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RESUMO

Um dos fatores  preponderantes para o sucesso do cultivo da batata-doce é a qualidade fitossanitária da muda, que juntamente com tecnologias mais avançadas para produção e

manejo da muda da batata-doce podem resultar a produtividades elevadas, além de maior qualidade comercial da raiz tuberosa. Objetivou-se caracterizar e analisar o efeito

fisiológico do fungicida azoxistrobina no comportamento fisiológico, crescimento e desenvolvimento da muda de batata-doce. O experimento foi efetuado em delineamento de

blocos ao acaso com seis tratamentos, quatro blocos com dez seguimentos de rama - semente de batata-doce de cultivar Canadense contendo dois entrenós de 10cm de

comprimento. Após a seleção e preparo foi realizada a aplicação dos tratamentos  com fungicida por 10 minutos , sendo os tratamentos com as respectivas dosagens:

T1-Testemunha (sem aplicação); T2-Hiplocorito de Sódio ( 8 ml L-1); T3-Azoxistrobina (1 ml L-1); T4-Azoxistrobina (2 ml L-1); T5-Azoxistrobina (4 ml L-1); T6-Azoxistrobina (8 ml

L-1). A fonte de Hiplocorito de Sódio continha 2,0 a 2,5% de cloro ativo. Como fungicida Azoxistrobina adotou-se o produto Amistar Top®, contendo 200g L-1 do princípio ativo.

Após a aplicação dos tratamentos, a intervalos quinzenais e aos 78 dias após o plantio foram realizadas as avaliações: altura da planta, número de folhas por parcela, número

médio de entrenós, número de brotos por parcela e emergência de brotos,por meio de uma escala de notas de 1 a 5. Os dados obtidos serão submetidos á teste de normalidade

e homogeneidade, analise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de tukey à 5% de probabilidade, além de estudos de regressão utilizando o pacote

estatístico do programa ASSISTAT. Resultados preliminares mostraram que houve influência direta das concentrações estudadas de forma positiva na emergência e número de

brotações de ramas-semente. A maior concentração estudada de 8 ml L-1 foi favorável a emergência e aumento  do número de brotações.
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