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 Rezumat 
 O polenizare bună este esenţială pentru obţinerea unor fructe kiwi mari. În timp ce albinele melifere sunt cei mai importanţi 
polenizatori ai kiwi, polenul poate fi transportat la florile femele şi de către vânt sau alte insecte. În unele zone din Italia există probleme 
de polenizare datorită înfloririi simultane a altor plante, care sunt mai atractive pentru albinele melifere. Pentru evaluarea efectelor 
diferitelor tratamente asupra creşterii şi calităţii fructelor de kiwi au fost efectuate experimente în anii 1998 şi 1999 şi apoi din nou în 
2001 şi 2002 pentru: 1) măsurarea contribuţiei relative a polenizării anemofile şi entomofile, 2) creşterea atragerii albinelor melifere de 
florile de kiwi, 3) îmbunătăţirea polenizării artificiale, şi 4) depăşirea consecinţelor negative ale unei polenizări neadecvate prin folosirea 
unor regulatori de creştere. Înaintea înfloririi, unii muguri de fructe au fost acoperiţi cu săculeţe pentru a permite doar polenizarea 
anemofilă. Únele colonii au fost hrănite cu polen masculin de Actinidia (hrănirea indusă) pentru a creşte atractivitatea florilor de kiwi. În 
timpul înfloririi, polenul a fost colectat de pe florile plantelor masculine şi a fost folosit pentru polenizarea artificială a florilor care tocmai 
se deschideau, folosind o “minge de tenis“ sau un spary manual, după ce s-a făcut o suspensie în apă. Florile netratate au fost folosite 
drept martor. Pentru o mai bună evaluare a efectelor polenizării artificiale unele flori au fost acoperite cu săculeţe imediat după aplicarea 
polenului, pentru a împiedica orice alte vizite din partea insectelor. Cincisprezece zile după înflorirea deplină, jumătate dintre fructe au 
fost tratate (prin afundare) cu o soluţie de tidiazuron (20 ppm), un regulator de creştere. Rezultatele experimentelor au arătat că 
împiedicarea polenizării de către insecte cauzează o cădere considerabilă a fructelor (≅30%), o reducere a creşterii fructelor (-50%), 
acestea având o formă mai rotundă şi mai puţine seminţe. Hrănirea indusă a albinelor are drept rezultat creşterea cantităţii de polen de 
Actinidia recoltat de către albine, ceea ce indică o atractivitate mărită a florilor de Actinidia. În ambele sisteme de polenizare artificială 
testate, fructul are tendinţa să crească mai mare decât martorul indiferent dacă florile au fost acoperite după polenizare. În schimb, la 
martor a fost observat reducerea semnificativă a creşterii fructului când florile au fost acoperite. Aceste rezultate indică faptul că 
cerinţele de polenizare ale florilor au fost complet satisfăcute de către sistemele de polenizare artificiale testate. Fructele provenite din 
flori polenizate artificial au avut un raport lungime/diametru mai bun şi mai multe seminţe. La recoltare acestea au avut tendinţa să aibă 
un conţinut solid solubil mai mare şi o pulpă cu o consistenţă mai redusă. Tratamentul cu tidiazuron a mărit semnificativ dimensiunea 
tuturor fructelor tratate, iar greutatea fructelor provenite de la florile nepolenizate entomofil s-a apropiat de valorile martorilor. Tidiazuron 
trebuie folosit cu precauţie, deoarece are tendinţa de a reduce raportul lungime/diamteru. Rezultatele indică faptul că problemele de 
polenizare a fructului de kiwi pot fi reduse sau eliminate prin hrănirea indusă a coloniilor şi/sau prin folosirea polenizării artificiale şi a 
regulatorilor de creştere. 
 
 Cuvinte cheie: floarea soarelui / polenizare de către albine / producţie de seminţe hibrid 
 
 
 
 Introducere 
 
 
 Polenizarea adecvată a florilor de kiwi garantează o calitate mai bună şi o greutate mai mare a 
fructului. Contribuţia albinei melifere la polenizarea fructului de kiwi este esenţială, deşi alte insecte precum 
şi vântul pot duce polenul pe floarea femelă (FREE, 1993). Înflorirea simultană a florei sălbatice şi a plantelor 
cultivate (de ex. Trifolium incarnatum L.) în apropierea lui kiwi poate îndepărta polenizatorii de florile de kiwi 
(PALMER et al., 1974; PIAZZA şi INTOPPA, 1988, 1989) care sunt mai puţin atractive, deoarece ele nu 
produc nectar. 
 S-au făcut unele încercări pentru rezolvarea acestei probleme (PINZAUTI, 1990; GOODWING et al., 
1991; TSIRAKOGLOU et al., 1997). Acestea s-au bazat pe: hrănirea albinelor melifere cu sirop de zahăr 
drept compensare pentru lipsa secreţiei de nectar, scoaterea polenului înmagazinat şi stropirea florilor cu 
substanţe atractante. Totuşi rezultatele au fost contradictorii. De aceea în anii 1998 şi 1999 şi apoi în 2001 şi 
2002 s-au făcut experimente pentru îmbunătăţirea calităţii fructelor de kiwi. Scopurile studiului au fost: 

1. Determinarea contribuţiei relative a vântului şi a insectelor polenizatoare; 
2. Creşterea atractivităţii florilor de kiwi pentru albinele melifere; 
3. Compararea efectului polenizării manuale şi a regulatorilor de creştere. 

 
 

Material şi metode 
 
 

 Experimentele au fost efectuate în Italia centrală în două livezi comerciale de kiwi (Actinidia deliciosa 
– A. Chev.), cv. Hayward având drept polenizator cv. Matua (5:1). Câmpuri de Trifolium incarnatum 
înconjurau livezile de kiwi. Caracteristicile vegetative şi reproductive ale celor două livezi de kiwi erau foarte 
asemănătoare. 
 În ambele livezi unele vlăstare de fructe au fost acoperite cu plase ca să fie posibilă doar 
polenizarea anemofilă. 
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 Când înflorirea a atins 10%, au fost instalate în ambele livezi per ha 8 colonii de albine de rasa Apis 
mellifera ligustica. 
 Înaintea amplasării coloniilor, în cadrul unei livezi, ele au fost hrănite timp de 2 zile cu o suspensie 
de polen masculin de Actinidia (hrănire indusă – 2,5 g polen/l într-o soluţie de zahăr de 50%) pentru a creşte 
atractivitatea florilor. Coloniile din cealaltă livadă au fost hrănite doar cu o soluţie de zahăr 50%. Pentru a 
evalua efectele hrănirii induse au fost puse capcane de polen la urdiniş pentru colectarea polenului cules de 
către albinele melifere. 
 În livada cu colonii “normale” de albine melifere (nehrănite cu suspensie de polen Actinidia) polenul 
a fost colectat de pe florile unor ramuri masculine cu ajutorul unui aspirator. Acest polen a fost folosit pentru 
polenizarea manuală a florilor proaspăt deschise. Polenul a fost aplicat cu o ”minge de tenis” sau după ce a 
fost suspendat în apă (0,5 g/l), a fost pulverizat cu ajutorul unui atomizor. Florile netratate au fost folosite ca 
martor. Pentru o evaluare mai bună a efectelor polenizării manuale, imediat după aplicarea polenului, o parte 
a florilor polenizate manual şi o parte a florilor martor au fost acoperite cu săculeţe pentru a preveni vizitarea 
lor de către insecte. Cincisprezece zile după înflorirea maximă, jumătate din toate fructele colectate au fost 
introduse într-o soluţie de tidiazuron 20 ppm (TZD). 
 În timpul experimentului au fost culese următoarele date: 

a) cantitatea şi tipurile de polen colectate de albinele melifere în timpul experimentului; 
b) căderea fructelor în timpul creşterii; 
c) greutatea, forma, consistenţa pulpei şi conţinutul solid solubil al fructului la recoltare (sfârşitul 

lunii octombrie) şi numărul de seminţe; 
d) consistenţa pulpei şi conţinutul solid solubil al fructului la maturitatea deplină (20 de zile după 

recoltare). 
 
 

Tipuri de polen colectate de către albinele melifere, efectul metodei de polenizare asupra fructelor 
testate (tabelele I, II, III) 

 
 

Tabelul I 
Efectul polenizării anemofile şi entomofile şi a hrănirii induse a albinelor melifere asupra  

caracteristicilor fructelor la recoltare* 

  
Greutate 

 
(g) 

Diametru 
maxim 
(mm) 

Diametru 
minim 
(mm) 

Lungime 
(mm) 

Lungime/ 
media 

diametru 

Diametru 
maxim/ 

diametru 
minim 

Diametru 
mediu al 
cotorului 

(mm) 

Număr de 
seminţe** 

(n) 

          
Polenizare 
anemofilă + 
entomofilă 

70,5 b 48,5 b 43,6 b 53,1 b 1,15 b 1,11 a 13,3 b 131,3 b 
Livadă cu 
colonii de 
albine 
melifere 
“normale”          

 Polenizare 
anemofilă 43,0 a 42,4 a 38,7 a 43,3 a 1,07 a 1,09 a 11,3 a 71,3 a 

  
         

Polenizare 
anemofilă + 
entomofilă 

81,1 c 51,0 c 45,1 c 56,9 c 1,18 b 1,13 a 14,4 c 160,7 c 

         

Livadă cu 
colonii supuse 
hrănirii  
induse Polenizare 

anemofilă 46,1 a 42,4 a 38,0 a 46,2 a 1,15 a 1,12 a 10,7 a 86,8 a 

          
În fiecare coloană media urmată de aceeaşi literă nu reprezintă diferenţe semnificative la P≤0,05 
* Valorile medii pentru cei patru ani (1998, 1999, 2001, 2002) 
** Estimat prin numărarea seminţelor vizibile în secţiunile de încrucişare proximale, centrale şi distale ale fructelor 
 
 

Tabelul II 
Efectele tipului de polenizare asupra caracteristicilor calitative ale fructelor la recoltare şi în momentul consumului* 

  Conţinut solid solubil (°Brix)  Consistenţa pulpei (kgf) 
  La recoltare În momentul consumului  La recoltare În momentul consumului 

Polenizare anemofilă + 
entomofilă 

6,7 a 13,6 a  8,0 a 1,1 a Livadă cu colonii de albine 
melifere 
“normale”  Polenizare anemofilă 6,5 a 13,3 a  8,6 a 0,9 a 
       

Polenizare anemofilă + 
entomofilă 

6,8 a 13,7 a  7,9 a 1,0 a 

      

Livadă cu colonii supuse 
hrănirii induse 

Polenizare anemofilă 6,6 a 13,5 a  8,1 a 1,0 a 
În fiecare coloană media urmată de aceeaşi literă nu reprezintă diferenţe semnificative la P≤0,05 
* Valorile medii pentru cei patru ani (1998, 1999, 2001, 2002) 
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Tabelul III 
Cantitatea de polen colectat de coloniile de albine melifere “normale“ şi a celor supuse unei hrăniri induse în 

timpul înfloririi kiwi-ului* 

Specii de plantă  Polen colectat de coloniile de albine melifere “normale”   (1)   Polen colectat de coloniile de 
albine cu hrănire indusă  (2) 

Diferenţe 
 

(2) – (1) 

Actinidia  10,2%   30,3% + 20,1 
Papaver  9,4%   7,8% -    1,6 
Sinapis  18,6%   15,6% -    3,0 
Taraxacum  3,5%   2,9% -    0,6 
Trifolium  51,1%   45,8% -    5,3 
Vicia  7,2%   7,6% +   0,4 

* Valorile medii pentru cei patru ani (1998, 1999, 2001, 2002) 
 
 

În timpul experimentului albinele melifere au colectat polenul de Actinidia, Papaver, Sinapis, 
Taraxacum, Trifolium, Vicia. Trifolium incarnatum a fost specia cea mai reprezentată. Tratamentul cu hrănire 
indusă a mărit cantitatea relativă a polenului de Actinidia cules (30% faţă de 10% din total), indicând o 
atractivitate îmbunătăţită a florilor pentru albinele melifere. O rată mărită de polenizare era corelată cu fructe 
mai grele (+15%) şi cu un număr mai mare de seminţe (+22%). 

PINZAUTI (1990) şi TSIRAKOGLOU et al. (1997) au raportat de asemenea o creştere semnificativă 
a polenului de kiwi colectat de albinele melifere când s-a utilizat strategia scoaterii polenului depozitat în 
faguri. 

Polenizarea anemofilă a dat rezultate nesatisfăcătoare la toţi parametrii evaluaţi : o greutate mai 
scazută a fructului (-41%), un număr mai mic de seminţe (-46%) şi fructe cu formă mai rotundă. 

Polenizarea manuală, fără a avea în vedere metoda folosită, satisface complet cerinţele de polen ale 
florilor, având ca rezultat un fruct mai mare (+24%), cu un diametru pe lungime mai mare decât cel găsit la 
fructul polenizat liber. 

Metoda de polenizare nu a afectat conţinutul solid solubil sau consistenţa pulpei fructelor. 
 
 
Efectele regulatorilor de creştere asupra fructelor tratate (tabelele IV şi V). 
 
 
 

Tabelul IV 
Efectele polenizării manuale şi a tratamentului TDZ asupra caracteristicilor fructelor la recoltare* 

  
Greuta-

tea 
(g) 

Diametrul maxim 
(mm) 

Diametrul minim 
(mm) 

Lungimea 
(mm) 

Lungimea/ 
diametrul 

mediu 

Diametrul maxim 
/diametrul minim 

Numărul de 
seminţe** 

(n°) 
         

 - TDZ 70,5 b 48,5 b 43,6 b 53,1 b 1,15 cd 1,11 abc 131,3 b 
Martor (polenizare 
liberă)         

 + TDZ 116,2 d 57,7 d 50,4 d 61,2 c 1,13 c 1,14 c 124,2 b 
         
 - TDZ 43,0 a 42,4 a 38,7 a 43,3 a 1,07 b 1,09 a 71,3 a 
Polenizare 
anemofilă         

 + TDZ 74,6 b 52,7 c 46,5 bc 51,1 b 1,03 a 1,13 bc 81,4 a 
         
Polenizare 
manuală cu  - TDZ 86,2 c 50,9 c 46,4 bc 61,8 c 1,27 f 1,10 ab 197,9 c 

o minge de tenis         
 + TDZ 128,6 e 59,4 d 52,8 d 66,4 de 1,18 de 1,13 bc 185,4 c 
         
Polenizare 
manuală  - TDZ 88,8 c 52,0 c 46,9 c 62,8 cd 1,27 f 1,11 abc 179,2 c 

cu un          
atomizor + TDZ 126,7 e 59,3 d 52,8 d 67,5 e 1,20 e 1,12 abc 184,3 c 
 

        

În fiecare coloană mediile urmate de aceeaşi literă nu diferă semnificativ la P≤0,05 
* Valorile medii pentru cei patru ani (1998, 1999, 2001, 2002) 
** Estimat prin numărarea seminţelor vizibile în secţiunile de încrucişare proximale, centrale şi distale ale fructelor 
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Tabelul V 
Efectele polenizării manuale şi a tratamentului TDZ asupra caracteristicilor calitative ale fructelor la recoltare  

şi în momentul consumului* 
  Conţinut solid solubil (°Brix)  Consistenţa pulpei (kgf) 
  La recoltare În momentul consumului  La recoltare În momentul consumului 

       
 - TDZ 6,7 a 13,6 a  8,0 b 1,1 a 
Martor (polenizare liberă)       
 + TDZ 7,2 b 13,4 a  7,1 a 1,0 a 
       
 - TDZ 6,6 a 13,5 a  8,3 b 1,0 a 
Polenizare anemofilă       
 + TDZ 7,3 b 13,2 a  7,1 a 1,1 a 
       
Polenizare manuală cu o minge  - TDZ 6,5 a 13,7 a  8,2 b 1,2 a 
de tenis       
 + TDZ 7,4 b 13,2 a  7,4 a 0,9 a 
       
Polenizare manuală  - TDZ 6,8 a 13,5 a  8,5 b 1,2 a 
cu un atomizor       
 + TDZ 7,5 b 13,5 a  7,3 a 1,0 a 
       

În fiecare coloană mediile urmate de aceeaşi literă nu se diferenţiază semnificativ P≤0,05. 
* Valorile medii pentru cei patru ani (1998, 1999, 2001, 2002). 
 
 
 Tratamentul cu TDZ a mărit întotdeauna semnificativ greutatea şi conţinutul solid al fructelor şi a 
scăzut consistenţa pulpei la recoltare. Aceste diferenţe au dispărut însă oricum imediat ce fructul a ajuns la 
maturitate deplină. Acest lucru arată că TZD are tendinţa de a grăbi coacerea fructului. 
 
 
 Concluzii 
 
 
 Polenizarea adecvată a florilor de kiwi este esenţială pentru obţinerea unui fruct cu dimensiune şi 
formă corespunzătoare. 
 Polenizarea anemofilă este minimală, astfel insectele fiind necesare pentru o polenizare efectivă. 
Albinele melifere au fost polenizatori eficienţi când au fost stimulate cu sirop de zahăr care conţinea polen de 
Actinidia (hrănire indusă). Polenizarea manuală şi regulatorii de creştere au îmbunătăţit de asemenea 
polenizarea şi creşterea fructului. 
 Hrănirea indusă a coloniilor de albine melifere a combinat o îmbunătăţire semnificativă a polenizării 
cu un cost redus al aplicării, care se pare că a mărit eficienţa polenizării. 
 Polenizarea manuală este foarte eficace dar şi foarte scumpă. Ar trebui folosită doar în cazul în care 
condiţiile pentru o polenizare bună sunt foarte critice. Pulverizarea suspensiei de polen cu ajutorul unui 
atomizor dă rezultate bune şi reduce costurile de aplicare. 
 Folosirea tratamentului TDZ măreşte semnificativ creşterea fructelor, ceea ce duce la depăşirea 
deficienţelor de polenizare. Dar folosirea unor asemenea chimicale tinde să modifice forma fructului şi ar 
putea compromite gradul de sănătate a produsului. 
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