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Resumo 
O kiwi (Actinidia deliciosa) é uma planta exigente em frio invernal para a quebra de dormência, 

sendo necessárias 600 a 800 horas de frio, inferiores a 7ºC, para que um número elevado de gomos dê 
origem a rebentos com flores. Em regiões com invernos muito amenos, onde estas exigências de frio 
não são satisfeitas, como acontece no noroeste de Portugal, o recurso à cianamida hidrogenada foi a 
alternativa mais comum. No entanto, a proibição da utilização desta substância no espaço comunitário, 
a partir de 2012, exigiu a procura de soluções alternativas que impedissem a quebra de produção desta 
espécie. O presente trabalho teve por objetivo comparar os efeitos da aplicação de cianamida 
hidrogenada (Dormex®) e de citoquininas de origem natural (Cytokin®), na quebra da dormência e na 
produtividade de kiwis, num ensaio realizado em 2011, num pomar localizado na região do Minho, 
Portugal. 

A percentagem de abrolhamento nas modalidades tratadas com Dormex® (63,94%±0,04) e 
com Cytokin® (64,9%±0,04) foram significativamente superiores à da testemunha (58,17%±0,05), 
assim como o índice de fertilidade. Este índice foi de 1,22±0,12 e 1,13±0,20 com a aplicação de 
Dormex® e Cytokin®, respetivamente, tendo sido de 0,74±0,14 na testemunha. No entanto, o número 
de frutos por planta não diferiu significativamente entre todas as modalidades, tendo variado entre 
343±102 nas plantas tratadas com Cytokin® e 229±52 na testemunha. 

Concluiu-se que o Cytokin® pode constituir uma alternativa viável à aplicação de Dormex® na 
quebra da dormência da actinídea, sem as consequências eco-toxicológicas que levaram à proibição 
deste produto no espaço europeu, dado tratar-se de um produto de origem natural, que poderá ainda 
ser utilizado na produção biológica deste fruto. 
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Abstract 

Effect of the natural origin cytokinin application on dormancy breaking in kiwi 
The kiwi (Actinidia deliciosa) is a demanding species in winter cold to break dormancy, 

requiring 600 to 800 hours of cold, below 7°C, so that a large number of buds give rise to shoots with 
flowers. In regions with very mild winters where these cold requirements are not met, as in the 
northwest of Portugal, the use of hydrogen cyanamide was the most common alternative. However, the 
ban on the use of this substance within the Community, from 2012, required the search for alternative 
solutions that would prevent the fall in production of this species. This study aimed to compare the 
effects of application of hydrogen cyanamide (Dormex®) and naturally occurring cytokinins 
(Cytokin®), in breaking dormancy and kiwi productivity, in an experiment performed in 2011 in an 
orchard located in the region Minho, Portugal. 

The percentage of sprouting in the crop treatments with Dormex® (63.94% ± 0.04) and 
Cytokin® (64.9% ± 0.04) was significantly higher than the control (58.17% ± 0.05), as well as the 
fertility index. This index was 1.22 ± 0.12 and 1.13 ± 0.20 with the application of Dormex® and 
Cytokin®, respectively, being 0.74 ± 0.14 in the control. However, the number of fruit per plant was 
not significantly different between all types and ranged from 343 ± 102 plants treated with Cytokin® 
and 229 ± 52 in the control. 

It was concluded that the Cytokin® can be a viable alternative to the application of Dormex® 
on breaking dormancy of Actinidia, without the eco-toxicological consequences that led to the ban of 
this product in Europe, given that it is a product of natural origin which can also be used in organic 
production of this fruit. 
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Introdução 
Entre as espécies exóticas suscetíveis de serem cultivadas fora do seu habitat natural, o kiwi, 

Actinidea deliciosa, (A. Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson, encontrou no noroeste de Portugal condições 
edáficas e climáticas favoráveis ao seu cultivo, designadamente, solos férteis, frescos, profundos e bem 
drenados. A actinídea, tal como outras árvores de folha caduca de clima temperado, é suscetível ao 
excesso ou falta de frio invernal. A cultivar “Hayward” necessita, para quebrar a dormência cerca de 
700 a 900 horas com temperaturas inferiores a 7,2ºC, entre novembro e fevereiro (Cacioppo, 1989; 
Zuccherelli & Zuccherelli, 1990). A partir do final de fevereiro, as temperaturas não devem ser 
inferiores a 5ºC, para que os gomos não se ressintam durante a fase de diferenciação floral (Oliveira & 
Veloso, 2008; Rodrigues & Oliveira, 2008). 

Em regiões com invernos muito amenos, tal como nas proximidades do mar, o recurso à 
cianamida hidrogenada (Dormex®) tem sido a alternativa mais comum quando as exigências de frio 
não são satisfeitas, de forma a aumentar a fertilidade e o abrolhamento homogéneo das plantas. A 
proibição do uso do referido produto no espaço comunitário, implica quebras de produção ao nível das 
explorações de kiwis, principalmente nos locais onde o número de horas de frio invernal é insuficiente 
(Rodrigues & Oliveira, 2008). 

Recentemente, o recurso a reguladores de crescimento de origem natural para a quebra da 
dormência das fruteiras exigentes em frio invernal, tem sido estudado em diversas culturas a nível 
internacional (Fabbroni et al., 2007). Entre os referidos reguladores de crescimento, as citoquininas 
têm-se revelado as mais promissoras, pela ação que desempenham. 

O presente trabalho, teve como objetivo, estudar a ação de citoquininas de origem natural na 
quebra da dormência, índices de fertilidade e produção da actinídea. 

 
Material e métodos 

O presente estudo decorreu durante o ciclo vegetativo de 2011, na localidade de Meixedo, 
concelho e distrito de Viana do Castelo (Lat. 41º45’51” N e Long. 8º42’46”O), situado a cerca de 14 km 
do mar. O ensaio foi conduzido num delineamento completamente casualizado e consistiu em três 
modalidades: Cytokin®, Dormex® (usado como referência) e a testemunha (tratada com água), com 
quatro repetições por modalidade. Cada repetição era constituída por 3 linhas com quatro plantas, 
tendo a observação incidido sobre as duas plantas centrais da linha do meio, funcionando as restantes 
como bordadura, de forma a minimizar os efeitos de deriva de produtos de umas modalidades para 
outras. As observações incidiram sobre os gomos e frutos de todas as varas de cada planta amostrada. 

Os parâmetros avaliados foram: carga à poda: número médio de gomos por vara e número 
médio de varas por planta; número de gomos evoluídos: número médio de gomos que abrolharam em 
cada vara; índice de abrolhamento: que é dado pela razão entre o número médio de gomos deixados à 
poda e o número médio de gomos evoluídos; índice de fertilidade prático: que é dado pela razão entre o 
número médio de frutos por vara e o número médio de gomos à poda e produção: número médio de 
frutos por vara e por planta. O número de horas de frio foi calculado a partir dos dados obtidos nas 
estações meteorológicas de Arcozelo, Cepões Bárrio, do concelho de Ponte de Lima, todas elas situadas 
num raio de 10 km do local do ensaio. As pulverizações foram realizadas de acordo com as indicações 
dos fabricantes. As doses utilizadas foram de 0,5 L.ha-1 para o Cytokin® e de 50 L.ha-1 para o Dormex. O 
volume de calda foi de 1000 L.ha-1. Complementarmente procedeu-se também ao acompanhamento da 
fenologia da cultura, com observações semanais entre 22 de fevereiro e 27 de junho (frutos em 
crescimento), tendo-se feito nesta última data, a colheita de dados para avaliação dos índices acima 
referidos. 

Para comparar os resultados obtidos, recorreu-se à análise de variâncias a um fator (ANOVA) 
com um nível de significância de 0,05. A comparação das médias foi feita através do teste de Duncan, 
para um nível de significância também de 0,05. Para verificação dos pressupostos necessários à 
prossecução com a análise de variância, realizaram-se os testes de Shapiro-Wilk (adesão à 
normalidade) e de Levene (homogeneidade das variâncias). 

 
Resultados  

Evolução da fenologia. A primeira observação teve lugar no dia 23 de fevereiro, tendo-se 
acompanhado a evolução do estado fenológico das plantas sujeitas ao estudo com visitas regulares 
semanais até ao final do estudo e a última visita foi feita no dia 27 de junho de 2011. O abrolhamento 
decorreu em 15/03/2011 em todas as modalidades (quadros 1 a 3). Da análise dos resultados verifica-
-se que para todos os parâmetros avaliados, foram cumpridos os pressupostos necessários à 
prossecução com a análise de variâncias, não tendo sido possível identificar diferenças 
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estatisticamente significativas tanto para o teste de - Shapiro Wilk como para o Teste de Levene 
(homogeneidade das variâncias) 

O número de varas por planta (Figura 1) foi idêntico entre as modalidades em estudo, não se 
tendo verificado diferenças estatisticamente significativas entre elas (p >0,05). Na modalidade tratada 
com Cytokin®, o número médio de varas por planta foi de 13,63 ± 2,17, enquanto no caso do Dormex® 
foi de 12,5 ± 2,27 e na testemunha de 12,63 ± 1,80 varas por planta. 

O número médio de gomos por vara, foi idêntico entre as modalidades ensaiadas (Figura 2), 
pelo que não foi possível detetar diferenças estatisticamente significativas entre elas (p >0,05). A carga 
à poda oscilou entre 21,6 ± 3,1 gomos por vara na modalidade tratada com Dormex® e 24,1 ± 1,3 na 
testemunha. 

O índice de abrolhamento, oscilou entre 58,17 ± 4,65% na testemunha e 65 ± 3,6% no Cytokin® 
(Figura 3). A análise de variâncias revelou diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) entre as 
modalidades em estudo. O índice de abrolhamento na modalidade Cytokin® foi significativamente 
superior ao da testemunha, não diferindo ambas da modalidade tratada com Dormex®. 

O índice de fertilidade prático diferiu significativamente entre as modalidades em estudo 
(fig. 5), sendo que nas modalidades Dormex® (1,22 ± 0,12) e Cytokin® (1,13 ± 0,20) foi 
significativamente superior ao da Testemunha (0,74 ± 0,14). 

O número médio de frutos por vara diferiu significativamente entre as modalidades em estudo 
(p <0,05) (fig. 5). O valor obtido nas modalidades Dormex® (26,1 ± 2,7) e Cytokin® (24,7 ± 4,3) foi 
significativamente superior ao da Testemunha (17,9 ± 4,0). 

O número médio de frutos produzidos por planta oscilou entre 229 ± 52 na Testemunha e 
342 ± 103 no Cytokin® (fig. 6). Da análise de variâncias não foi possível detetar diferenças 
estatisticamente significativas entre as modalidades ensaiadas. 

 
Discussão e conclusões 

A evolução fenológica da cultura apresentou uma evolução idêntica entre as modalidades 
ensaiadas. Contrariamente ao que seria de esperar, o Dormex® não provocou uma antecipação 
considerável no abrolhamento, o que pode ser devido ao facto de no inverno anterior as necessidades 
de frio terem sido satisfeitas integralmente (quadro 4). 

O número médio de varas por planta, não apresentou diferenças estatisticamente significativas 
entre as diferentes modalidades em estudo. Nesta avaliação não seriam de esperar diferenças entre os 
tratamentos uma vez que aquando da marcação do ensaio no terreno foi acertado o número de varas 
por planta, o mesmo se verificando para o número médio de gomos por vara. 

O índice de abrolhamento na modalidade Cytokin® foi significativamente superior ao da 
testemunha, não diferindo ambas da modalidade Dormex®. Estes valores vão ao encontro dos 
verificados por Fabbroni (2009). O índice de fertilidade prático, ou seja, a razão entre o número médio 
de frutos por vara e o número médio de gomos à poda, diferiu significativamente entre as modalidades 
em estudo, apresentando as modalidades tratadas, valores superiores aos da testemunha.  

O número de frutos por vara diferiu significativamente entre as modalidades em estudo. Uma 
vez que a carga à poda entre as três modalidades em estudo foi equivalente, mas o número de frutos 
obtidos em cada vara diferiu entre as modalidades, tudo indica que tanto o Dormex® como o Cytokin® 
produziram um efeito de aumento do número de frutos obtidos por vara (Fabbroni, 2009).  

Relativamente ao número médio de frutos por planta, as modalidades tratadas apresentaram 
valores mais elevados que a testemunha, sendo que na modalidade tratada com Cytokin®, os valores 
foram tendencialmente superiores aos da modalidade tratada com Dormex®. Entre as modalidades 
tratadas, estas diferenças apesar de não terem sido estatisticamente significativas, representam um 
aumento de produção para a modalidade Cytokin®, de 11 kg/planta, o que para o presente caso 
corresponde a 5 500 kg.ha-1.  

Com o presente estudo foi possível concluir que de uma forma geral, o Cytokin® pode 
constituir uma alternativa do Dormex®, pois as diferenças entre os diferentes parâmetros analisados 
não foram estatisticamente significativas, apesar do número de frutos na modalidade tratada com 
Cytokin® ter sido tendencialmente superior, correspondendo a valores monetários não 
negligenciáveis. 

De salientar que estes resultados estão de acordo com os observados em Itália, onde também 
se efetuou o estudo comparativo entre o Dormex® e o Cytokin®, tendo-se também aí concluindo que de 
um modo geral o Cytokin® produz efeitos muitos semelhantes aos do Dormex® em plantas de actinídea 
(Fabbroni, et al., 2007; Fabbroni, 2009). 

Outros estudos deverão ser realizados noutros pomares, com diferentes localizações 
geográficas, a fim de certificar o efeito semelhante e eliminar a possibilidade de outros fatores como 
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climáticos, época de aplicação, fertilização, rega, pragas e doenças, entre outros, terem interferido 
neste estudo. 

Os resultados obtidos apontam para a possibilidade do Cytokin® poder constituir uma 
alternativa viável ao Dormex®, sem os inconvenientes toxicológicos e ambientais deste último. Por 
outro lado, o Cytokin® não antecipa o abrolhamento da cultura, tal como acontece com o Dormex®, o 
que constitui maior segurança para o agricultor em termos de risco de geadas tardias. Dado tratar-se 
de um produto de origem natural, o Cytokin pode assumir um papel importante na produção biológica 
de kiwis. 
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Quadro 1  Estados fenológicos das plantas do tratamento com Dormex®.  

 

Data 
Estados fenológicos 

Menos evoluído Dominante Mais evoluído 

23-02-2011 Gomo de inverno Gomo inchado 
 01-03-2011 Gomo de iInverno Gomo inchado Abrolhamento 

10-03-2011 Gomo de inverno Gomo inchado Abrolhamento 

15-03-2011 Gomo inchado Abrolhamento Ponta verde 

22-03-2011 Abrolhamento Ponta verde Folhas visíveis 

29-03-2011 Ponta verde Folhas visíveis Botões florais visíveis 

07-04-2011 Folhas visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

14-04-2011 Botões florais visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

28-04-2011 Botões florais visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

05-05-2011 Botões florais separados Pétalas visíveis Campânula 

12-05-2011 Pétalas visíveis Plena floração Plena floração 

19-05-2011 Plena floração Vingamento Frutos crescimento 

26-05-2011 Vingamento Frutos crescimento Frutos crescimento 

09-06-2011 Frutos em crescimento Frutos crescimento Frutos crescimento 

27-06-2011 Frutos em crescimento Frutos crescimento Frutos crescimento 
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Quadro 2  Estados fenológicos das plantas do tratamento com Cytokin®. 
 

Data 

Estados fenológicos 

Menos evoluído Dominante Mais evoluído 

23-02-2011 Gomo de inverno Gomo inchado 
 

01-03-2011 Gomo de inverno Gomo inchado Abrolhamento 

10-03-2011 Gomo de inverno Gomo inchado Abrolhamento 

15-03-2011 Gomo inchado Abrolhamento Abrolhamento 

22-03-2011 Abrolhamento Ponta verde Ponta verde 

29-03-2011 Ponta verde Folhas visíveis Botões florais visíveis 

07-04-2011 Folhas visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

14-04-2011 Botões florais visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

28-04-2011 Botões florais visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

05-05-2011 Botões florais separados Pétalas visíveis Campânula 

12-05-2011 Pétalas visíveis Plena floração Plena floração 

19-05-2011 Plena floração Vingamento Frutos crescimento 

26-05-2011 Vingamento Frutos crescimento Frutos crescimento 

09-06-2011 Frutos em crescimento Frutos crescimento Frutos crescimento 

27-06-2011 Frutos em crescimento Frutos crescimento Frutos crescimento 

 
 
 

Quadro 3  Estados fenológicos das plantas testemunha. 
 

Data  

Estados fenológicos 

Menos evoluído Dominante Mais evoluído 

23-02-2011 Gomo de inverno Gomo inchado 
 

01-03-2011 Gomo de inverno Gomo inchado Abrolhamento 

10-03-2011 Gomo de inverno Gomo inchado Abrolhamento 

15-03-2011 Gomo inchado Abrolhamento Abrolhamento 

22-03-2011 Abrolhamento Ponta verde Ponta verde 

29-03-2011 Ponta verde Folhas visíveis Botões florais visíveis 

07-04-2011 Folhas visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

14-04-2011 Folhas visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

28-04-2011 Botões florais visíveis Botões florais visíveis Folhas separadas 

05-05-2011 Botões florais separados Pétalas visíveis Campânula 

12-05-2011 Pétalas visíveis Plena floração Plena floração 

19-05-2011 Plena floração Vingamento Frutos crescimento 

26-05-2011 Vingamento Frutos crescimento Frutos crescimento 

09-06-2011 Frutos em crescimento Frutos crescimento Frutos crescimento 

27-06-2011 Frutos em crescimento Frutos crescimento Frutos crescimento 
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Quadro 4  Horas de frio abaixo de 7,2ºC para os meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro e 
fevereiro de 2011 em diferentes estações meteorológicas. 

  Nov. Dez. Jan. Fev. Total 

Correlhã 182 276 238 204,75 900,75 

Cepões 189 279 229 220,5 917,5 

Arcozelo 180 275 212 224 891 
 
 

 
Figura 1  Número médio de varas por planta nas diferentes modalidades, Dormex®, Cytokin® e 
testemunha. Valores com a mesma letra, não diferem significativamente entre si ao nível de 0,05 
(Duncan). 
 
 

 
Figura 2  Número médio de gomos por vara nas diferentes modalidades, Dormex®, Cytokin® e 
testemunha. Valores com a mesma letra, não diferem significativamente entre si ao nível de 0,05 
(Duncan). 
 

 

 
Figura 3  Índice de abrolhamento para as diversas modalidades em estudo. Valores com uma letra em 
comum, não diferem significativamente entre si ao nível de 0,05 (Duncan).  
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Figura 4  Índice de fertilidade prático para as diversas modalidades em estudo. Valores com mesma 
letra, não diferem significativamente entre si ao nível de 0,05 (Duncan). 
 
 
 
 

 
 

Figura 5  Número médio de frutos por vara para as diferentes modalidades. Valores com a mesma 
letra, não diferem significativamente entre si ao nível de 0,05 (Duncan). 
 
 
 
 

 
 

Figura 6  Número médio de frutos por planta nas diferentes modalidades ensaiadas. Valores com a 
mesma letra, não diferem significativamente entre si ao nível de 0,05 (Duncan). 
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