sòl en un 

estudi de camp, i així confirmar les rutes de degradació establertes en estudis a nivell 

de laboratori.  
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