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RESUMO

Na cultura da mandioca, a propagação é realizada quase que exclusivamente por via assexuada, sendo as sementes utilizadas apenas em programas de melhoramento genético.

Porém, o método de propagação assexuada possui desvantagens como a grande quantidade de material vegetal utilizado na propagação e a possível transmissão de pragas e

doenças. Objetivou-se avaliar o efeito da aplicação do bioestimulante Stimulate®, do grupo químico citocinina + giberelina + ácido indolcanóico, na propagação assexuada

visando à produção de mudas. O delineamento foi em blocos casualizados com seis tratamentos e quatro repetições com 15 manivas em cada repetição. Foram utilizadas ramas

de mandioca seccionadas em pequenas manivas contendo duas gemas. Após o corte, as manivas foram submersas em uma solução de água e o produto comercial Stimulate®

em diferentes concentrações: 0; 1; 2; 4; 8 e 16 mL por litro de solução durante 15 minutos. Após receberem o tratamento, as manivas foram plantadas em bandejas plásticas

contendo areia. As avaliações foram realizadas em intervalos de 14 dias e no final do experimento, aos 85 dias. Foram avaliados as variáveis: altura das brotações, número de

folhas, número de brotações e foram atribuídas notas, de 0 a 10, relativas à emergência das brotações. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de F, médias

comparadas pelo teste de Tukey (0,05) e estudo de regressão. Resultados parciais mostraram que houve influencia das concentrações estudadas de forma positiva na

emergência e número de brotações, quando a concentração da solução utilizada foi de 2 mL L-1 e, negativa, quando a concentração aplicada foi de 16 mL L-1. Para as demais

concentrações não houve diferença significativa entre as médias para todas as variáveis.
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