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Agronómica NacionaIIINIAP, Quinta do Marquês, Nova Oeiras, 2784-505 

dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, Campus de Angra, 
Chã, 9701-851 Angra do Heroísmo. 

Neste trabalho apresentam-se os resultados relativos a um estudo da produção de 
na época de Primavera-Verão, desenvolvido numa estufa na região Oeste de 

com o objectivo de avaliar a eficácia dos abelhões, comparando-a com outra 
de polinização, a vibração mecânica das flores. Para o efeito foi analisada a 

de 3 modalidades de plantas (A- plantas com exposição à actividade dos 
. Vm- vibração mecânica das inflorescências com vibrador eléctrico; 

i"~"emunh,a- inflorescências embolsadas com tule). 
Os parâmetros de produção avaliados foram: taxa de vingamento/planta, tempo 

maturação dos frutos, percentagem de frutos deformados, peso/fruto, diâmetros 
rfq.ntori,al e meridionais do fruto e número de sementes. 

polinização por abelhões aumentou o nO médio de sementes por fruto e 
o nO total de frutos deformados na produção. No entanto, quanto aos outros 

"rllm,""lS qualidade da produção não se detectaram diferenças significativas. Este 
revela que a eficácia do método de polinização por abelhões, parece estar 

.1!iO'talnte dependente das condições da cultura, nomeadamente um factor crítico deverá 
nível de pólen produzido nas flores no início da primavera. 

hllavras chave: Lycopersicon esculentum; Bombus terrestris; estufa; polinizadores, 
.• "'_0'" mecânica. 

Tide: Preliminary evaluation of pollination effect by bumblebees 00 yield 
of greenhouse tomato crops 
This work shows results conceming a yield study. in Spring-Summer season, 

Nlcvelop':d in a greenhouse in the Oeste region of Portugal with the purpose of 
twaluating bumblebee effectiveness, comparing it with another pollinating technique, 
rnechanical flower vibration (A- plants exposed to bumblebee activity; Vrn- mechanical 
yibration of inflorescences with an electrical vibrator; Control-inflorescences caged in 
I.lle). 

Yield parameters evaluated were: fruit set, fruit npening time, percentage of fruit 
defonnation, weightlfruit, equatorial and meridian diameter and number of seeds. 

Pollination by bumblebees increased the average nurober of seeds per fruit and 
,' redu,:ed the total number of deformed fruits in the yield. However, for the remaining 

yleld quality pararneters no significant differences were found. This study reveals Lhat 
lhe effectiveness of the pollination method by burnblebees seerns to be quite dependent 
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upon crop conditions; lhe amount of pollen produced al lhe beginning of spring. in 
particular, should be a criticai factor. 

Keywords: Lycopersicon esculentum; Bombus terrestris; greenhouse; po1linator, 
mechanical vibration. 

Introdução 
A flor do tomateiro (Lycopersicon esculenlllm MilI.) é essencialmente auto· 

fértil, não obstante, alguma agitação é necessária (provocada ou pelo vento ou por 
insectos) para que o pólen seja libertado das anteras para o estigma. O ambiente 
confinado das culturas protegidas e especialmente a ausência de condicionamento 
ambiental, que é característica das estufas do nosso país, proporciona algumas 
dificuldades ao nfvel da polinização desta planta, tanto pelas condições de baixas 
temperaturas e baixa intensidade luminosa, que reduzem a produção de pólen, comu 
pela elevada humidade e reduzida circulação de ar que diminuem a mobilidade deste 
(Monteiro, 1986; Aba!< et al ., 1995). 

O método que recorre à introdução de colmeias comerciais de abelhões nas 
estufas, é aquele que, neste momento, é mais utilizado pelos agricultores da região 
Oeste de Portugal, para facilitar a polinização das culturas protegidas de tomate, 
suplantando largamente outros métodos tais como a utilização de reguladores dc 
crescimento e a vibração mecânica das inflorescências. Esta realidade é semelhante 
áquela que ocorre na maioria dos países da Europa e América do Norte. A eficiência 
relativa destes vários métodos de polinização tem sido avaliada por vários autores, mas 
sobretudo para realidades do norte da Europa e América do Norte. Af os abelhões têm 
sido de facto apontados como uma opção bastante eficaz, não s6 porque lhes são 
associadas qualidades de produção bastante boas e por vezes mesmo superiores, ao 
nível da taxa de vingamento e principalmente das características qualitativas do frutos 
(Kevan et aI. , 1991; Banda & p.,mn, 1991; Dogteron et alo 1998) mas também por 
motivos que se prendem com questões de praticabilidade e custo do método, por 
exemplo, ao nível da redução de mão-de-obra, 

Em portugal esses estudos comparativos de eficácia do método de polinização 
são ainda escassos e não conclusivos (Isidoro, 2000). Dadas as particularidades a que as 
nossas culturas estão sujeitas, seria desejável e importante fazer essa avaliação, para 
disponibilizar informação que melhor apoie ou até reoriente as actuais decisões dos 
agricultores, quanto ao método de polinização a usar: 

O objectivo do presente estudo é avaliar a eficácia dos abelhões na polinização 
de uma cultura protegida de tomate ao nível de alguns parâmetros de qualidade da 
produção. comparando esta com a de outro método de polinização. a vibração mecânica. 

Material e métodos 
O estudo foi desenvolvido na região Oeste de Portugal, numa estufa de plástico, 

do tipo modema, com estrutura metálica e tecto de abrir, com uma área de 
sensivelmente 6000m2

, não tendo esta estrutura qualquer outro sistema de aquecimento, 
arrefecimento ou controlo ambiental. 

A cultura do tomate, cultivar "Amaral" (tomate tipo beej), foi instalada e 
desenvolvida na época primavera-verão ano 2004, conforme as práticas habituais do 
agricultor e da região. num sistema de hidroponia (lã de rocha). 
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Colmeias comercias de abelhões (marca Koppert) foram instaladas na cultura, 
aquando do início da floração, o manuseamento e densidade de colmeias foi ajustado 
conforme o procedimento recomendado pelos fornecedores (densidade de uma colmeia 
por cada 1000-1500 m' de cultura) 

O espaço da cultura foi dividido em 4 sectores (com 24 linhas cada). Em cada 
sector foram escolhidas alietoriamente 2 linhas de plantas, onde em cada uma foi 
marcado um grupo de 9 plantas adjacentes. Este grupo representa uma réplica para cada 
modalidade de polinização a ser testada: Vrn (Vibração mecânica) - a 3 plantas do grupo 
foi feita vibração manual das suas inflorescências, com um vibrador eléctrico, 3 vezes 
por semana; A (Abelhões) - 3 plantas tiveram as suas flores livres e expostas à 
actividade dos abelhões; Testemunha - as 3 restantes plantas tiveram as suas 
inflorescências embolsadas em tule sendo estas retiradas logo apos o início do 
vingamento dos frutos. Destas plantas todas as flores serão numeradas individualmente 
e registadas as datas da sua abertura e colheita, 

Na altura da colheita a produção destas plantas (total de 24 plantas por 
modalidade) foi analisada nos seguintes parâmetros: taxa de vingamento/planta, 
percentagem de frutos por planta com deformação (distinguindo 2 graus diferentes de 
deformação), tempo de maturação dos frutos, percentagem de frutos deformados, 
peso/fruto, diâmetros equatorial e meridionais do fruto, percentagem de deformação do 
fruto (diâ. equatorial máx -diâ. equatorial mínimo/ diâ. equatorial máx*lOO), De cada 
planta foi também retirada uma amostra de frutos, 2 por cacho, para contagem do nO de 
sementes, distinguindo-se as sementes bem formadas, as malfonnadas e abortadas. 

O nível de actividade dos polinizadores na cultura foi monitorizado uma vez por 
semana através da contagem da percentagem de flores marcadas com a sua visita, numa 
amostra alietória de 60 plantas da cultura. A monitorização da produção de pólen na 
cultura também foi feita semanalmente, através do registo do peso do pólen recolhido 
por vibração mecânica para um tubo ependorf de um n" fixo de flores (n=20) não 
visitadas por abelhões. Procedeu-se também a um registo contínuo dos valores de 
temperatura e humidade relativa do ambiente da estufa. 

Quanto ao tratamento estatístico, foram feitas as médias por planta dos vários 
parâmetros dos frutos e comparados os dados entre as modalidades através de uma 
ANOVA com 2 factores, modalidade e sector (a <0,05). Para a variável taxa de 
vingamento foi necessária uma transformação dos dados (arcosen) para cumprimento 
dos pressupostos da ANOV A. O teste de Tukey foi efectuado para comparação das 
médias das modalidades de polinização, nos casos em que foram detectadas diferenças 
significativas. 

Resultados 
Os resultados para cada uma das modalidades de polinização, dos vários 

parâmetros de qualidade da produção analisados, estão esquematizados no QuadraI. 
Como se pode verificar, não foram detectadas diferenças significativas entre as 
modalidades para a maioria das variáveis, à excepção do n" de sementes bem formadas, 
que foi significativamente maior na modalidade com abelhões comparativamente à 
testemunha. 

No que diz respeito ao n° de frutos deformados, já foi evidente uma diferença 
considerável entre as modalidades Vibração mecânica/Abelhões comparativamente à 
testemunha, Vm=14,04% (total de frutos deformados tipo 1 e 2) em 641 frutos, 
A=14,62% em 643 frutos e Testemunha = 21,98% em 637 frutos, 
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