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Resumo 
A maioria das cultivares modernas de morangueiro possuem flores 

hermafroditas auto-férteis. cuja polinização está dependenle da acção combinada de 
vários agentes, nomeadamente o vento, a gravidade e os insectos polinizadores. A 
contribuição relativa de cada um destes agentes de polinização é variável consoante as 
cultivares envolvidas e o ambiente em que está inserida a cultura (estufai ar-livre). 

Com o objectivo de avaliar a importância dos vários agentes de polinização, na 
cultivar Camarosa, em condições de ar-livre, foram introduzidas várias colmeias num 
campo localizado na região do Ribatejo (Almeirim), no início da floração do ano de 
2004. A metodologia utilizada consistiu na realização de experiências de polinização 
controlada a flores primárias da cultura, tendo sido definidos um total de seis 
modalidades: 1- Flores não embolsadas (Controlo); 2- Flores emasculadas, não 
embolsadas; 3- Flores embolsadas em tule; 4- Flores emasculadas, embolsadas em tule ; 
5- Flores embolsadas em celofane; 6- Flores polinizadas manualmente, embolsadas em 
celofane. Para cada modalidade foram analisados os seguintes parâmetros: peso e 
dimensões (diâmetros e altura) dos frutos, percentagem de vingamento e percentagem 
de frutos deformados. 

As modalidades com flores expostas às visitas dos insectos. originaram frutos de 
maior peso e maiores dimensões e menor percentagem de frutos deformados. Em 
relação ao vento, os resultados apontam para a sua relevância, sobretudo na promoção 
da auto-polinização na flor do morangueiro. 
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Abstract 
Title: Comparative analysis of the relative importance of different pollinating 

agents on strawberry crop. 
Most modem strawberry cultivars bear hennaphroditic f10wers and are self

fertile , and their pollination can be achieved by three complementary agents, namely 
wind, gravity and insects. The relative contribution of each pollinating agent can be 
influenced by the adopted cultivar and by the conditions surrounding the crop 
(greenhouse/open-field). 

To evaluate the relative contribution of these agents on strawberry Camarosa 
cultivar, when the flowering period of 2004 began, some beehives were introduced in a 
field located in Ribatejo (Almeirim). The methodology adopted consisted on a 
controlled pollination experiment where six treatments were defined: I) Free pollinated 

Ilowers (Control); 2) Emasculate flowers, free pollinated; 3) Flowers caged in tulle ; 4) 
Em:lsculate flowers, caged in [uIle; 5) Flowers caged in cellophane; 6) Hand pollinared 
Ilowcrs. caged in cellophane. For each treatment the following parameters were 
IIl1u lysed: weight. size (two diameters and height), percentage of malforrned fruits and 
fruil selo 

The uncaged fIowers treatments, had the heaviest and the biggest fruits, as well 
n~ the lowest percentage of malformed fruits. ln what concems the wind rhe results 
revcnl 1ts importance, mainly on the self-pollination improvement of lhe strawberry 
Jlowers. 
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Introdução 
A flor do morangueiro, é uma flor hermafrodita, auto-fértil (Darrow,1966) cuja 

polinização está dependente de vários agentes corno o vento, a gravidade e os insectos 
(Vil1cent et a1.,1990). Entre cultivares, verificam-se diferenças significativas na razão 
entre a altura dos estames e a allura do receptáculo, beneficiando da polinização 
clllomófila sobretudo as cultivares que possuem os estames mais pequenos (Connor & 
Martin, 1973). Estas características morfológicas explicam parcialmente as variações 
encontradas no nível de auto-polinização entre cultivares (Connor & Martin, 1973; 
Bugnara & Vincent, 1988). A propósito da importância relativa dos vários agentes de 
polinização, Albano et aI. (2005), demonstrou que um campo pouco exposto aos ventos 
dominantes, manifestou uma maior dependência dos insectos polinizadores para uma 
po linização adequada das flores do que um campo com forte exposição ao vento. A 
çOlltribuição relativa de cada um dos vectores de polinização encontra-se então, 
dependente de vários factores, nomeadamente a cultivar em causa, o tipo de sistema 
I: uhural adoptado (cultura em estufa, macro ou micro-túnel e ar-livre), o grau de 
exposição das plantações aos ventos dominantes, entre outros. 

O morango é um fruto múltiplo, constituído por vários frutos agregados no 
mesmo receptáculo que se desenvolvem como uma mesma unidade. Os óvulos ao serem 
fecundados (aquénios) promovem o desenvolvimento do receptáculo através da 
libertação de auxinas (Nitsch, 1950). Caso um óvulo ou um conjunto de óvulos não seja 
fecundado, essa região do receptáculo não se vai desenvolver adequadamente e como 
resultado será originado um fruto deformado (Vincent et aL, 1990). 

Em Portugal, todos os anos, especialmente nos primeiros meses de produção, 
verifica-se a existência de uma percentagem considerável de frutos deformados de 
t!scasso ou mesmo nulo valor comercial. Neste enquadramento, este trabalho pretende 
I.'ontribuir para uma maior compreensão do processo de polinização na cultura do 
morangueiro bem como indicar algumas soluções para a sua optimização nas condições 
culturais típicas do país. O objectivo principal consiste em comparar a importância 
relativa dos vários agentes envolvidos na polinização das flores, em particular na 
t:ultivar Camarosa em condições de ar-livre, num campo do Ribatejo. 

Material e métodos 
Os dados experimentais foram obtidos durante a campanha de 2004, num campo 

localizado em Almeirim, no Ribatejo. A cultivar utilizada foi a Camarosa e a cultura 






