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Resumo  
 
A cultura da actinídea necessita de pelo menos 600 a 800 horas de frio invernal 

para que exista uma quebra de dormência e ocorra um bom abrolhamento. Porém, como 

resultado das alterações climáticas que se têm vindo a fazer sentir nos últimos anos, 

tem-se verificado que frequentemente esse número de horas não é atingido na região 

da Bairrada. Este facto tem conduzindo a grandes perdas de produção, sendo 

necessário encontrar soluções eficazes que permitam quebrar a dormência do kiwi 

compensando a falta de frio invernal. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito da 

aplicação de um conjunto de bioestimulantes e de pólen no abrolhamento e 

produtividade do kiwi. Nesse sentido, foram aplicados um total de 6 bioestimulantes 

(Sprintalga + Folicist + Agrumax (B1), o Cytokin (B2), o Syncron® + NitroActive® (B3), 

o Nitrato de Amónio + Nitrato de Cálcio + Bluprins® (B4), o Kiplant Inducer + Kiplant 

HB15 (B5), o Cytoplant 400 (B6)). Os bioestimulantes 3, 4 e 5 foram aplicados quando 

a cultura ainda se encontrava em dormência, enquanto que o bioestimulante 2 foi 

aplicado quando 50% dos gomos se encontravam em gomo de algodão e os 

bioestimulantes 1 e 6 foram aplicados quando a cultura se encontrava em ponta verde.  

Posteriormente aplicou-se pólen, quando a maior parte das flores femininas estavam 

abertas, com o intuito de percebemos se existiriam interações positivas significativas 

entre os bioestimulantes e a aplicação de pólen levando a aumentos de produção. 

Apesar de só se terem registado no presente ano cerca de 333 horas de frio na região 

onde foi realizado o ensaio, podemos comprovar que o bioestimulante 3 tem um efeito 

significativamente superior (P < 0,05), quanto à taxa de abrolhamento, quando 

comparando aos bioestimulantes 1, 2 e 4 (6,1; 6 e 4,9% mais elevada, respectivamente) 

sendo que os restantes não diferem entre si. Com a realização de uma ANOVA a dois 

fatores percebemos que não existia interações significativas entre os bioestimulantes e 

a polinização (P > 0,05), sendo que, em relação à produção estimada, nos tratamentos 

onde não foi aplicado pólen, o bioestimulante 3 é significativamente superior (P < 0,05) 

aos bioestimulantes 1, 2 e 6 apresentando resultados na ordem das 12,6 t/ha. Nos 

tratamentos onde foi aplicado pólen o bioestimulante 3 difere significativamente (P < 

0,05) de todos os restantes com valores de 16,2 t/ha ao invés do controlo com apenas 

6,7 t/ha. As baixas produtividades obtidas no ensaio podem ser justificáveis pela idade 

adulta do pomar (17anos) onde foram realizadas más podas nos últimos anos levando 

a que quase a totalidade das varas fossem demasiado grossas, ou seja, pouco 

produtivas. Com as diferenças climáticas torna-se também cada vez mais difícil acertar 

na data exata de aplicação de alguns produtos, como é o caso dos bioestimulantes 3,4 

e 5, podendo isso influenciar negativamente os resultados do ensaio. Ainda assim, 
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principalmente o bioestimulante 3, consegue destacar-se positivamente em relação ao 

controlo em todos os parâmetros tratados. 

Palavras-chave: alterações climáticas, horas de frio, polinização, produção estimada. 
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Abstract 
 

The kiwi culture needs at least 600 to 800 hours of wintry cold in order to exist a 

dormancy break and a bud break in the culture. However, as a result of climate change 

in the past few years, that number of hours has not achieved. This has led to great losses 

in production, creating the need to find efficient solutions that allow to break kiwi 

dormancy and make up for the lack of wintry cold. This study aims to analyse the 

application effect of a number of bio stimulants and pollen in kiwi bud burst and 

productivity. With that in mind, a total of 6 bio stimulants were applied ( Sprintalga + 

Folicist + Agrumax (B1), Cytokin (B2), Syncron (B2), Syncron® + NitroActive® (B3), 

Ammonium Nitrate + Calcium Nitrate + Bluprins® (B4), o Kiplant Inducer + Kiplant HB15 

(B5), o Cytoplant 400 (B6)). Bio stimulants 3, 4 and 5 were applied when the culture was 

still in dormancy, while bio stimulant 2 was applied when 50% of buds were still in cotton 

bud and bio stimulants 1 and 6 were applied when the culture was still in green tip. 

Posteriorly, pollen was applied with the intent of understanding if there are positive 

interactions between biostimulants and pollen application that could lead to an increase 

in production. Only registering around 333 hours of cold in the region where the test took 

place, we can prove that Biostimulant 3 is significantly superior (P<0,05), in terms of bud 

breaking, compared to biostimulants 1, 2 and 4 - the others don’t differ between 

themselves. With two-way ANOVA test we’re able to understand that there were no 

significant changes between biostimulants and pollination (P>0,05), being that, in terms 

of estimated production, in the treatments where pollen wasn’t applied, biostimulant 3 

was significantly superior (P<0,05) to biostimulants 1, 2 and 6, showing results of 

12,6t/ha. In the treatments where pollen was applied, biostimulant 3 significantly differs 

(P<0,05) from all others with a value of 16,2t/ha that contrasts with control (6,7t/ha). The 

low productivity obtained in the test may be due to the orchard adulthood where bad 

pruning was made in the last years, that resulted in the majority of the sticks being too 

thick, and therefore, not very productive. With the climate change it also becomes 

increasingly difficult to know the exact date to apply the products, as is the case of bio 

stimulants 3, 4 and 5. Still, mainly biostimulant 3 was able to positively stand out from 

the control in all treated parameters.  

 

Keywords: climate change, cold hours, estimated production, pollination. 
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1. Introdução 
 

A cooperativa Kiwicoop encontra-se numa das duas regiões com maior produção 

de kiwi em Portugal, a Beira litoral, que é caracteriza por possuir invernos amenos 

(Oliveira et al., 2008).  

A cultura da Actinidia deliciosa requer um número relativamente elevado de 

horas de frio para a quebra da dormência, pelo menos 600 a 800 horas, o que levou à 

procura de soluções que promovam o abrolhamento dos gomos em condições adversas 

de pouco frio invernal, sendo que este fator afeta muito a produção (Alonso, s.d). No 

ano de 2010, a cianamida hidrogenada (nome comercial DORMEX) foi retirada do 

mercado por ser extremamente tóxica. Porém, até então, esta era a solução mais eficaz 

para potenciar o abrolhamento dos gomos em condições adversas, tendo 

posteriormente surgido no mercado algumas alternativas normalmente designadas de 

bioestimulantes (Uber et al., 2017).  

Os bioestimulantes são normalmente produtos dispendiosos e atualmente existe 

pouca literatura quanto à sua eficácia na cultura da actinídia. Como tal, existe a 

necessidade de levar a cabo estudos tendo em vista encontrar alternativas viáveis que 

permitam rentabilizar esta cultura tão importante e em constante crescimento no país. 

Conscientes que, para conseguirmos tirar conclusões sobre a eficiência destes produtos 

são necessários anos sucessivos de testes, alguns já realizados nos últimos anos pela 

Kiwicoop e pela Associação Portuguesa de Kiwicultores (APK). 

A polinização assistida em actinídia iniciou-se nos anos 80 por se prever que 

houvesse um défice de abelhas disponíveis para polinizar esta cultura (Hii, 2004). As 

alterações climáticas também prejudicaram a polinização da cultura porque levaram a 

uma maior dessincronização entre as florações das cultivares fêmeas e machos assim 

como uma alteração na sincronização dos insetos polinizadores com a época de 

floração da cultura (Campoy et al., 2011; Rai et al., 2015).  Na Kiwicoop estima-se que 

esteja implementada desde o ano de 2001 sendo que, só aproximadamente 10% dos 

produtores ligados à empresa pratiquem esta operação cultural. A polinização assistida 

revela-se de elevada importância nesta cultura, visto que, ajuda a colmatar falhas da 

polonização natural, aumentando o número de sementes no fruto que dará origem a 

frutos de maior calibre e melhor qualidade. Este tipo de polinização deve ser realizado 

quando cerca de 90% das flores estão abertas (Oliveira et al., 2008). 
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O ensaio experimental realizado no presente ano teve como objetivo a análise 

da eficácia de alguns bioestimulantes já utilizados em ensaios anteriores ou propostos 

por empresas comerciais dos mesmos, bem como, perceber se a aplicação de pólen 

traria eventuais interações positivas na produtividade da cultura. De forma a 

compreender a sua eficácia foram observados e avaliados alguns parâmetros, tais 

como:  (i) número de gomos por vara; (ii)  taxa de abrolhamento; (iii) percentagem de 

gomos abrolhados frutíferos; (iv) número de botões florais; (v) número de frutos 

vingados antes e após a monda; (vi) a produção estimada e (vii) o diâmetro equatorial 

dos frutos. Por último, foi ainda efetuado um estudo económico dos diferentes 

bioestimulantes, que nos permite perceber se serão boas soluções para os agricultores. 
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2. Revisão Bibliográfica 
2.1. Origem e História da Actinídea 

 

Segundo Franco (2008) a actinídea é uma planta originária da China onde 

começou a ser referida como sendo uma planta de rápido crescimento, com ramos 

compridos, flores bonitas e bons frutos. 

Foi na Nova Zelândia que a fruteira adquiriu significado comercial, sendo que, 

as primeiras produções foram obtidas na década de 1930 e em 1953 ocorreu a primeira 

exportação do fruto que teve um enorme sucesso a nível internacional, elevando assim 

a área de produção nesse país nos anos subsequentes (Ferguson, 2013). Durante muito 

tempo o fruto foi conhecido como groselha chinesa, porém os neozelandeses não 

demoraram muito para encontrar outro nome para o fruto: Kiwi - a ave símbolo da Nova 

Zelândia, devido as suas parecenças com o fruto (Cacioppo, 1989). 

Em Portugal, a cultura foi introduzida por Ponciano Monteiro que trouxe o fruto 

para o nosso país depois de o provar em França, sendo que a grande “explosão” da 

cultura deu-se na década de 80 com a instalação de pomares em praticamente todas 

as regiões do país. Mais tarde, tendo em conta as condições edafoclimáticas exigidas 

pela cultura, houve um decréscimo e um abandono de explorações na maior parte das 

regiões, posto que, a quase totalidade da produção passou a pertencer às regiões da 

Beira Litoral e do Entre-Douro e Minho (Franco, 2008; Miranda, 2011). Como podemos 

ver na Figura 1, a área de produção de kiwi em Portugal tem aumentado ao longo dos 

anos, retirando a transição de século em que houve um pequeno decréscimo como foi 

descrito anteriormente, tendo nos dias de hoje no nosso país cerca de 2780 hectares.  

O género Actinidia pertence à família Actinidiaceae, ordem Ericales, classe 

Magnoliopsida e à divisão Magnoliophyta (NCBI, 2020). Estão identificadas 

aproximadamente 54 espécies e 21 variedades no género Actinidia (Li et al.,2007). A 

espécie com maior sucesso comercial e que se encontra mais difundida em todo o 

mundo é a Actinidia deliciosa sendo que a Actinidia chinensis e a Actinidia arguta 

também apresentam elevada importância económica (Warrington e Weston 1990). 
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Figura 1 - Área de produção de Actinídea em Portugal (FAOSTAT, 2020). 

 

2.2. Exigências edafoclimáticas  
 

A cultura da actinídea necessita de um solo arejado, sem camadas de impermes 

em que os teores de argila não ultrapassem os 30%, visto que, o seu sistema radicular 

apresenta alta necessidade de oxigénio e elevado grau de ramificação das raízes, 

quando comparamos com as outras espécies frutícolas (Bauckmann, 1997). Deve ser 

instalada num solo que tenha uma boa reserva de água facilmente utilizável pois é uma 

cultura muito sensível ao stress hídrico. É importante que seja um solo rico em matéria 

orgânica, promovendo assim a atividade microbiana, que levará a melhorias na estrutura 

do solo disponibilizando os nutrientes necessários à cultura (Cacioppo, 1990).  

O ideal para que haja uma maior quantidade de nutrientes disponíveis para esta 

cultura, é que o solo tenha um pH compreendido entre 5,5 e 6,8, nunca tendo mais de 

7% de calcário ativo, o que levaria a que ocorressem carências de alguns 

micronutrientes (Hennion, 2003). 

A actinídea é uma cultura que prefere regiões onde o inverno seja frio, a 

primavera e o verão quentes e húmidos e o outono apresente temperaturas amenas, 

sendo, portanto, classificada como subtropical. Durante a sua fase vegetativa tem 

preferências por humidades relativas entre os 50 e os 70% enquanto que no inverno 

tem de existir frio em quantidade suficiente para que ocorra a quebra da dormência por 

parte da cultura. Se a humidade relativa for adequada e as necessidades hídricas 

estiverem satisfeitas, as temperaturas muito elevadas não prejudicam a planta (Oliveira 
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e Veloso, 2008). Em relação ao frio, segundo Warrington e Weston (1990), as plantas 

quando são jovens, até aos 6 anos, suportam temperaturas mínimas a rondar os -4ºC 

enquanto que as plantas adultas suportam temperaturas mínimas na ordem dos -15ºC. 

Entre o abrolhamento da cultura e a colheita, a ocorrência de geadas, levará a uma 

perda quase total da produção do presente ano e do ano seguinte. Segundo Hennion 

(2003), regiões onde haja ocorrência de ventos demasiados fortes e frequentes, são 

prejudiciais à cultura porque levam à quebra de rebentos jovens, que normalmente são 

mais frágeis, e contribuem para que a planta esteja mais facilmente exposta a situações 

de stress hídrico. 

O frio invernal é crucial para que ocorra uma quebra de dormência por parte da 

cultura, levando a um bom abrolhamento que é essencial na sua produtividade. Para a 

cultura da actinídea considera-se um intervalo de 600 a 800 horas de frio, que são o 

número de horas abaixo de 7,2ºC, como o mais adequado (Oliveira e Veloso, 2008).   

 

2.3. Caracterização Morfológica  
 

A raiz principal da cultura da actinídea é pouco desenvolvida apresentando um 

crescimento lento só após um crescimento robusto das raízes laterais. Estas raízes 

laterais exibem-se como sendo carnudas e fibrosas, que com o tempo, ficam com uma 

camada epidérmica castanha escura e com o córtex avermelhado (Huang, 2016).  

As folhas, no seu estado juvenil, apresentam pelos de cor vermelha sendo que 

mais tarde, no estado adulto, perdem a camada pilosa da face adaxial permanecendo 

com uma camada pilosa de cor branca na face abaxial. Quando totalmente formadas, 

as folhas apresentam uma forma oval quase circular com um comprimento de 7,5-12,5 

cm, exibindo uma cor verde escura com nervuras de cor verde clara (Saliyan et al., 

2017). Nas suas axilas pode existir 1 a 3 gomos em que o gomo primário dá origem a 

folhas ou flores e os secundários permanecem no estado de dormência. Estes gomos 

estão cobertos por camadas, entre 3 a 5, de escamas felpudas de cor amarelada escura. 

As flores surgem das axilas das primeiras folhas dos rebentos anuais sendo que 

estas têm entre 5 a 7 pétalas brancas, 3 a 7 sépalas castanhas e normalmente 

apresentam 3 a 7cm de diâmetro. No caso da variedade “Hayward”, apesar das flores 

agruparem-se em inflorescências de três, as duas flores laterais normalmente abortam 

(García et al., 2015). Existe uma enorme diferença entre as flores femininas e as flores 

masculinas na cultura da Actinídea porque esta, sendo uma planta dioica, apresenta os 

gametas femininos e os gametas masculinos em plantas distintas. As flores femininas 
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apresentam estames que não produzem pólen possuindo um ovário largo enquanto que 

as flores masculinas apresentam estames em espiral viáveis para a produção de pólen 

circundando vestígios de ovários e estiletes (Li et al., 2007). 

Os frutos podem apresentar um peso variável aproximadamente de 100 gramas 

em média, havendo por vezes frutos que atingem um peso superior, tendo estes uma 

forma que pode variar entre ovais, arredondados e oblongos, exibindo uma polpa de cor 

verde, amarela ou vermelha (Huang, 2016). 

 

2.4. Ciclo Anual 
 

O ciclo anual da cultura da Actinidia deliciosa cv “Hayward”, tal como a maior 

parte das espécies fruteiras, pode ser dividido em duas grandes fases, a fase de 

atividade vegetativa e a fase de repouso invernal, ou dormência (Agusti, 2004). 

Normalmente, no início do mês de março, dá-se o começo da fase de atividade 

vegetativa, anunciado por vezes através da exsudação da seiva bruta, principalmente 

nas plantas macho devido ao seu maior vigor. Este fenómeno ocorre por transformações 

no clima, tais como o aumento da temperatura do solo e do ar, e aumento do fotoperíodo 

que conduz ao inchamento dos gomos que até aí se encontravam dormentes 

(Warrington e Weston, 1990). 

O início do crescimento das raízes dá-se no fim do mês de março, princípio do 

mês de abril ocorrendo simultaneamente o abrolhamento dos gomos devido às reservas 

acumuladas pela planta durante o ciclo vegetativo anterior, surgindo assim os primórdios 

vegetativos (Neves, 2008).  

A partir do mês de abril, com a ajuda das condições climatéricas, os primórdios 

vegetativos crescem rapidamente iniciando mais tarde, princípios de maio normalmente, 

o desenvolvimento de botões florais na axila das folhas das varas do ano. 

Posteriormente dá-se o rápido desenvolvimento dos frutos que levará a uma redução 

do crescimento dos ramos frutíferos ocorrendo simultaneamente, durante os meses de 

julho e setembro, a indução floral. Este último acontecimento deverá ocorrer em 

condições ótimas, ou seja, na ausência de doenças, plantas com vigor equilibrado e 

uma boa área foliar, para que não interfira negativamente com a produção do ano 

seguinte (Fabbroni, 2009; Warrington e Weston, 1990).  

Por fim, os frutos são colhidos entre meados de outubro e novembro, quando 

atingem o estado de maturação ótimo dando-se posteriormente a queda das folhas 

iniciando assim o período de repouso vegetativo que durará até ao fim do Inverno 

(Fabbroni, 2009; Neves, 2008). 
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O período de repouso vegetativo, também conhecido por latência ou dormência 

(Agusti, 2004), ocorre devido a uma diminuição do fotoperíodo e da temperatura que faz 

com que a atividade da planta diminua cessando o crescimento visual em qualquer 

estrutura da planta composta por meristema (Rohde & Bhalerao, 2007).  

Um dos primeiros sintomas visuais causados por esta dormência é a queda das 

folhas que acontece, normalmente, no início do mês de dezembro, porém, existe a 

adaptação da planta ao período de frio através do atempamento e endurecimento das 

varas, ocorrendo também a acumulação de amido e a proteção dos gomos, através de 

escamas, que evita que estes sejam danificados (Calderón, 1983; Westwood, 1982). 

Durante este período ocorre o aumento da concentração de hormonas inibidoras 

de crescimento, o ácido abscisico, com consequente diminuição da concentração de 

hormonas promotoras de crescimento, auxinas, giberelinas e citoquininas. A 

concentração de giberelinas e citoquininas aumenta quando as carências em frio foram 

satisfeitas dando-se assim o fim do período de repouso vegetativo verificando-se o 

inchamento dos gomos (Moreno, 2000). 

Segundo Bergamaschi H. (2007) temperaturas inferiores à mínima basal param 

o desenvolvimento das plantas sendo que, como é o caso da actinídea, necessita desse 

frio invernal para mais tarde quebrar a dormência, produzindo flores e frutos em 

abundância na primavera.  

A ausência deste frio invernal levará a uma frutificação dispersa e em menor 

quantidade que se limita muitas vezes às extremidades dos ramos. Existindo uma 

redução na taxa de abrolhamento, a área foliar será também reduzida, levando a uma 

diminuição da fotossíntese da planta que faz com que exista a formação de estruturas 

de produção de baixa qualidade, reduzida frutificação efetiva e diminuição do ciclo entre 

a floração e a maturação (Hawerroth et al., 2010). 

Na Figura 2 está representado esquematicamente o ciclo anual da cultura da 

Actinidia deliciosa cv “Hayward” onde encontramos detalhadamente os meses e 

estações do ano em que decorrem os diferentes estados de desenvolvimento da planta.  
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Figura 2 - Ciclo anual da Actinidia deliciosa cv “Hayward” (Neves, 2008). 

      

 

2.4.1. Fase de dormência 

 
Foi proposto por Lang et al. (1987) a criação de uma terminologia capaz de 

distinguir os vários tipos de dormência presentes nos órgãos das fruteiras caducifólias, 

estando este período do ciclo vegetativo anual dividido em três grandes fases: a 

paradormência, a endodormência e a ecodormência. 

A paradormência começa com a diminuição da duração de luz diária, no final do 

Verão, e consiste na paragem do desenvolvimento dos gomos através de um sinal 

originado noutro órgão da planta. A concentração de promotores de crescimento tais 

como as auxinas, giberelinas e citocininas diminui enquanto que a concentração de 

ácido abscísico (ABA) aumenta promovendo a síntese de desidrinas (DHN). As 

desidrinas são proteínas capazes de fixar água promovendo a desidratação das células 

circundantes, levando ao aumento da sua resistência ao frio, intensificando o estado de 

dormência (Agustí, 2004; Hanin et al., 2011). Normalmente nesta fase assiste-se à 

queda das folhas (Fabbroni, 2009). Antes da queda das folhas, com a redução do 

fotoperíodo, existe uma estimulação por parte do fitocromo das folhas à produção de 

substâncias que se deslocam para os gomos posteriormente, promovendo a dormência 

e fazendo com que a planta possa resistir a invernos frios (Fuchigami et al., 1987). Posto 

isto, a planta entra na fase de endodormência, permitindo assim a sua sobrevivência 

quando exposta a baixas temperaturas (Saure, 1985). A endodormência divide-se em 

profunda (p-endodormência), quando não conseguimos provocar o fim do período de 

dormência mesmo com condições naturais favoráveis, e em superficial (s-

endodormência), quando é possível incitar o fim do período de dormência através de 

tratamentos definidos. Segundo Agusti (2004), durante as fases referidas anteriormente 

designadas de paradormência, p-endodormência e s-endodormência, existem alguns 
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Figura 3 - Movimentação das proteínas dos genes FT, com a coloração azul expressa na figura, desde a fase de 
dormência da cultura até ao abrolhamento dos gomos. Adaptado de Varkonyi-Gasic et al. (2013). 

fatores exógenos e endógenos que permitem a continuidade da planta em período de 

dormência. Os dias curtos durante o outono na fase de paradormência, as temperaturas 

baixas no final da referida estação, as trocas nas membranas, a fixação de água e 

atividade metabólica limitada durante a fase de p-endodormência e as interações entre 

o ácido abscísico e as citocininas, água livre e atividades metabólica durante a fase de 

s-endodormência são alguns desses fatores. As concentrações estáveis de sacarose a 

rondar os 200 mg/g de peso seco e a taxa de respiração em valores mínimos também 

podem ser indicadores do estado de repouso dos gomos (Richardson et al., 2010). 

Um conjunto de genes denominados de FLOWERING LOCUS T (FT) e outro 

conjunto de genes intitulados de DORMANCY ASSOCIATED MADS-BOX (DAM) são 

responsáveis pela indução e pela quebra da endodormência, respetivamente (Horvath, 

2009). Segundo Varkonyi-Gasic et al. (2013) a redução do fotoperíodo é a principal 

explicação para o início do período de dormência por parte da cultura, sendo que, os 

dias curtos induzem a expressão dos genes DAM fazendo com que estes inibam os 

genes FT iniciando assim a endodormência. Em relação à quebra da dormência, as 

baixas temperaturas são as principais responsáveis, reprimindo a expressão dos genes 

DAM (Horvath, 2009). Durante o repouso invernal, conforme as plantas vão estando 

expostas ao frio, os genes FT, que até então se encontravam nos entrenós das varas, 

migram para os gomos. Satisfeitas as horas de frio, estas proteínas FT movimentam-se 

no meristema, ocorrendo assim o abrolhamento e posterior desenvolvimento dos 

rebentos (Varkonyi-Gasic et al., 2013). Podemos observar na Figura 3 todo o processo 

explicado anteriormente à cerca dos movimentos das proteínas dos genes FT desde a 

indução até à quebra da dormência. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após um longo período em que as plantas estão sujeitas a baixas temperaturas, 

elas saem da fase de endodormência, podendo mesmo sair do estado de dormência ou 

eventualmente passar para uma fase de ecodormência, se as condições climáticas 

forem desfavoráveis para o desenvolvimento dos gomos (Ferreira, 1993; Saure, 1985).  
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A ecodormência, ou também conhecida de quiescência, é regulada por fatores 

ambientais de natureza exógena desfavoráveis ao desenvolvimento dos gomos. 

Fotoperíodo, falta de água ou temperaturas baixas são alguns desses fatores 

ambientais que prejudicam o normal crescimento da planta (Agusti, 2004; Crabbé, 

1944). 

Para que exista uma quebra de dormência natural na Actinidia deliciosa cv. 

“Hayward”, essencial na cultura para uma maior uniformidade e densidade floral, é 

necessário que ocorram entre 600 a 800 horas de frio, ou seja, número de horas com 

temperaturas inferiores a 7,2ºC durante os meses de dezembro a fevereiro. Alguns 

estudos revelaram que os gomos florais necessitam de mais horas de frio para quebrar 

a dormência quando comparamos com os gomos vegetativos (Jourdain, 1989; 

Rodrigues e Oliveira, 2008; Wall et al., 2008). 

Depois de satisfeitas as horas de frio necessárias para o início da atividade da 

cultura existe um aumento da produção de ADN e RNA levando à formação de enzimas 

que se tornam fundamentais no abrolhamento dos gomos (Agustí, 2004). 

Em relação à concentração de sacarose ao nível dos gomos, contrariamente ao 

que acontece quando estes estão em repouso, existe uma redução e simultaneamente 

um aumento do teor de hexoses, permitindo o início do crescimento da parte aérea da 

planta (Richardson et al., 2010). Nesta fase a taxa de respiração dos gomos aumenta 

substancialmente estando diretamente ligada à quantidade de gomos abrolhados 

(McPherson et al., 1997).  

 

2.4.2. Fase de Indução e Diferenciação Floral 

 
 A indução floral dá-se simultaneamente ao crescimento e desenvolvimento dos 

frutos durante os meses de julho, agosto e setembro determinando o número de flores 

e por isso a produção do ano seguinte (Neves, 2008; Linsley-Noakes & Allan, 1987). 

Apesar de não ser visível, é durante esta época que um gomo indiferenciado recebe 

estímulos fisiológicos que o tornam num gomo floral (Agustí, 2004). O excesso de vigor 

e a má condução das plantas, a falta de poda verde, o excesso de frutos e as doenças 

são alguns fatores que podem pôr em causa o sucesso da indução floral (Neves, 2008). 

 A diferenciação floral inicia-se três semanas antes do abrolhamento que pode 

variar entre os meses de fevereiro e maio, e indica a formação morfológica e sequencial 

das peças florais (Gokbayrak et al., 2010; Warrington e Weston, 1990). Segundo 

Brundell (1975) quanto maior o número de horas de frio acumuladas pelas plantas 

durante o período de dormência, melhor ocorrerá a diferenciação floral e obteremos 
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mais flores funcionais sendo que o seu início dá-se com o aumento da síntese de ADN 

e ARN. Por outro lado, a falta de frio atrasa o início da atividade vegetativa que 

posteriormente contribuirá para a redução do número de flores (Linsley-Noakes & Allan, 

1987).  

 

2.5. Estados Fenológicos 
 

Ao longo do ano, ocorrem uma série de fenómenos biológicos periódicos que 

fazem com que os aspetos dos órgãos da planta se alterem, sendo que estas alterações 

se devem principalmente às mudanças de estações do ano com consequente 

transformação do clima. Consideramos estado fenológico como sendo o aspeto 

característico de uma cultura num determinado momento (Rodrigues et al., 2016).  

É fundamental que estes estados fenológicos estejam devidamente 

caracterizados para que o produtor tenha a noção do período em que deve executar 

determinadas intervenções, tais como a poda, monda de frutos, tratamentos 

fitossanitários, aplicação de fertilizantes, etc., que levará a uma maior produção e 

obtenção de frutos de melhor qualidade (Salinero et al., 2009).   

  

2.5.1.  Escala BBCH 

 
A escala BBCH apresenta-se como sendo um sistema de código que representa 

os estados fenológicos das plantas monocotiledóneas e dicotiledóneas. Esta escala foi 

sugerida pelas empresas Basch, Bayer, Ciba e Hoerchst e define os estados fenológicos 

por um código numérico formado por dois algarismos em que o primeiro número 

corresponde ao estado principal e o segundo número ao estado secundário (Meier, 

2001; Vallejo, 2001). 

O estado principal contempla os números 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, que correspondem 

respetivamente ao desenvolvimento do gomo, desenvolvimento foliar, desenvolvimento 

dos rebentos, emergência das inflorescências, floração, desenvolvimento do fruto, 

maturação e dormência. Os estados secundários também são numerados de (0 - 9) 

correspondendo estes a valores de percentagens de desenvolvimento (Agusti, 2004). 

No Anexo I encontra-se a escala BBCH adaptada à Actinídia deliciosa cv 

“Hayward”, por Salinero et al. (2009), juntamente com alguns registos fotográficos 

representantes de estados fenológicos primários e secundários da cultura. 
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2.5.2.  Escala alfabética  

 
Outra forma de descrever os estados fenológicos das culturas é a utilização da 

escala alfabética, normalmente utilizada pelos países europeus. Esta escala tem por 

base a utilização das primeiras letras do abecedário (Vallejo, 2001). 

Em anexo podemos ver a escala alfabética utilizada para a Actinídia deliciosa cv 

“Hayward”, em Portugal, em que se utiliza as letras de A a N para descrever os estados 

fenológicos. 

 

2.6. Método de determinação das Horas de Frio 
 

Para quebrar a dormência nas plantas perenes, como é o caso da Actinídea, é 

necessário um período de exposição ao frio, ou seja, um certo número de horas durante 

o repouso vegetativo em que as plantas estão sujeitas a temperaturas inferiores a 7ºC 

(Rodrigues et al., 2016). Sabendo que este número de horas de frio influência 

diretamente a produtividade da cultura, foram criados alguns modelos que possibilitam 

a sua contabilização.  

Um dos primeiros modelos de contabilização de horas de frio surgiu em 1942 e 

foi criado por Chandler ficando conhecido como ‘Chilling Hours Model’ ou Modelo das 

Horas de Frio. Segundo Chandler (1942) o início do período dormente da cultura indica 

o início da contagem das horas de frio que corresponde à soma das horas em que a 

temperatura se encontra entre 0ºC e 7,2ºC. 

Anos mais tarde, Weinberger (1950) criou um modelo onde, para cada valor de 

temperatura média do mês existe uma correlação pré-definida de um número de horas 

de frio. Esta correlação é utilizada para os meses de dezembro e janeiro quando as 

temperaturas médias se encontram entre 6,3ºC e 13,2ºC sendo o modelo mais utilizado 

em fruteiras (Adonis, R. & Perez, C., 2012), como se pode ver na  Tabela 1. 

Em 1956, Crossa-Raynaud concebeu uma correlação linear entre a temperatura 

e o tempo dada pela seguinte formula, em que m simboliza a temperatura mínima no 

período de um dia e M simboliza a temperatura máxima no período de um dia, em graus 

Celsius: 

𝐻𝐹 = 24 (
7 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
) 
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Tabela 1 - Temperaturas médias mensais e respetivo número de horas de frio. Adaptado de Weinberger (1950). 

 

𝐻𝐹 = 24 (
7 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
)Com 

𝐻𝐹 = 𝑘 𝑥 24 (
7 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
) 

                                                                      = 

𝐻𝐹 = 36 (
7 − 𝑚

𝑀 − 𝑚
) 

 

O cálculo das horas de frio utilizado pela Kiwicoop recorre à informação 

disponibilizada pela DRAP Centro e é realizado através do método explicado 

anteriormente, Crossa-Raynaud. Os valores indicados na seguinte Tabela são 

correspondentes de 1 de dezembro de 2019 até 29 de fevereiro de 2020.  

 

Tabela 2 - Somatório do número de horas de frio entre 1 de dezembro de 2019 e 29 de fevereiro de 2020. Fonte: DRAP 
Centro. 

Temperaturas Nº Horas < 7ºC 

13,2 450 

12,3 550 

11,4 650 

10,6 750 

9,8 850 

9,0 950 

8,3 1050 

7,6 1150 

6,9 1250 

6,3 1350 

Local Limite superior de 7ºC Limite superior de 7,2ºC 

Águeda- Aguieira 396.85 416.74 

Anadia- Arcos 312.49 333.03 

Cantanhede- Pocariça 329.33 350.34 

Montemor-o-Velho 233.55 250.39 

São Pedro do Sul 451.45 471.78 

Santa Comba Dão 419.72 444.18 

Pombal- Abiul 220.57 240.78 

Batalha- Brancas 299.93 318.16 
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Devido à dúvida que existia quanto a todas as temperaturas abaixo dos 7ºC 

apresentarem o mesmo efeito na quebra da dormência e a alternância entre períodos 

de temperaturas baixas com temperaturas de 21ºC causarem a anulação no efeito das 

Horas de Frio (Stafne, 2017), Richardson et al. (1974) sugeriram um modelo designado 

de Utah Model. Neste modelo podemos perceber que temperaturas superiores a 15,9ºC 

anulam algum do efeito causado pelas horas de frio que já haviam sido acumuladas.  

Com a mesma ideia, anos mais tarde surge um modelo denominado de Shaltout 

e Unrath (1983) em que alguns intervalos de temperaturas vão corresponder a unidades 

de frio. Essas unidades de frio correspondem à capacidade daquele intervalo de 

temperatura acumular ou não horas de frio sendo que no final serão somadas dando-

nos informação sobre o total das horas de frio acumuladas durante o repouso vegetativo 

da cultura, como podem ver na seguinte tabela 3. 

 

Tabela 3 - Intervalos de temperatura e unidades de frio correspondentes segundo o modelo Shaltout e Unrath (1983). 

 

2.6.1. Efeitos na cultura da falta de ocorrência de horas de frio 
necessárias 

 
As principais regiões produtoras de kiwi em Portugal, a Beira Litoral e o Entre 

Douro e Minho, nos últimos anos, apresentaram alguns problemas no rendimento do 

seu cultivo devido às alterações climáticas que provocaram uma ocorrência de invernos 

mais amenos, com poucas horas de frio para esta cultura.  

Esta falta de frio invernal leva a que suceda um atraso no abrolhamento da 

cultura que provocará uma floração mais dispersa e em menor quantidade (Wilson & 

Littler, 1992).  

Temperatura (ºC) Unidades de frio 

1,4 0 

1,5-2,4 0,5 

2,5-9,1 1 

9,2-12,4 0,05 

12,5-15,9 0 

16,0-18,0 -0,5 

18,1-21,0 -1 

21,1-23,0 -2 
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Assim sendo, a floração das plantas femininas é desfasada provocando uma 

taxa de vingamento muito baixa onde os gomos frutíferos abrolham primeiro que os 

ramos de madeira. Devido a este facto a competição pelos nutrientes vai aumentar entre 

a diferenciação e formação dos botões florais, e a formação de folhas jovens. (Moreno 

2000). Uma floração dispersa, em que os primeiros botões florais a abrolhar são os que 

necessitam de menos frio invernal, levará a que a aplicação artificial de pólen, 

normalmente realizada nesta cultura, tenha de ser realizada mais que uma vez sendo 

um grande encargo para o produtor porque apresenta custos elevados (Oliveira et al, 

2008). 

A existência de insuficientes horas de frio poderá levar a outras irregularidades 

tais como a queda de gomos, deformações nas folhas e alterações no desenvolvimento 

do pólen (Agusti, 2004).   

 

2.6.2. Técnicas utilizadas para compensar a falta de frio invernal 

 
Existem várias técnicas, que permitem evitar os problemas causados pela falta 

de frio invernal e assim quebrar a dormência, realizadas normalmente na Actinidia 

deliciosa cv “Hayward”. A desfolha antecipada, uma das técnicas utilizadas, permite a 

entrada da cultura em repouso mais cedo, aumentando assim o tempo que os botões 

dormentes são submetidos ao frio. Esta técnica é realizada no outono, depois da 

colheita, através da aplicação de sulfato de cobre ou zinco (Flores, 2008).  

Segundo Moreno (2000) a aplicação de cal após a queda da folha, ao tornar a 

planta mais clara, contribui para que haja maior reflexão de luz  e faz com que esta não 

atinja temperaturas tão altas que poderiam provocar um efeito antagonista sobre as 

horas de frio já acumuladas. 

A empa das varas fará com que exista um maior número de gomos abrolhados 

porque induz o abrolhamento dos gomos laterais impedindo a dominância apical, assim 

como, a presença de zinco na cultura ajuda numa melhor uniformidade de 

abrolhamento. A utilização de produtos químicos poderá compensar a falta de frio 

invernal e ajudar quebrar a dormência na devida altura (Alonso, s.d.).  

 

2.6.2.1. Utilização de Bioestimulantes 

  

Como já foi afirmado anteriormente, a Actinidia deliciosa é uma cultura muito 

exigente em frio invernal para que ocorra devidamente a quebra da dormência, sendo 

que, o produto mais comummente utilizado e com eficácia provada era o DORMEX que 
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continha uma substância denominada de cianamida hidrogenada. No final do ano de 

2010 este produto foi retirado do mercado devido às suas consequências 

ecotoxicológicas exigindo assim uma procura de novas soluções alternativas que 

impedissem quebras de produção (Rodrigues et al., 2016). Atualmente podemos 

encontrar no mercado bioestimulantes como solução alternativa para quebrar a 

dormência, sendo que, muitos destes produtos ainda se encontram em fase de testes, 

caracterizando-se estes por ativar o metabolismo das plantas (Freitas, 2014).  

Um estudo realizado por Fabbroni (2009) sobre a ação das citocininas, um 

regulador de crescimento, na quebra da dormência, provou que a sua aplicação conduz 

a efeitos positivos nesta cultura levando a que obtenhamos frutos maiores e de maior 

qualidade através de uma maior percentagem de gomos abrolhados e uniformidade na 

sua evolução.  

Kauffman et al. (2007) introduziram pela primeira vez na literatura científica o 

conceito de um bioestimulante, ainda que, este, tem vindo a alterar-se desde então 

devido ao alargamento da sua gama de substâncias e modos de ação.  

Contudo ainda não existe nenhuma definição clara, provocada pela grande 

diversidade composicional, em que dois consórcios mundiais de bioestimulantes 

apresentam conceitos distintos. O European Biostimulants Industry Council (EBIC) 

declara que um bioestimulante é um composto que contém produtos naturais e/ou 

microorganismos, que podem ser aplicados à planta ou à rizosfera, tendo como função 

estimular processos naturais promovendo assim a eficácia no uso dos nutrientes e 

tolerar numerosos stresses, aumentando assim o rendimento e qualidade da produção 

das culturas (EBIC, 2013). Já a Biostimulant Coalition, sediada nos EUA, não 

compreende na sua definição os bioestimulantes microbianos (AAPFCO, 2012).  

A aplicação de bioestimulantes nas culturas provoca um melhor 

desenvolvimento do sistema radicular que terá benefícios na absorção de água e 

nutrientes, aumenta a resistência a stresses bióticos e abióticos, aumenta o crescimento 

vegetativo, a taxa de floração e frutificação, que irá resultar num aumento considerável 

do rendimento das culturas (Calvo et al., 2014; Khan et al., 2009). 

Sabendo que o conceito de bioestimulante é relativamente genérico, este não 

deverá ser confundido com um fertilizante ou com um produto fitofarmacêutico (Du 

Jardin, 2015). O mesmo autor realizou um estudo em que propôs algumas categorias 

de compostos que normalmente são utilizadas na formulação de bioestimulantes. De 

entre essas categorias encontram-se os ácidos húmicos, materiais orgânicos 

complexos, elementos químicos benéficos, sais orgânicos, extratos de algas, quitina e 

quitosanos, antitranspirantes, hidrolisados de proteínas e aminácidos livres, exercendo 

cada um uma função particular na planta. Calvo et al., (2014) afirmam também que os 
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inóculos microbianos e as bactérias promotoras de crescimento são considerados 

bioestimulantes.  

A maioria das formulações de extratos de algas utilizadas na agricultura contêm 

algas castanhas tais como Ascophyllum nodosum, Fucus spp., Laminaria spp., 

Sargassum spp. e Turbinaria spp. (Van Oosten et al., 2017). Os extratos de algas são 

constituídos por citocininas, auxinas, giberelinas, aminoácidos e betaínas possuindo um 

elevado teor de micronutrientes e hidratos de carbono insolúveis (Mota, 2014). A 

aplicação de extratos de algas na agricultura tem apresentado efeitos muito positivos 

tanto ao nível do solo, ajudando no seu arejamento e na retenção de água, como ao 

nível da planta (Khan et al., 2009). Ao nível da planta existe um aumento da resistência 

a stresses bióticos e abióticos, uma antecipação da cultura, uma melhoria da sua 

produtividade e um aumento do tempo de prateleira de alguns alimentos (Du Jardin, 

2015). Na cultura do kiwi, foram realizados alguns ensaios com a aplicação do extrato 

de alga de Ascophyllum nodosum, que resultou num avanço da maturação da fruta de 

10 a 15 dias e um aumento do tamanho dos frutos (Mota, 2014).  

Os ácidos húmicos, resultantes da decomposição de plantas, resíduos 

microbianos e animais, e da atividade metabólica dos microrganismos do solo, 

apresentam-se como sendo essenciais para a fertilidade do solo melhorando as suas 

propriedades biológicas e físico-químicas. Estes ácidos húmicos melhoram a absorção 

de nutrientes por parte da planta ajudando-a na presença de situações de stress biótico 

e abiótico (Du Jardin, 2015). 

As bactérias promotoras de crescimento, utilizadas como bioestimulantes, são 

microrganismos multifuncionais que têm grande influência no crescimento das plantas 

(Du Jardin, 2015). Existem dois tipos principais: as rizobactérias promotoras de 

crescimento, que colaboram de forma eficaz para a nutrição e imunidade da planta, e 

os endossimbiontes do tipo Rhizobium (Ruzzi & Aroca, 2015). Estas bactérias estão 

diretamente ligadas ao crescimento da planta através do aumento da eficácia do uso 

dos nutrientes, aumento da resistência a doenças e stresses abióticos levando a uma 

maior produtividade da cultura com diminuição da utilização de nutrientes e suas 

consequentes perdas para o meio ambiente (Du Jardin, 2015). 

 

2.7. Práticas culturais realizadas para aumentar a produtividade 

2.7.1. Monda 

 
A monda é uma operação cultural normalmente realizada na cultura da 

Actinídea, antes ou depois da floração, designando-se assim, se efetuada antes, por 
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monda dos botões florais ou se efetuada posteriormente, por monda dos frutos. A 

monda de botões florais é considerada uma operação cultural de muito risco pois 

poderemos comprometer a produção se suceder uma má época de floração, ainda que, 

este tipo de monda permite-nos a obtenção de melhores resultados porque um menor 

número de flores levará a frutos de maior calibre. O objetivo deste tipo de monda é 

eliminar botões florais podres, achatados, deformados, juntos e laterais (Antunes, M., 

2008). A monda dos frutos é efetuada após o seu vingamento até meados de agosto, 

sendo que, quanto mais próximo da floração for realizada, maior será o calibre dos frutos 

que ficam na árvore devido à obtenção de um maior número de células (Westwood, 

1978). Este tipo de monda tem como objetivo eliminar frutos mal polinizados, 

deformados, achatados e laterais tendo sempre em conta a carga da planta e um 

equilíbrio entre a frutificação e a vegetação (Antunes, M., 2008). 

A monda pode ser realizada de forma manual, química ou mecânica, sendo que, 

nesta cultura é realizada normalmente de forma manual, ainda que mais morosa, 

através de várias passagens, eliminando todos os frutos pequenos e deformados que 

não foram retirados anteriormente, sabendo que, estudos realizados nesta cultura com 

a execução de monda química não obtiveram os resultados esperados (Crisóstomo, J., 

2018).     

O principal objetivo desta operação cultural consiste em promover o aumento da 

razão área foliar/fruto levando a um melhoramento do tamanho e da qualidade dos 

frutos, da cor e do teor em açúcares, melhorando também a sua forma (Westwood, 

1978).   

   

2.7.2. Polinização natural e assistida 

 
As alterações climáticas trouxeram graves problemas em relação à polinização 

das espécies fruteiras de clima temperado como é o caso da cultura da Actinídea. É 

uma cultura que necessita da polinização cruzada e estas alterações climáticas levaram 

a que ocorresse uma maior dessincronização de floração entre as cultivares fêmeas, as 

produtivas, e as cultivares machos, as polinizadoras (Campoy et al., 2011). Segundo 

Rai et al. (2015) também houve alterações na sincronização dos insetos polinizadores 

com a época de floração da cultura assim como uma redução substancial das 

populações destes insetos.  

A Actinidia deliciosa é uma espécie dióica em que, para garantirmos uma boa 

produção, tanto a nível de quantidade como de qualidade, necessitamos da presença 

de plantas macho e fêmea, bem como uma distribuição correta das plantas macho na 

parcela com uma relação planta masculina/ feminina de 1 para 5 (Oliveira et al., 2008). 



29 
 

A floração nesta espécie ocorre habitualmente a meados de maio e dura cerca de 5 a 

15 dias (Neves, 2008). 

Para que a polinização ocorra devidamente nesta cultura é necessário que o 

pólen das flores estaminadas da planta masculina, que contêm pólen viável, alcance as 

flores pistiladas da planta feminina (Figura 4), que contêm pólen não viável. Aí 

chegados, os grãos de pólen deslocam-se até ao estigma onde germinam formando o 

tubo polínico, posteriormente atravessam o estilete até ao ovário onde ocorre a 

fecundação do óvulo (Borghezan, 2011; Abrol, 2012). 

Posto isto, devemos ter atenção às cultivares masculinas que utilizamos pois, as 

que existem em maior percentagem nos pomares mais antigos apresentam um período 

de floração mais precoce como é o caso da cultivar “Matua” ou mais tardia como é o 

caso da cultivar “Tomuri”, em relação à cultivar feminina utilizada normalmente 

“Hayward”. Com o objetivo de coincidir ao máximo as florações das plantas masculinas 

e femininas introduziram-se no mercado duas novas cultivares masculinas: “Autari” e 

“Chieftain” (Neves, 2008)   

O período de polinização efetiva revela-se como sendo a diferença entre os dias 

de longevidade do óvulo e o tempo que o tubo polínico demora a desenvolver-se até 

tocar no saco embrionário, sendo que, nesta cultura, ronda normalmente os 4 a 6 dias 

depois da antese. Este número de dias pode alterar consoante alguns fatores limitantes 

de origem cultural e climática, tais como, ataques de pragas da cultura, fertilizações 

inadequadas ou temperaturas muito baixas, precipitação e humidade elevada que 

impedem a ação dos agentes polinizadores e a germinação do tubo polínico (Franco, 

2008; Rodrigues, 2008; Spiers et al, 2017). 

Considera-se que a polinização é a fase do ciclo cultural da Actinidia deliciosa 

que mais influencia os resultados da campanha (Oliveira & Veloso, 2008). Para que esta 

ocorra sem graves problemas, não devemos encontrar durante esta fase, temperaturas 

inferiores a 14ºC com humidade relativa sempre superior a 60% e sem existência de 

chuvas durante a altura em que as flores femininas estão recetivas (Hii, 2004).  

O calibre do fruto está diretamente dependente da quantidade de sementes e do 

seu tamanho, formadas durante o período de polinização, sendo que, 1000 a 1400 

sementes garantem um fruto de bom calibre para comercialização (Simonetto & Lamb, 

2010). Para que um fruto tenha 700 sementes é necessário que a flor feminina receba 

perto de 3000 grãos de pólen (Vaissiere et al., 1996). Nesta cultura, existe a mobilização 

de mais nutrientes e fotoassimilados para o fruto, quando a presença de sementes é 

maior, devido a um apelo hormonal lançado pelas mesmas, afirmando assim que estas 

possuem esse poder sink (Franco, 2008). 
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Aos grãos que se encontram na antera e que em conjunto com o filete formam o 

órgão reprodutivo masculino, denominamos de pólen (Hii, 2004). Estes incluem 

gâmetas masculinos que fecundam os óvulos femininos e dão origem às sementes 

(Hopping, 1990). 

A polinização, na maioria das culturas que conhecemos, ocorre naturalmente e 

pode ser denominada de polinização entomófila, em que o pólen é transportado por 

insetos, ou polinização anemófila, em que o pólen é transportado pelo vento (Oliveira et 

al., 2008). Na cultura da Actinidia Deliciosa, para se produzir fruta comercializável, 

deverá ocorrer simultaneamente os dois tipos de polinização natural mencionados 

anteriormente (entomófila e anemófila), combinando assim a ação do vento e dos 

insetos (Costa et al., 1993). Devido à forma da flor e por vezes à utilização de quebra 

ventos nos pomares desta cultura, torna-se muito difícil conjugar estes dois tipos de 

polinização, surgindo assim a necessidade de recorrer a estratégias complementares 

para a devida realização da polinização que levará à obtenção de frutos de bom calibre 

(Hii, 2004). 

Uma das estratégias complementares é a implementação de insetos 

polinizadores no pomar, tais como, a abelha doméstica (Apis melifera) ou o abelhão 

(Bombus terrestris), através da colocação de colmeias (Sapir & Greenblat, 2017). Nos 

últimos anos tem estado em voga a utilização dos abelhões, em relação às abelhas 

domésticas, pois estes apresentam algumas vantagens: possuem um corpo maior 

podendo assim transportar um maior volume de grãos de pólen, voam em dias sombrios 

com temperaturas mais baixas, são possuidores de uma atratividade natural pela flor da 

actinídea visitando um maior número de flores por minuto e em cada viagem (Biobest, 

2017; Romero et al., 2017). Devem ser colocadas no pomar 10 a 12 colmeias por 

hectare quando aproximadamente 20% das flores femininas se encontrem abertas 

(Cunha et al., 2007; Oliveira & Veloso, 2008). 

Outra estratégia muito utilizada nos dias de hoje, apesar do seu elevado custo, 

é a polinização assistida ou também designada de polinização artificial (Hii, 2004). É 

uma técnica que tem como objetivo aplicar, normalmente através de equipamentos, 

pólen às flores femininas e pode ser realizado por via seca, por via líquida (húmida) ou 

por contacto (Oliveira et. al.,2008). Na aplicação de pólen por via seca são utilizados 

normalmente 200g de pólen misturadas com 400g de dispersante (Lycopodium) em que 

a distância de aplicação às plantas deverá ser cerca de 50 a 60cm. Neste método, 

aquando da aplicação, devemos procurar as temperaturas mais baixas do dia, início da 

manhã, e humidades relativas superiores a 70% (Oliveira et al., 2008; Rodrigues, 2005). 

Em relação à aplicação de pólen por via líquida, misturam-se normalmente 200 

a 250 g/ha com água desionizada à razão de 5 g/l, sendo a aplicação feita com 
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pulverizadores mecânicos, elétricos ou de pressão manual em que o bico do 

pulverizador deve estar a uma distância de 20 cm das flores (Hii, 2004; Oliveira et al., 

2008). Nesta via, não existem restrições climatéricas, só temos de ter em atenção a 

realização de uma rega se o dia em que aplicamos estiver quente, com baixo teor de 

humidade atmosférico. 

Por último, na polinização pela via do contacto, são utilizados dois rolos em que 

um deles é coberto com um tecido de veludo que transportará o pólen. Com estes rolos 

fazemos uma passagem sobre as flores que nos permite recolher o pólen das plantas 

masculinas e posteriormente aplicar nas plantas femininas. Outro método é a recolha 

das flores das plantas masculinas quando estiverem com as anteras maturas, conservá-

las em ambientes frios bem isoladas durante 48 horas se necessário, e posteriormente 

escová-las em movimentos circulares contra o estigma das flores das plantas femininas 

(Goodwin, 2000; Hii, 2004). 

A polinização assistida, apesar de qualquer que seja a via que escolhemos 

realizar, deve ser executada quando encontrarmos 90% de flores abertas no pomar. 

Muitas das vezes, como as florações das plantas macho podem ocorrer em diferentes 

alturas dependendo da cultivar, devemos realizar mais do que uma aplicação de pólen 

complementar. Em Portugal normalmente adquirimos o pólen a países estrangeiros, tais 

como, Itália ou Nova Zelândia, e este tem de ser mantido num ambiente frio, durante 

poucos dias, onde as temperaturas não ultrapassem os 5ºC sendo transportado para o 

pomar aquando da sua aplicação, numa arca térmica, mantendo assim a sua 

viabilidade. Segundo Borghezan (2011) quando o pólen é conservado a temperaturas 

de -20ºC durante mais de um ano, ele mantém as taxas de viabilidade em mais de 80%. 
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Figura 4 - Flor estaminada da planta masculina e flor pistilada da planta feminina, respetivamente. (Fotos do autor) 

 

2.8. Importantes ameaças à produção – Doenças 
 

Nesta secção iremos fazer uma breve descrição de duas das principais doenças 

que afetam o kiwi, uma vez que as mesmas foram encontradas no pomar onde se 

realizou o ensaio. 

 

2.8.1. PSA 

 
 A bactéria Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (PSA), transportadora do 

cancro bacteriano da actinídea, diminui a produção dos pomares e pode levar à morte 

das plantas, não sendo conhecidos ainda métodos curativos, por isso, é atualmente 

considerada a maior causa de perdas de produção na cultura da actinídea (Abelleira et 

al., 2014). 

 Foi detetada pela primeira vez no nosso país no ano de 2010 na região norte 

aparecendo posteriormente na região da Bairrada, mais propriamente nos concelhos de 

Oliveira do Bairro e Anadia, no decorrer do ano de 2012 (Moura, 2013).  

 Os primeiros sintomas aparecem nas folhas através de manchas necróticas 

limitadas por um halo amarelo ou através de manchas escuras entre as suas nervuras, 

como é possível observar na Figura 5. Posteriormente podem aparecer sintomas 

secundários como a morte e queda das flores, enrolamento e morte das folhas a partir 
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da ponta da vara e aparecimento no tronco, ramos e varas de um exsudado 

avermelhado ou branco (Donati et al., 2014; Schortichini et al., 2012; Gallelli et al., 2011; 

KVH, 2011). 

 

Figura 5 – Sintomas de PSA na folha (Foto do autor). 

 

 

 

2.8.2. ESCA – “Doença do lenho” 

 
 Durante os anos 90 do século XX apareceram em Itália as primeiras ocorrências 

de doença do lenho em pomares de Actinidia deliciosa cv “Hayward”, sendo que, pouco 

tempo depois, foram observados noutros países produtores de kiwi, tais como Portugal, 

sintomas desta doença (Hennion, 2003). 

 A esca do kiwi é ainda, nos dias de hoje, uma doença pouco estudada sabendo-

se que apresenta três fungos em comum com a esca da videira, o Phaeoacremonium 

sp., Phaeomoniella chlamydospora e Fomitiporia mediterranea. Sabe-se que a 

disseminação destes fungos é realizada por via área através dos seus esporos que se 

depositam posteriormente sob a madeira da planta entrando geralmente através das 

feridas causadas pela poda (Hennion, 2003; Antunes, M., 2008). 
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 É uma doença que se começa a manifestar mais severamente nos períodos mais 

quentes do ano. Inicialmente existe um atraso na rebentação da planta e um 

aparecimento de necroses nas folhas. Aumentando a severidade da doença, as folhas 

caem fazendo com que os frutos não atinjam o tamanho normal nem amadureçam, 

começando a madeira da planta a degradar, levando-a a um enfraquecimento total e 

eventualmente à sua morte (Figura 6) (Antunes, M., 2008). 

 

  

Figura 6 – Ataque severo de ESCA no pomar do ensaio experimental depois de um período excessivamente quente, 
afetando os frutos em desenvolvimento e levando ao enfraquecimento da planta (Foto do autor).  
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3. Material e Métodos 
3.1. Enquadramento à Kiwicoop 

 

O trabalho experimental foi realizado em conjunto e com o apoio total da 

Kiwicoop. Esta cooperativa foi fundada no ano de 1988 com o objetivo de promover e 

comercializar o kiwi produzido na região centro (Beira Litoral). Atualmente conta com 

cerca de 325 associados com uma área total de 800 ha aproximadamente, produzindo 

e comercializando perto de 8000 toneladas. Desde a sua criação, a Kiwicoop, ganhou 

vários prémios relativos ao setor agrícola e desde 2007 é certificada pelo referencial 

GlobalGap e pela norma ISO 9001. 

 

3.2. Caracterização do pomar experimental 
 

Este ensaio foi instalado num pomar com 17 anos, em Anadia (Tabela 4), 

pertencente a um associado da Kiwicoop (Sr. º Fernando de Jesus Loureiro), sendo 

acompanhado pelos técnicos responsáveis da respetiva cooperativa durante a 

realização do mesmo.  

Na Tabela 4 é possível observar a caracterização genérica do pomar 

experimental sendo que a cultivar feminina é a “Hayward” enquanto que as cultivares 

masculinas são a “Matua” e “Tomuri”. 

Em relação às práticas culturais realizadas ao longo do ensaio (controlo das 

infestantes na linha e entrelinha, monitorização da rega através de um sistema de 

microaspersão), estas continuaram a ser efetuadas de acordo com o fruticultor, com 

exceção da: i) aplicação dos bioestimulantes; ii) monda e iii) aplicação de pólen, 

efetuadas manualmente, nas plantas em estudo. 
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Tabela 4 - Caracterização dos principais parâmetros do pomar experimental. 

 

  

No que respeita à caracterização química do solo onde decorreu o ensaio, na 

Tabela 5 estão indicados os principais parâmetros baseados na análise realizada no 

pomar experimental no dia 17 de janeiro de 2019. Paralelamente, as análises físicas 

indicam que estamos perante um solo de textura argilosa.  

 

Tabela 5 - Análise química de solo (realizada em janeiro de 2019) no pomar experimental. 

 

 O ensaio foi realizado na aldeia de Ancas, concelho de Anadia, pertencente à 

região da Bairrada. Segundo a classificação de Köppen e Geiger, este concelho 

apresenta um clima do tipo Csb, ou seja, um clima temperado, com um verão seco e 

suave (IPMA). A temperatura média anual deste concelho é de aproximadamente 

15,6ºC apresentando uma precipitação média anual de 976 mm (Climate- data.org). 

Parâmetros Caracterização 

Designação da parcela Cabreiro  

Local Rua do Areeiro, Ancas, Anadia, Portugal 

Coordenadas GPS Latitude: 40º46’35,98’’N; Longitude: 8º51’62,12’’ W. 

Área 26700 m2 

Ano de plantação 2003 

Sistema de Condução Cruzeta 

Compasso 5 x 3 m 

Altura do tronco 1,80 m 

N. º de Linhas 
16 linhas, cinco delas com sensivelmente metade do número de plantas 
das restantes para aproveitamento da forma da parcela. 

Densidade 666 plantas/ha 

Distribuição das plantas  
1 masculina : 5 femininas, embora atualmente com algumas falhas de 
machos 

Exposição Sul 

Orientação Nascente - Poente  

Declive 0 % 

Parâmetros Unidades Resultados Interpretação 
Valores de 
referência 

pH (H2O) - 7,06 Neutro 5,5 a 6,8 

Matéria orgânica (M.O.) % 3,46 Médio - 
Fósforo (P2O5) mg/kg 379,3 Excesso 98 a 162 
Potássio (K2O) mg/kg 345,4 Excesso 74 a 140 

Cálcio (CaO) mg/kg 2672 Excesso 819 a 1047 

Magnésio (MgO) mg/kg 292,9 Alto 100 a 205 

Enxofre (S) mg/kg 18,3 Alto > 10 

Ferro (Fe) mg/kg 88,0 Excesso 50 a 100 

Manganês (Mn) MnAI - 23,3 Baixo 25 a 100 

Boro (B) mg/kg 0,73 Baixo 0,5 a 5 

Cobre (Cu) mg/kg 42,91 Excesso 0,5 a 20 

Zinco (Zn) mg/kg 7,93 Alto 1 a 50 

Molibdénio (Mo) mg/kg 0,07 Baixo 0,5 a 5 

Capacidade de troca 
catiónica (CTC) 

Cmol+/kg 8,8 Baixa 10,1 a 20,0 
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A região da Bairrada possui cerca de 2500 horas de sol por ano apresentando 

invernos frescos e chuvosos, e verões quentes suavizados, pela ação dos ventos de 

oeste e noroeste (Comissão Vitícola da Bairrada, 2009). 

Os ensaios realizados tiveram em vista analisar a eficácia da utilização de 

produtos de abrolhamento na quebra de dormência da cultura da actinídea e, portanto, 

é crucial saber o número de horas de frio a que as plantas estiveram sujeitas durante o 

período experimental. O número de horas de frio foi disponibilizado à Kiwicoop pelo 

DRAP Centro e baseia-se no cálculo através da fórmula de Crossa-Raynaud, tendo sido 

contabilizadas entre o dia 1 de dezembro e o dia 29 de fevereiro (Tabela 6).    

 

Tabela 6 - Somatório do número de horas de frio de 1 de dezembro de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, Fonte: DRAP 
Centro. 

Local Limite superior de 7ºC Limite superior de 7,2ºC 

Águeda- Aguieira 396.85 416.74 

Anadia- Arcos 312.49 333.03 

Cantanhede- Pocariça 329.33 350.34 

Montemor-o-Velho 233.55 250.39 

São Pedro do Sul 451.45 471.78 

Santa Comba Dão 419.72 444.18 

Pombal- Abiul 220.57 240.78 

Batalha- Brancas 299.93 318.16 

 

 Como podemos ver na Tabela 6, na região onde foi realizado o ensaio (Anadia- 

Arcos), ocorreram este ano cerca de 333 horas de frio, aproximadamente um terço das 

600 a 800 horas de frio ideais para a quebra da dormência na cultura da Actinídea. 

É importante também conhecer o histórico das horas de frio da região onde se 

encontra o pomar de ensaio, de forma a comparar o seu número durante os últimos 

anos, desde 2002 (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Histórico do número de horas de frio na região de Anadia, sendo que, a azul encontram-se os anos em que 
não se atingiu o número de horas necessária para que a cultura abrolhe naturalmente (Tavares, 2016; IPMA). 

Ano 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Horas 

de frio 

585 770 1056 998 508 623 850 615 725 

 

Ano 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

 Horas 

de frio 

678 774 368 517 198 580 700 450 333 

 

 

3.3. Modalidades ensaiadas 
 

 Com este ensaio pretendeu-se: i) testar a eficácia de seis tipologias de  

bioestimulantes comerciais (simples ou misturas) no auxílio da quebra da dormência e 

potenciamento do abrolhamento; ii) testar a eficácia da polinização assistida na 

produtividade do kiwi e iii) analisar possíveis interações entre estes dois parâmetros 

(Tabela 8). :  

 

 

Tabela 8 - Bioestimulantes utilizados no ensaio, tendo em vista uma futura análise da sua eficácia no auxílio da quebra 
da dormência por parte da cultura.   

B1 Sprintalga + Folicist + Agrumax 

B2 Cytokin 

B3 Syncron® + NitroActive® 

 

B4 

Nitrato de Amónio + Nitrato de Cálcio 

+ Bluprins® 

 

B5 Kiplant Inducer + Kiplant HB 15 

B6 Cytoplant® 400 

C Controlo  

 

A composição química destes produtos está resumida na Tabela 9 enquanto que 

na Tabela 10 apresentamos as suas principais características bem como o seu modo 

de atuação e época de aplicação recomendado. 
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                         Tabela 9 - Composição química (em % (p/p)) dos produtos utilizados no ensaio de acordo com a informação constante nas suas fichas técnicas (ver anexo de IV a XV). 
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Azoto (N) total 6,8   1,5 16,0    0,3 17,0  15,5   8,7 15,6 15   

Azoto (N) 
orgânico 

3,0 1,5 -           -  0,3 -  -  0,7     

Azoto (N) 
nítrico 

  -    11,5 - 14,5  4,0 6,5 9,0   

Azoto (N) 
ammoniaca
l 

  1,0    5,5 -   4,0 3,0 6,0   

Azoto (N) 
amídico 

- - -    - - -  6,1    

Azoto (N) 
ureico 

3,8 - 15,0         -   - - -      

Fósforo 
(P2O5) 

- - 5,0         -   - - -  -  3,0  

Potássio 
(K2O) 

- 6,1 -         -   - - -    3,0  

Cálcio (CaO) -  -      2,0  12,3 - 27    6,1 6,1   

Magnésio 
(MgO) 

- - 5,0         -   - - -    -  

Ferro (Fe) - - 2,0         -   - - -      

Zinco (Zn) - - 4,0         -   - - -    -  
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Manganês 
(Mn) 

- - 4,0         -   - - -    -  

Boro (B) - - 0,2         -  - - - -  -    

Carbono (C) 
orgânico 

26 11,0 -         -  - - - -  5,5     

Matéria 
orgânica total 
(MO) 

 

- 
 

- 
-   

        - 
 

 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
  

- 
  

 
 

 

Aminoácidos 
Livres 

- - -        2,0  2,0 -  -  -  -  
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Tabela 10 - Caracterização dos bioestimulantes utilizados no ensaio, nomeadamente os seus efeitos na cultura (de 
acordo com a fonte indicada), a data recomendada de aplicação e a empresa fabricante dos mesmos. 

Produto Efeitos na cultura Data 
recomendada 
de aplicação 

Empresa 
fabricante 

Fonte 

 
 

Sprintalga 
 

+ 
 

Folicist 
 

+ 
 

Agrumax 

 
 
 
 
A combinação destes produtos 
vai favorecer a uniformização no 
abrolhamento dos gomos, 
promovido pelo estímulo à 
produção endógena de 
citoquininas. 

 
 
 
 
 

Estado 
fenológico BBCH 
09 (ponta verde). 

 
 
 
 
 
 

Biolchim 

 
 
 
 
 
 

Biolchim 

 
 
 
 
 
 

Cytokin 

Um produto que atua sob os 
botões favorecendo o seu 
abrolhamento reduzindo assim 
o número de botões cegos, 
limitando a dominância apical e 
uniformizando a floração, 
ajudando o facto de conter um 
cocktail de substâncias 
(principalmente 
polissacarídeos) que estimulam 
a produção endógena de 
citocininas pela própria planta. 
Apresenta elevado conteúdo em 
cálcio e aminoácidos.  

 
 
 
 
 

50% dos gomos 
no estado 

fenológico BBCH 
07 (gomo de 

algodão). 

 
 
 
 
 
 

Agrichem 

 
 
 
 
 
 

Ficha 
técnica 

 
 

Syncron® 
+ 

NitroActive® 

Uma combinação de produtos 
que possibilita a interrupção da 
dormência, promovendo um 
abrolhamento uniforme, 
através do fornecimento de 
nutrientes (NitroActive) e 
compostos indutores da 
atividade hormonal (Syncron). 

 
 

28 a 35 dias 
antes da data 
prevista para o 

início do 
abrolhamento. 

 
 
 

Daymsa 

 
 
 

Tavares 
(2016) 

Nitrato de 
Amónio 

 
+ 

Nitrato de 
Cálcio 

+ 
 

Bluprins 

A combinação de produtos que 
fornecem nutrientes como 
polissacarídeos, aminoácidos, 
azoto, cálcio, estimulam a 
atividade metabólica dos 
gomos, promovendo a 
interrupção da dormência e a 
sincronizção do abrolhamento 
dos gomos latentes. 

 
 
 

30 dias antes da 
data prevista 

para o início do 
abrolhamento. 

 
 

ADP 
Fertilizantes 

 
 
 
 
 

Biolchim 

 
Biolchim 
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Kiplant 
Inducer 

+ 
Kiplant 
HB15 

Estes produtos incluem na sua 
composição moléculas que 
impossibilitam a decomposição 
do peróxido de hidrogénio, 
ficando acumulado nas células 
vegetais, permitindo, em 
conjunto com outros fatores 
climáticos, a reativação de 
mecanismos fisiológicos 
responsáveis pelo 
abrolhamento, aumentando 
também o mecanismo celular. 

 
 
 

45 a 50 dias 
antes da data 
prevista para o 

início do 
abrolhamento. 

 
 
 
 

AsfertGlobal 

 
 
 
 

Tavares 
(2016) 

 
 
 

Cytoplant®- 
400 

Estimula a divisão celular nos 
órgãos em desenvolvimento 
aumentando assim o número e 
o tamanho dos frutos, mobiliza 
os nutrientes e reduz a 
dominância apical. É um 
produto 100% obtido da 
Ascophyllum nodosum tendo 
uma atividade citoquímica de 
400ppm, produto com maior 
concentração de citoquininas 
naturais do mercado. 

 
 
 
 

Estado 
fenológico BBCH 
09 (ponta verde). 

 
 
 
 

Daymsa 

 
 
 
 

Ficha 
técnica 

  

Em anexo encontram-se as fichas técnicas de todos os produtos utilizados no 

ensaio.  

 

3.4. Instalação e condução do ensaio – delineamento 

experimental 
 

Este ensaio é composto por quatro blocos . Cada bioestimulante apresenta oito 

repetições, quatro sem a aplicação de pólen e quatro com a posterior aplicação de 

pólen, distribuídas de forma aleatória, como é possível observar na Figura 7. Cada 

modalidade de bioestimulante foi aplicada a um conjunto de cinco plantas em que o 

objetivo era que as plantas femininas estivessem à mesma distância da planta 

masculina, muitas vezes não acontecendo devido à falta de machos no pomar. Apenas 

as três plantas centrais de cada repetição de bioestimulante foram utilizadas no estudo 

de modo a evitar desvios de calda que seriam prejudiciais ao ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 
 



43 
 

                     Figura 8 - Marcação das varas a observar no ensaio com fita adesiva amarela e preta. 

 

 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 

Linha  Linha  Linha  Linha  

C B4 B5 B4 

B6 B2 B1 B5 

B5 B6 C B1 

B4 B1 B3 B2 

B3 B5 B4 B3 

B2 B3 B6 C 

B1 C B2 B6 

 
 

B1P CP B2P B6P 

     B2P B3P B6P CP 

B3P B5P B4P B3P 

B4P B1P B3P B2P 

B5P B6P CP B1P 

B6P B2P B1P B5P 

CP B4P B5P B4P 

Figura 7 – Distribuição das seis modalidade de bioestimulantes aplicadas (B1 a B6) e do controlo (C; sem bioestimulante) 
em plantas de kiwi ‘Hayward’ com (P) e sem polinização posterior no campo do ensaio experimental. 

 

O trabalho iniciou-se no dia 14 de fevereiro com a marcação das plantas e 

respetivos tratamentos e posteriormente a marcação de quatro varas por planta, duas 

varas do lado direito e duas do lado esquerdo. A cada modalidade de bioestimulante foi 

atribuida uma cor diferente e as varas foram marcadas com uma fita adesiva de cor 

amarela e preta (Figura 8), com o objetivo de facilitar as observações posteriores.  
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Figura 9 - Atomizador de dorso com capacidade de 15L, usado na aplicação dos bioestimulantes. 

 

  

Seguidamente à marcação dos ensaios procedeu-se à aplicação dos 

bioestimulantes, escolhidos consoante estudos realizados em países onde o kiwi é uma 

cultura muito explorada, também tendo em conta utilizações de anos anterior pelos 

agricultores da região da Bairrada que alcançaram bons resultados e debatidos em 

palestras realizadas pela APK onde se fala sobre todo o tipo de problemas relacionados 

com a cultura.  

Esta aplicação foi realizada com um atomizador de dorso com capacidade de 15 

L (Figura 9), sendo determinado um volume de calda de 500 L/ha que permite molhar 

bem as varas aquando da aplicação do produto, como foi recomendado pelos técnicos 

responsáveis pela comercialização dos produtos. Assim sendo visto que o compasso 

presente no pomar é de 5 x 3 m, o conjunto das cinco plantas de uma repetição perfaz 

uma área de 75 m², ou seja, um total de 600 m² pelo conjunto das oito repetições, quatro 

onde não aplicamos pólen e quatro onde posteriormente aplicamos pólen, e por 

bioestimulante. Significa assim que se utilizou um volume de calda de 15 L por 

bioestimulante em cada uma das repetições do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros bioestimulantes a serem aplicadas foram o B3, B4 e B5 no dia 24 

de fevereiro, tendo em conta as sugestões dos técnicos das empresas e alguns ensaios 

realizados anteriormente. A data exata da aplicação destes produtos torna-se difícil de 

decidir, visto que, é realizada segundo um certo número de dias antes do abrolhamento 

e nunca temos a certeza de quando a cultura irá abrolhar. No dia 27 de março realizou-
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se a aplicação do bioestimulante  B2 quando 50% dos gomos se encontravam em gomo 

de algodão e posteriormente no dia 3 de abril aplicou-se o B1 e B6 tendo em conta que 

maior parte do pomar se encontrava no estado fenológico de ponta verde (Tabela 11). 

 Teve-se sempre em atenção a época de aplicação, mas também, e não menos 

relavante, as condições ótimas de aplicação, como por exemplo a não ocorrência de 

precipitação nas 24 horas seguintes à mesma, evitando assim possíveis lavagens dos 

produtos.  

 

Tabela 11 - Data de aplicação e quantidade empregue dos produtos utilizados nos ensaios. 

 

 

A aplicação de pólen ocorreu posteriormente à aplicação de todas as 

modalidades de bioestimulante, nos dias 22 e 25 de maio com o recurso a um 

polinizador de dorso com depósito de 12 L. A aplicação foi realizada em dois dias 

distintos tendo em conta a falta de homogeneidade da floração nos ensaios. A 

quantidade de pólen recomendada é de 200 g por hectare para 50 L de água destilada. 

O pólen foi mantido na câmara frigorifica da Kiwicoop a -20ºC e transportado numa arca 

congeladora até ao pomar com o máximo de cuidado para manter a sua viabilidade. 

Chegado ao pomar foi pesada a quantidade de pólen a utilizar e homogeneizado na 

água destilada colocando posteriormente no polinizador para proceder à aplicação 

(Figura 10). 

Bioesti
mulante 

Produto Estado 
Fenológi

co 
(BBCH) 

Quantidade 
produto/600 m2 

Volume 
calda 

(L)/600 
m2 

Data de 
aplicaçã

o 

B1 Sprintalga + 
Folicist + Agrumax 

09 9 mL + 90 mL + 
120 gr 

30   3 de 
abril 

B2 Cytokin 07 45 mL 30 27 de 
março   

B3 Syncron + 
NitroActive 

01 0,6 L + 4,5 L 30  24 de 
fevereir

o 

B4 Nitrato de Amónio 
+ Nitrato de Cálcio 

+ Bluprins 

01 1,5 Kg + 1,5 Kg + 
1,5 L 

30 24 de 
fevereir

o 

B5 Kiplant Inducer + 
Kiplant HB 15 

01 1,5 L + 2,1 L 30 24 de 
fevereir

o 

B6 Cytoplant 400 09 90 mL 30 3 de 
abril   

C Controlo - - - - 
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                Figura 10 - Preparação da solução aquosa de pólen (pesagem e mistura com água destilada) e aplicação do 
mesmo no ensaio. 

 

Após a aplicação do pólen ocorreu o vingamento dos frutos, sendo que, na 

cultura do kiwi é frequentemente necessário proceder a uma monda de frutos, 

normalmente realizada manualmente. Entre os dias 13 e 16 de junho realizou-se a 

monda manual do ensaio experimental com o objetivo de retirar os frutos deformados 

(mal polinizados), retirar dois frutos no caso dos trinis e retirar os geminados que 

normalmente são maiores consumindo mais nutrientes não deixando os outros frutos do 

seu rebento crescer devidamente, para além de que não apresentam valor comercial 

(Figura 11). 

 

Figura 11 - Frutos deformados (do tipo trinis e geminados ou achatados, respetivamente) removidos aquando 
da monda manual 
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3.5. Metodologia das observações 
 

As observações no pomar experimental começaram a ser realizadas no mesmo 

dia das marcações das modalidades e respetivas varas como explicado anteriormente, 

ou seja, no dia 14 de fevereiro. Essa primeira observação consistiu em contar o número 

de gomos por vara em todas as varas marcadas com o intuito de sabermos o número 

total de gomos por bioestimulante. Nos dias 29 e 30 de abril foram observados 

simultaneamente o número de gomos abrolhados e de entre esses, o número de gomos 

frutíferos, com o objetivo de calcularmos a percentagem de gomos abrolhados e a 

percentagem de gomos frutíferos de cada modalidade. A quarta observação foi 

realizada nos dias 13 e 14 de maio e teve como objetivo contabilizar o número de botões 

florais presentes em cada tratamento. As observações seguintes foram efetuadas já 

com frutos em que o objetivo foi registar o número de frutos vingados antes da monda, 

nos dias 8 e 9 de junho, e o número de frutos vingados após a realização da monda, no 

dia 16 de junho, sendo que, neste mesmo dia, contabilizou-se o número médio de varas 

das plantas previamente marcadas. Estes dados permitiram-nos posteriormente 

calcular a produtividade estimada do pomar experimental para cada bioestimulante. Por 

fim, nos dias 18 de junho, 2, 16 e 30 de julho mediou-se o diâmetro equatorial de três 

frutos das varas anteriormente marcadas (Figura 12), com o objetivo de perceber a 

diferença de crescimento dos frutos entre os tratamentos de bioestimulantes e também 

entre o mesmo bioestimulante no tratamento em que não aplicamos pólen e no 

tratamento em que aplicamos. A medição foi realizada com a ajuda de um paquímetro. 

A Tabela 12 serve de resumo e complemento ao que foi explicado acima.  

 

Tabela 12 - Observações e os seus critérios durante a realização dos ensaios.    

Observações Fase do Ciclo 
cultural 

Tamanho da 
amostragem 

Órgão a 
observar 

 
Dados de recolha 

 
 
 

1ª 

BBCH 00/03 
(gomos em 
dormência até ao 
fim do 
inchamento dos 
gomos) 

12 varas por 
modalidade e 
repetição [(2 
lado direito + 2 
lado 
esquerdo) x 3 
lianas 
centrais] 

 
 
 

Rebentos 

 
 

Nº de gomos nas 12 
varas/modalidade/bloco 

 
 

2ª 

 
BBCH 11/51 

(a totalidade dos 
rebentos 

12 varas por 
modalidade e 
repetição [(2 
lado direito + 2 

 
 
 
 

N.º de gomos 
abrolhados nas 

12 
varas/modalidade/ bloco 
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3ª 

abrolhados e com 
os botões florais 
visíveis) 

lado 
esquerdo) x 3 
lianas 
centrais] 

Rebentos N.º de gomos 
frutíferos nas 12 

varas/modalidade/ 
/bloco 

 
 
 
 

4ª 

BBCH 53/56 

(maioria dos 
rebentos com 
botões ainda 
fechados, na 
fase do 
alongamento 
dos 

pedúnculos) 

 
12 varas por 
modalidade e 
repetição [(2 
lado direito + 2 
lado 
esquerdo) x 3 
lianas 
centrais] 

 
 
 

Botões 
florais 

 
 

N.º de botões  
florais nas 12 

varas/modalidade/ 
/bloco 

 
 
 
 

5ª 

 
 
BBCH 69/71 

(frutos visíveis e 
em crescimento) 

12 varas por 
modalidade e 
repetição [(2 
lado direito + 2 
lado 
esquerdo) x 3 
lianas 
centrais] 

 
 
 

Frutos 

 
 

N.º frutos vingados 
nas 12 

varas/modalidade/ 
/bloco 

 
 
 

6ª 

 
 
BBCH 69/71 

(frutos visíveis e 
em crescimento) 

12 varas por 
modalidade e 
repetição [(2 
lado direito + 2 
lado 
esquerdo) x 3 
lianas 
centrais] 

 
 
 

Frutos 

 
N.º frutos 

vingados, após 
monda manual nas 

12 
varas/modalidade/ 

/bloco 

 
7ª 

 
- 

3 lianas 
centrais por 
modalidade e 
repetição 

 
Varas 

N.º médio de varas 
nas 3 plantas 

marcadas/modalidade/ 
/bloco 

 
 
 
 

8ª 

 

 

BBCH 71/79 
(desenvolvimento 
dos frutos) 

3 frutos/vara 
nas 12 varas 
da modalidade 
e repetição [(2 
lado direito + 2 
lado 
esquerdo) x 3 
lianas 
centrais] 

 
 
 
 

Frutos 

 
 
 

Medição do diâmetro 
equatorial dos frutos 
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Figura 12 - Medição do diâmetro equatorial dos frutos com a utilização de um paquímetro, nos dias 18 de junho, 2, 16 e 
30 de julho respetivamente. 
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3.6. Análise estatística   
 

Com recurso ao programa SPSS, realizou-se uma análise de variâncias, 

ANOVA, sendo efetuado seguidamente um teste de Tuckey, com um nível de 

significância de 0,05, com o objetivo de entender se existem diferenças significativas 

entre as variáveis observadas dos ensaios. 
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4. Resultados e Discussão 
4.1. Percentagem de gomos abrolhados e gomos frutíferos  

 

Nos dias 29 e 30 de abril procedeu-se à contagem do número de gomos 

abrolhados nas varas marcadas dos seis bioestimulantes e do controlo com o objetivo 

de calcular a percentagem de gomos abrolhados. Para este efeito, visto que ainda não 

tínhamos aplicado pólen realizaram-se as observações e respetivas contagens de uma 

forma conjunta, assumindo, portanto, que cada tratamento de bioestimulante é 

constituído por oito repetições.  

Como podemos observar na Figura 13 (A), existem diferenças significativas 

entre alguns produtos na sua taxa de abrolhamento (P < 0,05). Com a realização de um 

teste de Tuckey, conseguimos concluir que o bioestimulante B3 é significativamente 

diferente dos bioestimulantes B1, B2 e B4 não se verificando diferenças significativas 

sob os restantes. Os bioestimulantes B5, B6 e o controlo (C) não apresentam diferenças 

significativas em relação a nenhum dos restantes bioestimulantes utilizados no ensaio.  

As percentagens de abrolhamento dos bioestimulantes utilizados no ensaio 

variou entre 25 e 31%, apresentando-se como sendo um valor relativamente baixo em 

relação ao espectável, tanto pelos técnicos comerciais dos produtos como pelos 

agricultores. As más condições atmosféricas, ou seja, o facto de o terreno se encontrar 

numa zona ventosa, aliada à utilização do atomizador de dorso que não possibilita a 

aplicação precisa nas varas, poderá ter contribuído para uma baixa percentagem de 

abrolhamento. Também as datas recomendadas de aplicação dos produtos de 

abrolhamento não garantem a exatidão necessária para sabermos quando a melhor 

altura para procedermos à sua aplicação, o que também contribui para uma baixa taxa 

de abrolhamento. O facto de o pomar ter sido instalado há 17 anos e a sua poda ter sido 

mal realizada nos últimos anos também terá contribuído para baixas taxas de 

abrolhamento já que, na maior parte das plantas, a presença de varas muito grossas 

era de notar ao invés de varas com melhor aptidão para produzir.    

De acordo com o protocolo experimental, também nos dias 29 e 30 de abril, 

procedeu-se à contagem do número de gomos abrolhados frutíferos nas varas 

anteriormente assinaladas dos seis bioestimulantes mais o controlo. Esta observação 

teve como objetivo contar os gomos abrolhados que incluíam botões florais na axila das 

suas folhas, obtendo-se posteriormente a percentagem de gomos frutíferos por 

bioestimulante, como podemos ver no gráfico da Figura 13 (B).  

Como conseguimos verificar anteriormente, também aqui, encontramos 

diferenças significativas entre bioestimulantes (P < 0,05). Posto isto, a aplicação de um 
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Figura 13 - Percentagem de gomos abrolhados (A) e de gomos frutíferos (B) contabilizados no estado fenológico 
BBCH 11/51 nas seis modalidades de bioestimulante e plantas controlo (C) sem aplicação de bioestimulante. Detalhes 
acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser consultadas nas Tabelas 10 e 11. 

teste de Tuckey, ajudou a concluir que o bioestimulante B3, com uma percentagem de 

gomos frutíferos na ordem dos 72%, é significativamente superior aos restantes 

bioestimulantes utilizados no ensaio e ao controlo, sendo que, estes não diferem 

significativamente entre si.  

  

 

 

 

Devido principalmente às alterações climáticas que ocorreram durante o 

presente século, que levaram a que houvesse uma redução do número de horas de frio 

em certas regiões do nosso país, como é o caso da região da Bairrada, foi necessário 

encontrar soluções que não pusessem em causa a produtividade da cultura da 

actinídea. Posto isto, começaram a ser realizados vários ensaios ao longo dos anos com 

bioestimulantes, que permitem compensar a falta de frio invernal e ajudam na quebra 

da dormência por parte da cultura fazendo com que não existam elevadas perdas de 

produção em anos com invernos mais amenos.  

Como podemos observar na Tabela 12, foram realizados na região da Bairrada 

alguns ensaios em que houve a aplicação do bioestimulante Syncron® + NitroActive® 

(B3), produto comum ao ensaio presente. No ano de 2012, Pardal (2013) realizou um 

ensaio nesta região (Malhapão – Bairrada) onde ocorreram um número de horas de frio 

suficientes (977,5 horas) para a cultura ter uma quebra de dormência natural 

verificando-se por isso uma taxa de abrolhamento superior em relação à utilização do 

mesmo produto no presente ensaio. Podemos também averiguar que no ensaio de 

Pardal (2013) o controlo (C), apresenta uma taxa de abrolhamento ligeiramente superior 

ao bioestimulante verificando-se o contrário no que toca ao presente ensaio. Também 

nos ensaios realizados pela APK nos anos de 2014 e 2015 em Águeda, na região da 

Bairrada, foi possível verificar que ocorreram as horas de frio necessárias para a quebra 

da dormência por parte da cultura verificando-se, portanto, taxas de abrolhamento 

superiores em relação ao mesmo produto utilizado no presente ensaio. Nos ensaios 

anteriormente referidos não se registaram diferenças significativas entre 

bioestimulantes o que pode ser justificado pelo facto de terem ocorrido um número de 
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horas de frio suficientes, logo, leva-nos a crer que não haja necessidade de aplicar este 

tipo de produtos nos anos em que isso se sucede. No decorrer do ano de 2016, Tavares 

(2016) realizou um ensaio onde utilizou dois bioestimulantes comuns ao presente 

trabalho, o já referido anteriormente B3 (Syncron® + NitroActive®) e o B5 (Kiplant 

Inducer + Kiplant HB 15). Nesse ano o número de horas de frio foi bastante inferior ao 

desejado pela cultura (198) não se verificando diferenças significativas entre os vários 

produtos testados e o controlo, no entanto podemos observar na Tabela 13 que o B5 

apresentou uma taxa de abrolhamento ligeiramente superior ao controlo, ao contrário 

do que se sucedeu no B3. No ensaio do presente ano não houve diferenças 

significativas entre estas duas modalidades e o controlo em relação à taxa de 

abrolhamento, ainda que, o B3 se destaca positivamente dos restantes. 

Nos ensaios realizados pela APK também procederam à contagem dos gomos 

abrolhados frutíferos apresentando, no ano de 2014, uma percentagem relativamente 

elevada comparando com o controlo, sendo que, no ano de 2015 o controlo apresentou 

uma percentagem ligeiramente superior. No ensaio de Tavares (2016), o B5 apresenta 

diferenças significativas do B3 e do controlo em relação à percentagem de gomos 

abrolhados frutíferos, destacando-se negativamente de ambos através de uma 

quantidade de gomos frutíferos muito baixa. No presente ensaio o bioestimulante 

Syncron® + NitroActive® apresentou uma percentagem de gomos abrolhados frutíferos 

muito elevada e significativamente diferente comparativamente aos restantes produtos 

e ao controlo como foi possível observar anteriormente, incrementando uma maior 

fertilidade dos gomos. Aquando das observações de gomos abrolhados frutíferos 

podemos reparar que o bioestimulante B3 apresentava um número de botões florais nas 

axilas dos rebentos bastante superior aos restantes bioestimulantes e ao controlo que 

por sua vez exibiam rebentos mais avermelhados e vigorosos onde era difícil encontrar 

botões florais.  

 

Tabela 13 - Percentagem de gomos abolhados e percentagem de gomos abrolhados frutíferos do bioestimulante 
Syncron® + NitroActive® (B3) e do bioestimulante Kiplant Inducer + Kiplant HB15 (B5) em ensaios anteriormente 
realizados na região da Bairrada em comparação com o ensaio realizado no presente ano. 

Ano do 
ensaio 

2012 2014 2015     2016 

Localizaçã
o do 
pomar 

Malhapão Águeda    Anadia 

Horas de 
frio 

977,5 602,0 814,8      198 

Bioestimul
ante 

B3 C B3 C B3 C B3 B5 C 

Gomos 
abrolhados 
(%) 

 
52 

 
55 

 
57 

 
52 

 
45 

 
49 

 
33 

 
40 

 
35 
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Gomos 
abrolhados 
do ensaio 
realizado 
(%) 

 
31 

 
28 

 
31 

 
28 

 
31 

 
28 

 
31 

 
27 

 
28 

Gomos 
frutíferos 
(%) 

 
- 

 
- 

 
81 

 
68 

 
70 

 
74 

 
76 

 
42 

 
79 

Gomos 
frutíferos 
do ensaio 
realizado 
(%) 

 
- 

 
- 

 
72 

 
47 

 
72 

 
47 

 
72 

 
51 

 
47 

Referência Pardal 
(2013) 

APK (2014) APK (2015)  Tavares (2016) 

 

 

4.2. Número de Botões Florais 
 

Como posteriormente foi efetuada a aplicação de pólen, a partir deste momento, 

os restantes das observações foram tratados através de uma “divisão” dos blocos, onde 

todos os bioestimulantes apresentam uma repetição sem pólen e uma repetição onde 

aplicamos pólen. Nos dias 13 e 14 de maio efetuou-se a contagem do número de botões 

florais das 48 varas marcadas de cada modalidade com o objetivo de descobrirmos o 

número total de botões no ensaio e por bioestimulante. Estas observações foram 

realizadas quando a maioria das plantas se encontravam entre o estado fenológico 

BBCH 53 e 56. 

Nas repetições de bioestimulantes onde não foi aplicado pólen apurou-se uma 

diferença estatisticamente significativa (P < 0,05) entre os mesmos (Fig, 14A). Também 

aqui, o bioestimulante 3 se destaca de forma positiva dos restantes. Como a 

percentagem de gomos abrolhados frutíferos do bioestimulante 3 é bastante elevada 

relativamente às restantes, já seria de esperar que este tivesse um maior número de 

botões florais, rondando os 280 contrariamente aos 155 do controlo. Neste ensaio o 

bioestimulante 1, Sprintalga + Folicist + Agrumax, é o que apresenta um menor número 

de botões florais, com valores na ordem dos 85.   

Também nas repetições onde foi aplicado pólen, o bioestimulante 3 apresenta-

se como sendo estatisticamente diferente dos restantes (P < 0,05). Aqui o número de 

botões florais do mesmo ronda os 320 enquanto que o controlo ronda os 153, 

apresentando uma enorme diferença, agronomicamente falando. O bioestimulante 6, 

Cytoplant 400, apresenta um menor número de botões florais relativamente aos 

restantes, com valores na ordem dos 103.   
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Figura 14 - Número de botões florais registados nas plantas correspondentes aos tratamentos sem pólen (A) 
e correspondentes aos tratamentos com pólen (B) contabilizados no estado fenológico BBCH 53/56 (dias 13 
e 14 de maio), sendo que o pólen foi posteriormente aplicado no estado fenológico BBCH 60/65 (dias 22 e 25 
de maio). Detalhes acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser consultadas nas Tabelas 10 e 11. 

 

   

 

 

  

 

No ensaio realizado por Pardal (2013) no decorrer do ano de 2012 observaram-

se um número de botões florais (532) bastante superior ao ensaio do presente ano na 

representação do bioestimulante 3. Nesse mesmo ensaio não houve diferenças 

significativas entre bioestimulantes, justificável pela ocorrência do número de horas de 

frio suficientes para a cultura, o que ajuda a compreender um elevado número de botões 

florais comparativamente com o presente trabalho. 

Em relação ao ensaio realizado por Tavares (2016), o número de botões florais 

do bioestimulante 3 não difere muito do presente ensaio, com valores a rondar os 340 

botões. Nesse mesmo ensaio o bioestimulante 5 apresenta 200 botões florais o que faz 

com que exista diferenças estatisticamente significativas em relação ao controlo que 

apresenta 409 botões florais. Apesar de os números apresentados no ensaio de Tavares 

(2016) em relação aos bioestimulantes 3 e 5 serem superiores ao presente ensaio, eles 

são sempre inferiores ao seu controlo enquanto que no presente ensaio estes 

bioestimulantes apresentam valores superiores ao controlo.    

 

 

4.3. Número de frutos vingados 
 

Nos dias 8 e 9 de junho procedeu-se à contagem do número de frutos vingados 

de todos os tratamentos quando a generalidade do pomar se encontrava no estado 

fenológico BBCH 71, ou seja, frutos com uma forma redonda-ovoide e com cerca de 

10% do seu tamanho final.  

Foi realizada uma ANOVA a dois fatores sendo a variável dependente a 

percentagem de vingamento, com o objetivo principal de perceber se a interação entre 

bioestimulantes e polinização teria efeito significativo nessa mesma variável. Como 

podemos ver na tabela do Anexo XVII, confirma-se que a interação entre estes dois 
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fatores não apresentou efeito significativo (P = 0,925), sendo que, o bioestimulante 

também não teve efeito significativo (P = 0,375) mas a polonização teve efeito 

significativo na percentagem de vingamento (P = 0,005). Posto isto, a análise estatística 

foi realizada separando os tratamentos onde não aplicamos pólen dos tratamentos onde 

aplicamos pólen.     

Em relação aos tratamentos onde não foi aplicado pólen, o bioestimulante B3 é 

estatisticamente diferente (P < 0,05) dos bioestimulantes 1 e 6 sendo que todos os 

outros bioestimulantes e o controlo não diferem estatisticamente entre si. Em relação à 

taxa de vingamento, podemos verificar na Figura 15 (A) que varia entre os 52% e os 

67%, sendo o B5 o tratamento com menos percentagem e o B3 o tratamento com maior 

percentagem de vingamento.  

Nos tratamentos onde foi aplicado pólen, Figura 15 (B), também o bioestimulante 

3 apresenta diferenças estatisticamente significativas (P < 0,05) de todos os restantes 

bioestimulantes e do controlo, em relação ao número de frutos vingados. Os valores 

variam entre os 76 e os 254 sendo que o controlo apresenta valor na ordem dos 100 

frutos vingados. Nestes tratamentos a percentagem de vingamento varia entre os 63% 

e os 81%, apresentando-se todos os bioestimulantes com maiores percentagens em 

relação aos mesmos tratamentos onde não foi aplicado pólen, podendo referir que a 

aplicação de pólen trouxe um aumento no vingamento do fruto por parte da cultura, 

ocorrendo um menor aborto floral que normalmente está associado à falta de chegada 

de pólen das plantas masculinas às plantas femininas. Este aumento foi, em média, de 

13,5% nos bioestimulantes.  
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Figura 15 - Número de frutos vingados e percentagem de vingamento registados nas plantas correspondentes aos 
tratamentos sem pólen (A) e correspondentes aos tratamentos com pólen (B) contabilizados no estado fenológico BBCH 
71 (dias 8 e 9 de junho). Detalhes acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser consultadas nas Tabelas 10 e 
11. 

 

De forma a comparar os resultados do ensaio do presente ano com ensaios 

ocorridos na região da Bairrada, utilizou-se mais uma vez os trabalhos realizados por 

Pardal (2013), APK (2014, 2015) e Tavares (2016), como é possível observar na Tabela 

14. No ensaio de Pardal (2013), como seria de esperar devido à ocorrência de um 

elevado número de horas de frio, o bioestimulante 3 apresenta um elevado número de 

frutos vingados comparativamente ao ensaio do presente ano, ainda que, nesse ensaio 

exponha um número relativamente mais baixo do que o seu controlo, não existindo 

diferenças significativas entre todas as modalidades. A mesma situação ocorreu no 

ensaio da APK (2014) mas neste trabalho o bioestimulante 3 supera o número de frutos 

vingados do controlo, não sendo ainda assim uma diferença significativa. Em 2015, no 
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ensaio da APK (2015), observamos que houve uma diferença significativa entre o 

bioestimulante 3 e o seu controlo, apresentando o bioestimulante números bastante 

inferiores de frutos vingados, ainda que, superiores ao presente ensaio, visto que, 

ocorreram as horas de frio necessárias contrariamente ao ano de 2020. Por fim, Tavares 

(2016) obteve valores ligeiramente superiores ao ensaio do presente ano, tanto no 

bioestimulante 3 como no 5, ainda que, inferiores ao seu controlo. No ensaio do presente 

ano verificamos que não existem diferenças significativas entre bioestimulantes e o 

controlo, mas notamos que o bioestimulante 3 apresenta números superiores de frutos 

vingados e também uma taxa de vingamento mais elevada. Isto significa que a aplicação 

do bioestimulante 3 resultou num melhor abrolhamento por parte da cultura porque, 

apesar de números inferiores comparando com ensaios anteriores, este produto 

apresenta sempre valores superiores ao seu controlo, dando a entender que a má 

formação do pomar através de uma poda do ano anterior mal realizada com a presença 

de varas muito grossas prejudicou bastante os resultados do ensaio. 

 

Tabela 14 - Número de frutos vingados e Percentagem de vingamento do bioestimulante Syncron® + 

NitroActive® (B3) e do bioestimulante Kiplant Inducer + Kiplant HB15 (B5) em ensaios anteriormente realizados na região 

da Bairrada em comparação com o ensaio realizado no presente ano. 

 

 

 

Ano do 
ensaio 

2012 2014 2015     2016 

Localizaçã
o do 
pomar 

Malhapão Águeda    Anadia 

Horas de 
frio 

977,5 602,0 814,8      198 

Bioestimul
ante 

B3 C B3 C B3 C B3 B5 C 

Nº frutos 
vingados 

 
411 

 
435 

 
439 

 
257 

 
374 

 
518 

 
211 

 
120 

 
262 

Taxa de 
vingament
o (%) 

 
76 

 
   77 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
60 

 
64 

 
68 

Nº frutos 
vingados 
do ensaio 
realizado 

 
193 

 
 93 

 
193 

 
93 

 
193 

 
93 

 
193 

 
89 

 
93 

Taxa de 
vingament
o do 
ensaio 
realizado 
(%) 

 
 67 

 
   59 

 
67 

 
59 

 
67 

 
59 

 
67 

 
52 

 
59 

Referência Pardal 
(2013) 

APK (2014) APK (2015)  Tavares (2016) 
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Após a contagem do número de frutos vingados realizou-se uma monda manual, 

como explicado anteriormente, procedendo-se posteriormente à contagem novamente 

do total dos frutos que ficaram nas varas assinaladas de todo o ensaio experimental. 

Como é possível observar na Figura 16 (A) em relação aos tratamentos sem aplicação 

de pólen, verificamos que o bioestimulante 3 apresenta diferenças significativas (P < 

0,05) dos bioestimulantes 1, 2 e 6, ainda que, os restantes bioestimulantes e o controlo 

não apresentem diferenças significativas entre si. Depois de realizada a monda os 

valores do número de frutos vingados variam entre os 33 e os 157, sendo o 

bioestimulante 1 o que apresenta piores resultados. 

Já nos tratamentos onde foi aplicado pólen o bioestimulante 3, novamente, difere 

significativamente dos restantes bioestimulantes e do controlo (P < 0,05). Como ocorreu 

anteriormente também aqui os valores do número de frutos vingados são superiores ao 

tratamento sem pólen variando entre 59 e 203, sendo o bioestimulante 6 o que 

apresenta piores resultados, como é possível observar na Figura 16 (B). 
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Figura 16 - Número de frutos vingados antes da monda e após a monda correspondentes aos tratamentos sem pólen (A) 
e correspondentes aos tratamentos com pólen (B) contabilizados no estado fenológico BBCH 71/73 (dia 16 de junho). 
Detalhes acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser consultadas nas Tabelas 10 e 11. 

 

Durante a observação do número de frutos vingados depois da monda foi 

possível observar que houve um ataque da PSA de notar nos bioestimulantes 1, 2, 4, 5 

e 6 que provocou a queda de alguns frutos. Este problema aliado à falta de frio invernal 

poderá ter ajudado na obtenção de baixa produtividades por parte destes tratamentos. 

Como explicado anteriormente, também aqui é de notar que os tratamentos onde foi 

aplicado o pólen apresentam um maior número de frutos em relação aos mesmo 

tratamentos sem pólen. Nos pomares de actinídea por vezes existe falta de 

sincronização entre a floração das plantas masculinas e das plantas femininas podendo 

este ser um problema para a produtividade nos tratamentos onde não aplicamos pólen 

levando à queda e ao aborto floral, como é possível observar na Figura 17. No pomar 

de ensaio foi de notar que a falta de plantas masculinas foi um fator decisivo para uma 

mais baixa taxa de vingamento dos frutos nos tratamentos sem pólen. 
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Figura 17 - Rebento de varas de ensaio onde observamos queda e aborto floral por falta de 
chegada de pólen às flores femininas juntamente com frutos vingados. 

 
  

 

4.4. Quantidade de produção estimada 
 

Com o objetivo de podermos compreender melhor os resultados das nossas 

anteriores observações e de podermos apresentar uma proposta mais concreta da 

eficácia dos bioestimulantes neste ensaio ao agricultor, procedeu-se ao cálculo da 

produção estimada por hectare através da fórmula: 

 

(
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝ó𝑠 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

12 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
  × 18 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠)  × 0,100 𝑘𝑔 × 533 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/ℎ𝑎 

 

Como explicado anteriormente, foi observado o número de varas em média por 

planta que deu aproximadamente 18 varas, utilizando-se um peso médio por fruto de 

100 gramas e um total de 533 plantas femininas, as únicas produtivas, por hectare. 

Foi realizada uma análise estatística dos dados, como é possível observar na 

figura 16, em que, no tratamento onde não foi aplicado pólen, encontramos diferenças 

significativas entre os bioestimulantes (P < 0,05). O bioestimulante 3 é 

significativamente diferente do bioestimulante 1, 2 e 6, sendo que os restantes não 

diferem entre si.  O bioestimulante 3 apresenta uma produção estimada a rondar as 12,6 

toneladas por hectare, sendo o melhor tratamento, ao contrário do bioestimulante 1 

(Sprintalga + Folicist + Agrumax) que apresenta uma produção estimada na ordem das 

2,6 toneladas por hectare. Nestes tratamentos sem pólen, o controlo expõe uma 

produtividade de 6 toneladas por hectare. 
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Figura 18 - Produção estimada em toneladas/hectare correspondentes aos tratamentos sem pólen (A) e 
correspondentes aos tratamentos com pólen (B). Detalhes acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser 
consultadas nas Tabelas 10 e 11. 

 

Nos tratamentos onde foi aplicado pólen o bioestimulante 3 é significativamente 

superior (P < 0,05) aos restantes bioestimulantes e ao controlo. Com produtividades a 

rondar as 16,2 toneladas por hectare ao invés das 6,7 toneladas por hectare do controlo, 

o bioestimulante 3 (Syncron® + NitroActive®) apresenta-se como sendo uma boa 

solução no que toca à sua utilização como produto de abrolhamento nos anos em que 

os invernos são mais amenos e não ocorrem as horas de frio necessárias para a cultura 

da actinídea. Nestes tratamentos o bioestimulante com piores resultados é o 6 

(Cytoplant 400) com uma produção estimada de 4,7 toneladas por hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na Figura 19, foi realizada uma comparação que nos permite perceber que o 

mesmo bioestimulante apresenta uma produção estimada, agronomicamente falando, 

superior quando realizados os tratamentos com aplicação de pólen, salvo a exceção do 

bioestimulante 4 que apresenta produções estimadas iguais. Não foi possível realizar 

uma análise estatística que nos permitisse comparar o mesmo bioestimulante nos dois 

tratamentos, visto que, se trata de uma observação estimada realizada através de uma 

fórmula e não de uma observação real aquando da colheita dos frutos das varas 

assinaladas do ensaio. Ainda assim, conseguimos concluir que a aplicação de pólen 

trouxe efeitos positivos no vingamento dos frutos levando a que tenhamos maiores 

produções estimadas nestes tratamentos. A falta de plantas masculinas em algumas 

zonas do pomar também ajudou a que a aplicação de pólen aumentasse 

substancialmente a produtividade estimada por hectare, ou seja, o facto de não haver 

tantas flores masculinas fez com que a utilização do pólen tenha sido crucial para 

aumentar a taxa de vingamento dos frutos.      
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Figura 19 - Comparação da produção estimada em toneladas/hectare dos tratamentos sem pólen e dos tratamentos com 
pólen. 

 

 

4.5. Diâmetro equatorial dos frutos 

 

Nos dias 18 de junho, 2, 16 e 30 de julho mediou-se o diâmetro equatorial dos 

frutos com a ajuda de um paquímetro, o objetivo era perceber se existiriam diferenças 

entre bioestimulantes e se o mesmo bioestimulante apresentaria diferenças dos 

tratamentos em que não aplicamos pólen para os tratamentos em que aplicamos pólen. 

Na Figura 20 é possível observar que o bioestimulante 3 é o que apresenta um 

maior diâmetro até à data, 5 centímetros, tendo o controlo 4,4 centímetros, prevendo 

que, aquando da colheita as plantas sujeitas à aplicação deste produto apresentarão 

frutos de maior calibre. Os restantes bioestimulantes apresentam um diâmetro 

equatorial dos seus frutos muito semelhante.  
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Figura 20 - Medição do diâmetro equatorial dos frutos nos tratamentos sem pólen nos dias 18 de junho, 2 de julho, 16 de 
julho e 30 de julho, respetivamente. Detalhes acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser consultadas nas 
Tabelas 10 e 11. 

  

Nos tratamentos em que aplicamos pólen, como podemos ver na Figura 21, o 

bioestimulante 3 também apresenta um maior diâmetro (5,35 centímetros) em relação 

a todos os outros bioestimulantes e ao controlo (4,63 centímetros), tirando a mesma 

conclusão que nos tratamentos sem pólen referida. 

Como é possível observar, nos tratamentos onde aplicamos pólen o diâmetro é 

sempre superior quando comparando ao mesmo bioestimulante nos tratamentos onde 

não aplicamos pólen, ou seja, por exemplo, o bioestimulante 3 no tratamento com pólen 

apresenta um diâmetro de 5,35 cm enquanto que no tratamento sem pólen apresenta 

um diâmetro de 5 cm. Isto acontece com todos os bioestimulantes. Conclui-se, portanto, 

que uma boa polinização aumenta o número de sementes do fruto logo aumenta o seu 

calibre, como foi possível analisar nas medições realizadas.  

Também de notar é o facto de o controlo, em ambos os tratamentos, após a 

segunda medição (dia 2 de julho) apresentar um abrandamento de crescimento em 

relação aos restantes bioestimulantes. Conclui-se que a aplicação dos bioestimulantes, 

apesar de, por vezes, não influenciar positivamente a produtividade, teve um efeito 

positivo no crescimento dos frutos. 
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Figura 21 - Medição do diâmetro equatorial dos frutos nos tratamentos com pólen nos dias 18 de junho, 2 de julho, 16 de 
julho e 30 de julho, respetivamente. Detalhes acerca das modalidades de bioestimulante poderão ser consultadas nas 
Tabelas 10 e 11. 

 

4.6. Estudo económico da aplicação dos diferentes 

bioestimulantes em ensaio 
 

Uma das razões da realização deste estudo foi perceber o custo por hectare dos 

diferentes produtos, que, como podemos verificar na Tabela 15, apresenta gamas de 

custo distintas fornecendo ao agricultor um maior número de soluções tendo em vista o 

que pretende despender. A aplicação destes produtos, com recurso a um trator com 

pulverizador rebocável, também apresenta um custo que ronda os 26€ por hectare, 

tendo em conta o valor praticado numa hora de serviço de um trator com reboque e 

operador. No custo por hectare explicito na tabela abaixo, entra o valor do 

bioestimulante mais o custo da sua aplicação, sendo que, também temos de ter em 

atenção que nos tratamentos com pólen, a sua aplicação tem um custo médio de 600€ 

por hectare para o agricultor. 
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Tabela 15 - Custo total dos bioestimulantes presentes no ensaio tendo em conta 500 L de calda/ha. O preço dos 
bioestimulantes não contêm IVA. 

Modalidade Produto Preço 

embalagem 

(€) 

Embalagem 

(L/Kg) 

Quantidade 

produto 

por/ha  

Custo/ha 

(€) 

 

B1 

Sprintalga 21,53 1 150 mL  

86,01 Folicist 22,47 1 1,5 L 

Agrumax 12,69 2,5 2 Kg 

B2 Cytokin 30,91 1 750 mL 49,2 

 

B3 

Syncron 75,88 5 10 L      

    316,7 NitroActive 37,08 20 75 L 

 

 

B4 

Nitrato de 

Amónio 

12,22 25 25 Kg  

 

227,6 Nitrato de 

Cálcio 

10,81 25 25 Kg 

Bluprins 35,72 5 25 L 

 

B5 

Kiplant 

Inducer 

95,28 20 25 L  

228,1 

Kiplant 

HB15 

47,43 20 35 L 

B6 Cytoplant 

400 

40,55 1 1,5 L 86,8 

 

 

O bioestimulante 1 (Sprintalga + Folicist + Agrumax) apresenta um custo/ha a 

rondar os 86€, com produtividades próximas da metade do controlo o que significa que, 

neste ano, a sua utilização não traria benefícios ao agricultor, acontecendo o mesmo 

neste bioestimulante nos tratamentos onde aplicamos pólen.  

O bioestimulante 2 (Cytokin) é o que apresenta um custo/ha mais baixo na ordem 

nos 49€. Nos tratamentos onde não aplicamos pólen a produção estimada foi mais baixa 

do que o controlo enquanto que, nos tratamentos onde aplicamos pólen foi ligeiramente 

superior, 7,1t enquanto o controlo apresenta 6,7t, mas, tendo em conta o custo elevado 

da aplicação de pólen, não compensaria ao agricultor.  

O bioestimulante 3 (Syncron® + NitroActive®), apesar de ter o maior custo/ha 

dos produtos testados (316,7€), apresenta produtividades estimadas bastante 

superiores ao controlo, tanto nos tratamentos sem pólen como nos tratamentos com 

pólen, mais do dobro das toneladas, o que significa que acreditamos que tenha sido 

compensatória a aplicação deste produto neste ano. O diâmetro equatorial dos frutos 
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também se apresentava superior ao controlo até à última data de medição o que 

eventualmente levaria a frutos de maior calibre aquando da colheita.  

Os bioestimulantes 4 (Nitrato de Amónio + Nitrato de Cálcio + Bluprins) e o 5 

(Kiplant Inducer + Kiplant HB15) apresentam custos/ha a rondar os 228€ com 

produtividades muito próximas do controlo tanto nos tratamentos onde não foi aplicado 

pólen como nos tratamentos onde foi aplicado pólen. Neste ano a sua aplicação não 

significou uma mais valia em termos de produtividade, mas futuramente, com a 

realização de mais ensaios noutras condições, possivelmente serão uma boa solução 

para o agricultor. 

Por fim, o bioestimulante 6 (Cytoplant 400) com valores a rondar os 87€/ha 

encontra-se na mesma situação do bioestimulante 1 apresentando em ambos os 

tratamentos produções estimadas inferiores ao controlo. Como estes dois 

bioestimulantes têm um custo para o agricultor relativamente baixo também seria 

interessante proceder à realização de mais estudos que comprovassem a sua utilidade 

na quebra da dormência na actinidía.  
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5. Conclusão 
 

A aplicação dos bioestimulantes no ensaio experimental teve como objetivo 

compensar a falta de frio invernal ocorrida no presente ano, apenas 333 horas de frio, 

ajudando a cultura na quebra da dormência, despertando ao abrolhamento. A posterior 

aplicação de pólen teve como objetivo percebermos se existia interações entre os 

bioestimulantes e a polinização e se isso aumentaria a produtividade da cultura. 

A primeira observação teve como objetivo calcularmos a percentagem de gomos 

abrolhados e conseguimos concluir que o bioestimulante 3 (Syncron® + NitroActive®) é 

o que apresenta melhores resultados diferindo significativamente do bioestimulante 1 

(Sprintalga + Folicist + Agrumax), do 2 (Cytokin) e do 4 (Nitrato de Amónio + Nitrato de 

Cálcio + Bluprins), sendo que os restantes bioestimulantes e o controlo não diferem 

entre si. Na percentagem de gomos abrolhados frutíferos também o bioestimulante 3 é 

significativamente superior a todos os restantes, o mesmo acontecendo em relação ao 

número de botões florais tanto nos tratamentos onde aplicamos pólen como nos 

tratamentos onde não aplicamos pólen. A interação entre os bioestimulantes e a 

polinização não é significativa por isso tratou-se estatisticamente os tratamentos com e 

sem pólen em separado. No que toca ao número de frutos vingados, nos tratamentos 

sem pólen, o bioestimulante 3 é estatisticamente superior ao bioestimulante 1 e 6 

(Cytoplant 400) não diferindo dos restantes, enquanto que nos tratamentos com pólen 

o bioestimulante 3 é estatisticamente superior a todos os restantes. Nos tratamentos 

onde foi aplicado pólen resultou uma maior taxa de vingamento de frutos. Em relação à 

produção estimada, mais uma vez, o bioestimulante 3 é superior estatisticamente aos 

1,2 e 6, nos tratamentos sem pólen, e superior a todos restantes e ao controlo nos 

tratamentos com pólen, apresentando resultados muito superiores em termos 

agronómicos em ambos os tratamentos. As medições do diâmetro equatorial 

permitiram-nos perceber que todos os bioestimulantes apresentam um maior tamanho 

que o controlo e que, no tratamento onde foi aplicado pólen, o crescimento foi maior, 

dando a entender que a sua aplicação trará melhorias nos calibres finais do fruto.  

Concluímos que a utilização do bioestimulante Syncron® + NitroActive® foi uma 

mais valia neste ano, visto que, resultou num aumento substancial da produção 

estimada comparando com o controlo. Pensamos que, o acerto da sua data de aplicação 

também pode ter ajudado na obtenção de bons resultados. A aplicação dos restantes 

bioestimulantes não trouxe resultados positivos relativamente ao controlo, sendo que, o 

facto de ter sido realizado o ensaio experimental num pomar com idade avançada onde 

prevaleciam varas demasiado grossas para produção, também pode ter contribuído 
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para esses resultados. Em relação à aplicação de pólen, notou-se uma grande mais 

valia tanto no aumento da produção estimada como no aumento do diâmetro equatorial 

dos frutos. Apesar de apresentar um custo elevado, achamos a sua aplicação crucial, 

principalmente em pomares que tenham falta de plantas masculinas.  

Considera-se importante a continuação de estudos deste tipo em anos em que 

haja poucas horas de frio, como foi o caso deste ano, que nos permita perceber se a 

utilização destes produtos é compensatória para os agricultores. Devido às alterações 

climáticas, a região da Bairrada tem vindo a ter invernos mais amenos e seria importante 

que os agricultores tivessem soluções acessíveis e comprovadas que ajudasse a cultura 

do kiwi a quebrar a sua dormência e abrolhar na altura ideal.  
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7. Anexos 

 
Anexo I – Explicação dos estados fenológicos primários e secundários da escala BBCH 

em Actinídea deliciosa cv “Hayward” com registo fotográfico de alguns dos estados mais 

preponderantes (Salinero, Vela & Sainz, 2009).  

Estado de crescimento principal 0: Desenvolvimento dos gomos 

00 Dormência: os gomos que se desenvolveram no ano anterior estão completamente 

fechados. É visível um pequeno ostíolo (< 2 mm de diâmetro); 

01 Início do inchamento dos gomos: os gomos ativos começam a inchar. Pequeno 

enfeltrado branco visível; 

03 Fim do inchamento dos gomos: escamas densamente cobertas por enfeltrado 

castanho que se estende desde os tecidos internos do córtex, até ao exterior; 

07 Início do abrolhamento: folhas e inflorescências inclusas nas escamas cobertas por 

enfeltrado castanho; 

09 Ponta verde: escamas separadas, onde são visíveis pequenas folhas verdes ainda 

cobertas pelo enfeltrado castanho. 

Estado de crescimento principal 1: Desenvolvimento das folhas 

10 Algumas folhas visíveis: o rebento desenvolve-se num aglomerado aberto; 

11 Folhas visíveis: desdobramento das folhas e início do alongamento das mesmas; 

12 - 18 Folhas separadas: 2 a 8, ou mais, folhas separadas, mas sem alcançar o tamanho 

final; 

19 Primeiras folhas completamente desenvolvidas (folhas com tamanho e forma típica 

da variedade). 

Estado de crescimento principal 3: Desenvolvimento dos rebentos 

31 Os lançamentos alcançam 10 % do seu tamanho final; 

35 Os lançamentos alcançam 50 % do seu tamanho final; 

39 Os lançamentos alcançam 90 % do seu tamanho final. 

Estado de crescimento principal 5: Emergências das inflorescências 

51 Gomo floral, contendo a inflorescência, inchado (flor única ou tripletos, na axila das 

folhas): gomos fechados, sem pedúnculo, sépalas esverdeadas visíveis cobertas por 

enfeltrado; 
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53 Crescimento dos botões florais: botões ainda fechados, alongamento dos pedúnculos 

avermelhados; 

55 Início da separação das sépalas: começa a ser visível a corola branca-esverdeada, 

pedúnculos avermelhados continuam a alongar-se; 

56 Sépalas continuam a separar-se e os pedúnculos continuam a alongar-se e a 

engrossar. Corola claramente visível, alterações da cor de branco-esverdeado para 

branco;  

57 Corola no estado de balão: primeiras flores com pétalas brancas formando uma bola 

oca. Uma das pétalas separada do resto. 

58 Várias pétalas separadas: Pistilo/gineceu ainda não visível. 

Estado de crescimento principal 6: Floração 

60 Primeiras flores abertas: corola em forma de sino; 

61 Início da floração: 10 % das flores abertas; 

65 Plena floração: finalmente, 50 % das flores abertas; 

67 Primeiras pétalas desaparecem ou caem. Alguns pistilos ainda férteis; 

68 Maioria das pétalas secas ou caídas: todos os pistilos secos e não mais funcionais; 

69 Fim da floração, frutificação visível. 

Estado de crescimento principal 7: Desenvolvimento dos frutos 

71 Frutos com cerca de 10 % do tamanho final, apresentando a forma redonda-ovoide 

característica, polpa branca e pericarpo verde; 

73 Frutos com cerca de 30 % do tamanho final; 

75 Frutos com cerca de 50 % do tamanho final; 

79 Frutos com cerca de 90 % do tamanho final: fruto adequado para a colheita comercial. 

Estado de crescimento principal 8: Maturação dos frutos 

81 As sementes atingem o seu tamanho máximo (cerca de 10 semanas depois da 

antese), endurecimento e mudança de cor, de branco para castanho, progressivamente 

para castanho-escuro; 

85 Frutos maduros para colheita comercial. A cor das sementes torna-se preta. Conteúdo 

em sólidos solúveis superior a 6,2 %. Maturação fisiológica dos frutos, ainda não 

adequado para consumo. Frutos começam a perder dureza. 
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89 Frutos plenamente maduros para consumo: fruto com textura e dureza típica. Sólidos 

solúveis por volta dos 14 – 16 %. 

Estado de crescimento principal 9: Senescência. Início da dormência 

93 Crescimento completo dos rebentos: folhagem totalmente verde escura; 

93 Início da senescência das folhas velhas: queda das folhas; 

             97 Queda da totalidade das folhas. Período de repouso do inverno. 
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Anexo II – Representação da escala alfabética dos estados fenológicos da Actinídea 

deliciosa cv “Hayward” (Neves, 2008). 
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Anexo III – Registo fotográfico aéreo do local onde foi realizado o ensaio experimental 

(Google Maps). 
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Anexo IV – Boletim de análises ao solo do pomar experimental.  
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Anexo V – Ficha técnica do Sprintalga (correspondendo à Modalidade XPTO deste 

estudo). 
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Anexo VI – Ficha técnica do Folicist. 
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Anexo VII – Ficha técnica do Agrumax. 
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Anexo VIII – Ficha técnica do Cytokin. 
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Anexo IX – Ficha técnica do Syncron®. 
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Anexo X – Ficha técnica do NitroActive®. 
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Anexo XI – Ficha técnica do Nitrato de Amónio. 
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Anexo XII – Ficha técnica do Nitrato de Cálcio. 
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Anexo XIII – Ficha técnica do Bluprins®. 
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Anexo XIV – Ficha técnica do Kiplant Inducer. 
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Anexo XV – Ficha técnica do Kiplant HB15. 
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Anexo XVI – Cytoplant® - 400.  
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Anexo XVII – Resultado da ANOVA a dois fatores tendo a percentagem de vingamento 

como variável de estudo.  

 

 


