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Atraves da gera~ao de tecnologias relacionadas com as prati 
cas culturais, aliadas a obten~ao de cultivares com maior capaci 
dade produtiva no cultivo principal e na soca, torna-se posslvel 
o aumento da produ~ao de arroz por unidade de area e de tempo. 

Estudos visando avaliar 0 comportamento de cultivares/linh~ 

gens de arroz irri9ado a explora~ao da soca em distintos nlveis 
de manejo de agua e fertiliza~ao nitrogenada foram conduzidos no 
CNPAF/EMBRAPA, nos anos agrlcolas 1983/84, 84/85 e 85/86. Em cada 
ano as cultivares/linahgens foram sUbstitulnas por aquelas que 
apresentaram melhor comportamento quanta ao aproveitamento da so 
ca nas avalia~oes feitas no Ensaio Comparativo Avan~ado. Os trat~ 

mentos consistiram de tres nlveis de nitrogenio (0; 30 e 60 kg de 
N/ha) e de tres manejos de agua (lamina de agua durante to do ci 
clo da soca; banhos ate 25 dias apes 0 corte, posteriormente lami 
na continua; banhos periedicos durante todo 0 ciclo). As cultiv~ 

res/linhagens comportaram-se diferentemente tanto no cultivo pri~ 
cipal quanto na soca. Com rela~ao ao rendimento de graos, difere~ 
~as significativas foram observadas em fun~ao dos nlveis de nitr£ 
genio, apenas no primeiro experimento, obtendo-se maior produ~ao 

com a dose de 30 kg de N/ha: Nos anos subsequentes, as maiores 
respostas foram verificadas com a mesma dosagem e, a partir deste 
nivel os acrescimos foram pequenos. Os manejos de agua nao influ 
enciaram a produtividade das cultivares/linhagens estudadas. En 
tretanto, com a utiliza~ao de banhos periedicos durante to do 0 ci 
clo da soca verificou-se redu~ao de 1 l/s/ha no consumo de agua, 
sem causar queda na produ~ao de graos. Isto mostra que 0 

men to de agua e baixo no cultivo da soca. Os indices de 
nos graos causados, princi~lmente, por Helminthosporium 
aumentaram com as doses de nitrogenio. 
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