
SISTEMES DE PROTECCIÓ 
ANTIGELADA ACTIUS I PASSIUS 

EN FRUITERS
Opcions disponibles en reg per 

aspersió i microaspersió



Efecte de les gelades

• Les gelades poden ser devastadores, tant des del punt de vista local 
com des del punt de vista regional i social.



TIPUS DE GELADES
• ADVENCIÓ, Gelada per vent o gelada negra. 
• Es produeix quan una massa d'aire fred es mou en direcció a una zona 

determinada, produint com a conseqüència temperatures de congelació. 
Normalment, tenim vent superior a 8 km/h. La protecció contra aquest tipus 
de gelades es molt difícil. 

• RADIACIÓ, gelada blanca 
• Es produeixen, quan en una nit clara i en calma, la temperatura a nivell de la 

superfície baixa del punt de congelació. A mesura que van baixant les 
temperatures, l'aire fred s'acumula als llocs més baixos, que és on es 
produeixen els danys més grans. 

• MIXTES, s'inicia amb un front fred, gelada d'advenció, que provoca una baixada 
generalitzada de les temperatures i tot seguit es produeixen gelades d'irradiació.





METODES PASSIUS DE LLUITA CONTRA 
LES GELADES
• Selecció d'espècies i varietats en funció de la sensibilitat de l'estat fenològic. 

• Selecció del lloc on cultiva. 
• Plantar les varietats més sensibles als llocs alts. 
• Evitar de plantar en fons, llocs on s'inicien les boires. 
• Evitar de plantar en llocs on hi ha corrents d’aire, vent. 

• Modificació del paisatge o microclima 
• Evitar obstacles  

• Maneig del sòl, treballar abans del període de floració, compactar i regar. L'aire disminueix la 
radiació de calor i té un pes específic mes baix.. 

• Cobertura vegetal, eliminar-la.  S'han trobat diferències de temperatura de fins a 2º en 
parcel·les amb cobertura vegetal  i sense cobertura vegetal.  

• Maneig de la nutrició, minimitzar el nitrogen a inici de campanya. 
• Manejo de la poda, Podes tardanes ens poden retardar la floració









METODES ACTIUS DE LLUITA 
ANTIGELADA.
• AIGUA. 

• Aspersió sobre els arbres 
• Aspersió devall dels arbres 
• Microaspersors, sobre i devall dels arbres 
• Inundació 

• ESTUFES. 

• MAQUINES DE VENT. 
• Ventiladors 
• Helicopters 

• MIXTES. 
• Aigua i vent. 
• Estufes i vent



Aspersió antigelada:

Hem d'aconseguir aportar tantes calories en el procés de 
congelació com les que es perden en el procés de radiació i 

convecció, evaporació.



PROTECCIÓ ANTIGELADES AMB 
ASPERSORS I MICROASPERSORS

• Avantatges. 
• Es capaç de protegir fins a -7º inclòs amb gelades d'advecció. 
• Fàcil Posada en marxa 
• Baix cost d'explotació. 

• Inconvenients 
• Si el caudal és més baix del que es necessita, o es produeix una avaria, els 

danys poden ser superiors a no disposa de  sistema antigelada. 
• A causa del pes del gel que es forma, es poden trencar rames. 
• Es necessita molta quantitat d'aigua. Finca de 10 has. 10 hores de 

funcionament, 4500 m3 per nit. 
• L'inversió inicial és elevada.



CAUDAL NECESSARI DELS ASPERSORS

• El caudal te que ser el suficient per mantenir una pel·lícula d’aigua 
liquida sobre el gel, sempre hi te que a ver aigua a l'estat líquid per a 
congelar-se. 

• Si hi ha una mescla de gel i aigua liquida cobrint les plantes i l'aigua fa 
gotes des de el gel, aleshores el cabal és suficient. Si tota l’aigua es 
congela i té una aparença blanca, lletosa, com el gebre, aleshores el 
cabdal es massa baix per les condicions meteorològiques que tenim. 

• Podem jugar amb la pressió de bombeig per variar el caudal dels 
aspersors i així la pluviometria.





TEMPERATURA A LA QUE PROTEGIM EL CULTIU 
EN FUNCIÓ DEL CAUDAL DELS ASPERSORS

Podeu observar la importància de la velocitat de rotació, per assegurar que tenim aigua en 
estat líquid sobre la planta.



POSADA EN MARXA DE L’ASPERSIÓ 
ANTIGELADA

• Per la posada en marxa del sistema  d’aspersió ens hem de basar en la 
temperatura humida. 

• Hem de posar en marxa els aspersors, quan la temperatura humida és 
una mica més alta que la temperatura crítica (temperatura a la qual els 
teixits vegetals sofriran danys, en funció de l'estat fenològic de la 
planta. 

• Com a criteri de prudència, degut a que les temperatures critiques són 
una mica qüestionades, és aconsellable posar en marxa el sistema 
quan la temperatura humida arriba als 0º C. Sempre que no hagi 
escassetat d'aigua i que el entollament i el pes del gel acumulat a les 
branques no siguin un problema.





QUAN PARAR ELS ASPERSORS

• Quan la temperatura humida estigui 
per d’amunt de la temperatura crítica. 

• Igual que en la posada en marxa, per 
criteri de prudència, ho farem quan la 
temperatura humida estigui  per 
sobre de 0º, sempre que disposem 
d’aigua, i el entollament i trenca de 
rames no sigui un gran problema.



MICROASPERSORS DIRIGITS 
SOBRE EL CULTIU
• Amb els microaspersors podem actuar de dues maneres: 

• Mullant el 100 % de la superfície, igual que els aspersors, amb el que no aconseguirem una disminució 
de volum d’aigua necessària. 

• Mullar només la franja  de cultiu o l'arbre, amb el que podem estalviar una part important del volum 
necessari.



Característiques dels microaspersors dirigits 
sobre el cultiu.

• Concentrem el reg sobre les plantes i minimitzem el reg sobre els camins. 

• Aconseguim una disminució del caudal per ha, sense disminuir el caudal sobre 
les plantes. 

• Passem de pluviometries de 3,8 a 4,6 mm a pluviometries de 2,8 a 3,1 mm. En 
cas de vent millor estar a 3,1 mm. 

• Amb pulsars podem baixar a pluviometries de 1,5 mm 

• En assajos fets  a Califòrnia en vinya no s'han trobat diferències significatives  
entre la protecció antigelada amb aspersió i microaspersors dirigits sobre el 
cultiu, ni en volum, ni en qualitat del producte. Jorgensen (1996)



Diferències entre aspersió i microaspersió
• ASPERSIÓ 

• PRESSIÓ DE TREBALL 3,8 KG/CM2 
• Caudal per Ha: 45.000 lts/hora 
• Nº d'aspersors 31 
• Filtratge  2 mm 
• Potència absorbida per ha 9,05 cv

• MICROASPERSIÓ 

• PRESSIÓ DE TREBALL 2 KG/CM2 
• Caudal per Ha 31.000 lts/hora 
• Nº de micróaspersors 1000 

• Filtratge 0,1 mm 
• Potència absorbida per ha 3,28 cv



Diferència entre microaspersor i el pulsar

• MICROASPERSIÓ. 
• Caudal per ha   31,000 lts/h 
• Pressió de reg       2 kg/cm2 
• Nº de micró aspersors per ha 1000 
• Filtratge 0,1 mm 
• Potència necessària per ha  2,28 CV

• PULSARS 
 Caudal per ha   15,000 lts/h 
 Pressió de reg       2,5 kg/cm2 
 Nº de micró aspersors per ha 1000 
 Filtratge 0,1 mm 
 Potència necessària per ha  1,98 CV



• PULSARS 
 

https://youtu.be/RbBHry7f5I8

https://youtu.be/RbBHry7f5I8


PER QUÉ S'HAN PRODUÏT DANYS AMB ELS 
SISTEMES ANTIGELADA AMB AIGUA

Quan fa vent, part de l’aigua s’evapora, amb el que es perden 2.501 kJ (597 kcal) 
per cada Kg d’aigua que s'evapora. 
Refredar l’aigua de 20º a 0º i la seva congelació allibera 418 kJ (100 Kcal)  per kg 
d’aigua. Es necessita 6 vegades més d'aigua congelada que evaporada per 
mantenir l'equilibri tèrmic. 
Quan cau sobre les gemmes, flors i fruits es refreda i es congela alliberant calor, 
però si no cau aigua, el calor s'irradia, o l’aigua s'evapora. D'aquí la importància de 
la velocitat de gir dels aspersors i la ventat ja dels microaspersors, que mullen en 
tot moment. 
Pels microaspersors que dirigeixen l’aigua sobre la planta, amb baix volum, la idea 
és aplicar aigua d'una forma continuada, que mai falti una pel·lícula d’aigua sobre 
el gel. Si la quantitat d’aigua és més petita de la que es necessita es pot produir 
una baixada de temperatura i produir danys.
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