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A exploracao da soca de arroz irrigado constitui uma das es 
trategias de aum~nto da produtividade, estabilizacao da producao 
brasileira e aumento da lucratividade dos orizicultores. A possi 
bilidade de obtencao de altos rendimentos no cultivo da rebrota 
dos colmos remanescentes da primeira colheita, a baixos custos, 
tem-se apresentado como uma exploracao vantajosa, principalmente 
para pequenos produtores. 

Nos Ensaios Comparativos Avancados do Programa de Melhorame~ 

to de Arroz Irrigado, conduzidos no CNPAF/EMBRAPA, foi avaliada 
a viabilidade da exploracao da soca de diferentes linhagens nos 
anos agrlcolas 1983/84, 84/85 e 85/86. Verificou-se que as linha 
gens comportaram-se diferentemente, tanto no cultivo principal 

qua n ton a soc a, com r e 1 a c a a a 0 c i c 1 0, a a 1 t u r a d asp 1 a"n t as, a c a 
pacidade de rebrote e a producao de graos. As linhagens que apr~ 

"sentaram maiores respostas na exploracao da soca nos tres anos do 
est u d 0 for am: C N A 3952; C N A 3 B 7,9; C N A 3852; C N A 3947;" C N A 3771; 

RJ 010; CNA 3922; CNA 3949; CNA 4223; CNA 4892; CNA 4890 e CNA 
3815. A maioria delas com produtividade acima de 10.000 Kg de 
graos/ha nas duas colheitas. Houve reducao do ciclo e da altura 

das plantas na soca. A CICA 8 e a cultivar mais usada n9 sistema 
de cultivo irrigado par submersao, bastante produtiva no primeiro 
cultivo, entretanto apresenta baixa capacidade produtiva na explQ 
racao da soca. Com as estudos de avaliacao das linhagens foi po~ 

slvel identificar a CNA 3771 com rendimentos medias de 3553 Kg de 
graos/ha no segundo corte. Isto permite que os custos de producao 
do cultivo principal sejam total mente cobertos com a renda obtida 
no aproveitamento da soca da 1 inhagem CNA 3771, tornando uma DE. 
cao viavel para a usa intensivo das areas irrigaveis. A 
cao da soca requer pouco trabalho num perlodo variavel de 
78 dias apcs a primeira colheita, dependendo da cultivar 
da. 
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