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I. Vai trò của SRI trong xu hướng tiếp cận nông nghiệp bền vững
1.1 Xu thế của nông nghiệp và sản xuất lúa trong tương lai
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới sẽ đạt 9 tỉ người vào năm 2050.
Cùng với sự gia tăng dân số, thế giới còn phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, nhiên
liệu hóa thạch tăng giá, hệ sinh thái suy thoái cũng như tình trạng khan hiếm đất và nước
– tất cả đang khiến các phương thức sản xuất lương thực hiện hành không còn bền vững.
Chính vì vậy, Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và
ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông sản an toàn đang là xu hướng của Thế
giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Sau gần 30 năm Đổi mới, một trong những thành tựu lớn nhất của nông nghiệp Việt
Nam là sự phát triển của ngành lúa gạo.Bên cạnh đó trong quá trình phát triển ngành lúa
gạo đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế và đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong
tương lai. Nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới vẫn còn tiếp tục tăng lên trong 10 năm tới (với
mức tăng bình quân 1,5%/năm); cơ hội mở rộng thị trường lúa gạo khi nước ta tham gia
các hiệp định thương mại mới như TPP, liên minh thuế quan…; đầu tư của nhà nước, doanh
nghiệp và người dân theo xu hướng ngày càng tăng; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện;
sự phát triển của khoa học công nghệ về giống, kỹ thuật canh tác, bảo quản, chế biến là
những cơ hội tốt để đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất lúa gạo.
Ngoài ra, sự thay đổi về quản lý nhà nước cũng đem lại cơ hội cho sự chuyển mình
mạnh mẽ của ngành lúa gạo tại Việt Nam. Quản lý, sử dụng đất lúa thực hiện theo Nghị
định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015, theo đó đất lúa được sử dụng linh
hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng như trên đất lúa có thể chuyển đổi sang trồng cây hằng
năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản nhưng không làm mất đi các điều kiện
phù hợp để có thể trồng lúa trở lại. Biện pháp linh hoạt này cơ bảo đảm quỹ đất lúa 3,8
triệu ha đến năm 2020. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng lúa sẽ giảm ở nhưng nơi sản xuất
lúa không có lợi thế hoặc do chuyển gieo trồng lúa độc canh sang luân canh với cây trồng
khác hoặc nuôi trồng thuỷ sản (lúa - cá, lúa - tôm).
Để phát triển sản xuất lúa gạo vừa đảm bảo chất lượng cung cấp cho thị trường, vừa
đảm bảo năng suất, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của sản xuất lúa gạo đến môi

trường và biến đổi khí hậu, sản xuất lúa gạo trong thời gian tới cần chú trọng tới hai vấn
đề then chốt về giống và phương pháp canh tác.
Việc xây dựng cơ cấu giống được căn cứ trên cơ sở của nhu cầu thị trường. Đối với
lúa xuất khẩu, để chuyển sang phân khúc thị trường giá trị cao, cần có các giống lúa thơm,
giống chất lượng cao theo thị hiếu từng thị trường (hạt dài hoặc hạt tròn). Đối với lúa tiêu
thụ nội địa cần phát huy các giống địa phương đặc sản, lúa nếp địa phương. Các giống lúa
địa phương đặc sản được bảo tồn, chọn lọc dòng thuần để cung ứng giống sản xuất gạo đặc
sản phục vụ thị trường nội địa hoặc xuất khẩu diện hẹp, chuyên biệt.
Thâm canh sản xuất lúa theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững, như
ứng dụng thực hành sản xuất tốt (GAP) trên cơ sở các kỹ thuật tổng hợp như “3 giảm, 3
tăng”, “1 phải 5 giảm”, quản lý dịch bệnh tổng hợp - IPM, quản lý dinh dưỡng tổng hợp INM, Hệ thống canh tác lúa cải tiến - SRI, hay sản xuất theo quy trình chứng nhận
VietGAP, Global GAP, Lúa hữu cơ…cần được mở rộng. Các biện pháp kỹ thuật trên đem
lại hiệu quả kinh tế cao do tiết kiệm được nguồn vật tư đầu vào đồng thời giảm thiểu tác
dụng tiêu cực của canh tác lúa đến biến đổi khí hậu do giảm thiểu lượng phát thải khí nhà
kính đem lại.
1.2 SRI và tiếp cận nông nghiệp sinh thái
Hệ thống canh tác lúa cải tiến (System of Rice Intensification-SRI) được phát triển
ởMadagascar vào những năm 1980 và đã được áp dụng ở trên50 quốc gia trên thế giới và
35 tỉnh của Việt Nam. Cơ sở khoa học của phương pháp này là khai thác những tiềm năng
luôn tồn tại ở cây lúa nhưng bị ức chế bởi các hoạt động quản lý thông thường như: để
ruộng ngập nước, yếm khí, cấy mạ già, cấy dày và sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc
trừ cỏ, trừ sâu. Việc phát triển SRI có thể được coi như một bước tiến mới về khoa học
nông nghiệp nhằm đạt mục tiêu về giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, phát triển nông
nghiệp bền vững, nâng cao đời sống của người dân và mang lại lợi ích về mặt xã hội.
Nông nghiệp sinh thái là hệ thống quản lý sản xuất tạo ra các sản phẩm nông nghiệp
có chất lượng cao đồng thời hạn chế tốt đa việc sử dụng các chất hóa học, phân bón hóa
học, thuốc trừ sâu, … nhằm giữ gìn bền vững hệ sinh thái bao gồm các vòng tuần hoàn và
chu kỳ sinh học. Nông nghiệp sinh thái là sản xuất những gì theo tự nhiên, không sử dụng
nhiều hóa chất hay những biện pháp kỹ thuật không phù hợp với môi trường sinh thái.Sản
xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái sẽ giúp giải quyết 3 vấn đề: thứ nhất là không làm
mất cân bằng sinh thái trên đồng ruộng; thứ hai là không ảnh hưởng xấu tới môi trường;
và thứ ba là sẽ tạo ra những sản phẩm sạch mà sản xuất theo hướng sử dụng nhiều phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật không thể nào đảm bảo được. Nông nghiệp sinh thái giúp giảm
thiểu sự phụ thuộc của nông dân vào các vật tư sản xuất tiêu hao nhiều năng lượng, vừa
giúp cải thiện độ màu cho đất, tăng năng suất và đa dạng sinh học. Nông nghiệp sinh thái
đem lại cho nông dân nhiều khả năng kiểm soát hơn, đáp ứng nhu cầu lương thực tốt hơn,
tạo thêm thu nhập, và giảm thiểu các nguy cơ do biến đổi khí hậu và các điều kiện thời tiết
khắc nghiệt.

SRI cũng được coi là một hệ thống canh tác nông nghiệp theo hướng sinh thái. Trong
đó, mô hình trồng lúa SRI được bắt đầu với việc gieo giống thưa, và cấy mạ non hơn, trên
đất ẩm, thay vì trên đất liên tục ngập nước. Kết quả cho thấy rễ lúa phát triển khỏe hơn,
năng suất tăng cao hơn, trong khi giảm được lượng nước tưới từ 25% - 50%.Phương pháp
trồng lúa này có thể giúp nông dân tiết kiệm tới 90% lượng hạt giống và thải ít khí mê-tan
ra môi trường. Kết hợp giảm chi phí đầu vào và tăng năng suất, nông dân có thể tăng thu
nhập khoảng 4,2 - 6,3 triệu đồng/ha/vụ. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp - Phát triển
nông thôn, tính đến năm 2015, Việt Nam có 1,8 triệu nông dân, trên 70% là phụ nữ, ứng
dụng SRI trên diện tích gần 450 ngànha lúa (Ngô Tiến Dũng, 2016).
II. Phân tích cơ sở khoa học của 5 nguyên tắc SRI
1) Cấy mạ non: Cây mạ trong phương pháp SRI là cây mạ non, được định nghĩa là cây
mạ có từ 2 đến 3 lá thật (Sasaki and Hoshikawa 1997a; Sasaki 2004). Các nghiên cứu
đã chỉ ra rằng khi cây lúa có từ 2 đến 3 lá thật khả năng ra rễ của cây lúa tốt hơn (Sasaki
and Hoskikawa 1997b; Sasaki 2004). Ngoài ra việc cấy lúa non còn mang đến ưu thế
kháng lại những tác động có hại của tình trạng ngập nước (Sasaki 2000, 2004). Khi cây
mạ được cấy non, cây lúa sinh trưởng tốt hơn, đẻ nhánh mạnh hơn so với cây lúa cấy
mạ già do các nhánh lúa mới được đẻ từ những nốt thấp hơn (Nemoto et al. 1995). Bên
cạnh đó, việc cấy nông cũng làm tăng khả năng đẻ nhánh của cây lúa (Mishra and
Salokhe 2008). Từ các kết luận trên ta thấy rằng, việc cấy mạ non cấy nông tay trong
phương pháp lúa cải tiến góp phần tăng khả năng sinh trưởng của cây lúa thể hiện ở
việc tăng khả năng đẻ nhánh cũng như tăng khả năng ra rễ của cây lúa.
2) Cấy thưa, 1 dảnh/khóm:Mặc dầu mật độ cấy ở các công thức SRI rất thưa, nhưng do
lúa ít bị cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, nên lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khoẻ và đạt số
nhánh/khóm rất cao (Phụ 2004, 2005, 2012). Ngoài ra, nhờ có SRI các các đặc điểm di
truyền của lúa được phát huy mạnh mẽ, bông lúa theo kỹ thuật này có bông to, số hạt
chắc/bông nhiều hơn so với phương pháp truyền thống dẫn đến năng suất theo SRI cao
hơn hẳn. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ rõ ra kết quả này (Phụ 2004, 2005;
Weijun Zhou, 2005).
3) Làm cỏ sục bùn, không sử dụng thuốc trừ cỏ: Việc làm cỏ là yêu cầu bắt buộc của
nông dân SRI bởi lẽ ruộng lúa theo phương pháp canh tác SRI được quản lý nước cạn
xen kẽ, có những giai đoạn ruộng lúa cạn thúc đẩy sự phát triển của cỏ dại. Vì việc làm
cỏ mất nhiều công lao động, người nông dân thường dùng cào cỏ. Trong quá trình làm
cỏ, đất cũng được xới xáo tạo nhiều điều kiện cho cây lúa phát triển. Có nhiều nghiên
cứu đã chỉ ra rằng việc làm cỏ làm tăng năng suất củ ruộng lúa lên từ 0,5 đến 1 tấn/ha
(Satyanarayana và cs, 2007). Việc làm cỏ, sục bùn làm có tác dụng sục khí, cung cấp
thêm oxy có trong đất; ngoài ra, nó cũng cung cấp điều kiện tốt hơn cho quá trình cố
định đạm qua các loại tảo có trên bề mặt ruộng lúa (Roger và Kulasooriya 1980). Lượng
đạm có khi áp dụng phương pháp làm cỏ sớm cao hơn theo phương pháp thông thường
do sự sinh ra của các loại tảo trên bề mặt ruộng (Kobayashi và cs, 2000). Vì vậy, việc
làm cỏ sớm cùng với sục bùn không chỉ đem lại hiệu quả trong việc hạn chế cỏ dại mà
còn có tác dụng cải tạo đất khi cung cấp thêm lượng đạm hữu cơ có trong đất thông qua
quá trình cố định đạm của các loại tảo có trên bề mặt ruộng.

4) Quản lý nước – cạn xen kẽ: Cây lúa được biết đến như một loại cây bán thủy sinh và
nó cần một lượng nước lớn trong giai đoạn sinh trưởng sinh thực. Thực tế, cây lúa đang
được canh tác trong điều kiện ngập nước tại hầu hết các quốc gia canh tác lúa nước
trong đó có Việt Nam. Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế rằng cây lúa vẫn cần
có nước để sinh trưởng; tuy nhiên, cây lúa không phải lúc nào cũng cần thật nhiều nước
để sinh trưởng và giữ nước liên tục trong cả mùa vụ đã thể hiện không phải là giải pháp
tối ưu cho cây lúa phát triển. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp nước cạn xen
kẽ của phương pháp SRI mang lại năng suất cao hơn và sinh trưởng tốt hơn cho cây lúa
(Tabal và cs, 2002; Borell và cs, 1997; Neue, 1993). Điều này được giải thích chủ yếu
nhờ ảnh hưởng của giai đoạn nước cạn đến phát triển rễ lúa và quá trình tiêu tốn năng
lượng ít hơn của cây lúa SRI. Trong điều kiện ngập nước, rễ lúa trở nên dầy và ngắn
với độ xốp cao do trong sự hình thành mô khí, các túi khí, trong điều kiện ngập nước
(Prahan và cs, 1973). Nhờ các túi khí này, oxy mới được vận chuyển và đáp ứng yêu
cầu của cây lúa (Ponamperuma, 1972). Trong điều kiện thiếu oxy, cây lúa cần sản sinh
nhiều túi khí nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển của cây và quá trình này làm tiêu hao
đáng kể năng lượng của cây. Đây cũng là một lý do khiến cho năng suất của cây lúa
trong điều kiện ngập nước bị giảm đi. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Das and Jat
năm 1977, chiều dài rễ lúa tăng lên khi cây lúa chuyển từ canh tác ngập nước sang canh
tác nước cạn xen kẽ. Nhờ đó, cây lúa có khả năng hút các chất dinh dưỡng ở tầng đất
sâu hơn, cây bám chắc vào đất hơn tạo điều kiện thuận lợi để cây phát triển tốt. Thêm
vào đó, môi trường đất được chuyển từ yếm khí sang hảo khí cũng tạo điều kiện thuận
lợi cho các vi sinh vật hảo khí phát triển mạnh, tăng cường quá trình phân giải chất dinh
dưỡng trong đất sang dạng dễ tiêu. Từ đó cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào tạo giúp
cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt hơn.
5) Khuyến khích sử dụng phân hữu cơ: Áp dụng phân hữu cơ và cơ chế quản lý nước
hợp lý đã tạo một môi trường thuận lợi cho cây rễ lúa phát triển từ đó làm tăng sự phát
triển của cây lúa; sự xuất hiện của hàng loạt vi sinh vật có lợi trong đất làm cho hệ sinh
thái đất thay đổi rõ rệt từ đó giúp cho cây lúa có khả năng chống chịu lại tác động bất
lợi của sâu bệnh (Uphoff và cs, 2002).
III. Ưu thế và lợi ích kinh tế của SRI trong sản xuất lúa bền vững
3.1 Giảm đầu vào – tăng đầu ra
Điều đángngạc nhiên là thông qua áp dụng SRI năng suất lúa (đầu ra tăng) không
phải nhờ vào sự tăng sự đầu tưở đầu vào. Theo quan niệm thông thường của người dân,
chỉ khi các yếu tố đầu tư ban đầu tăng như giống, phânbón, nước, công lao động tăng thì
năng suất mới có thể cao. Nhưngở đây lại hoàn toàn ngược lại, ápdụng SRI làm chi phí
hạt giống giảm từ tới 90%, tiết kiệm nước 40-6%, giảm công cấy 50 %giảm phân đạm
25-30% vàgiảm thuốc trừ sâu, trong khi đó năng suất lúa tăng lên 13-29%,do đó SRI làm
tăng hiệu quả sử dụng đất,lao động, đầu tư, và tăng thu nhập cho người dân (Phụ, 2006).
Tại Lâm Thao - Phú Thọ năm 2008, chi phí của ruộng SRI giảm 377.000 – 1.759.000
đồng/ha, lãi tăng hơn so với tập quán từ 2.414.000 –4.971.000 đồng/ha. Nhờ việc thay
đổi tập quán canh tác theo SRI, người nông dân có thể nâng caonăng suất và giá trị kinh
tế từ chính đồng ruộng của gia đình.

3.2 Tăng năng suất và chất lượng gạo
Các nguyên tắc SRI như cấy mạ non hơn, mật độ thưa hơn, và chế độ nước hợp lý
đã tạo điềukiện đầy đủ ô xy trong đất làm cho rễ lúa phát triển mạnh ngay sau cấy. Sự
sinh trưởng mạnh thể hiện rõ nhất ở khả năng đẻ nhánh cao. Mặc dầu mật độ cấy ở các
công thức SRI thưa, nhưng do lúa ít bị cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, nên lúa đẻ
nhánh sớm, đẻ khoẻ và đạt số nhánh/khómcao. Ngoài ra, nhờ có SRI các các đặc điểm di
truyền của lúa được phát huy mạnhmẽ, bông lúa to, số hạt chắc/bông nhiều dẫn đến năng
suất theo SRI cao hơn hẳn. Tại Thái Nguyên, nghiên cứu cho thấy khi canh tác lúa theo
SRI năng suất có thể đạt tới 8,5 tấn/ha so với 6,2tấn/ha, vượt so với phương pháp thông
thường khoảng 24% (Phụ, 2005, 2015). Theo nghiên cứu tại Trung Quốc, năng suất lúa
lai theo phươngpháp thông thường có thể đạt là 8,5 tấn/ha nhưng khi sản xuất theo SRI,
năng suất lúa có thể đạt tới10,4 tấn/ha (tăng 20,4%) (Zheng và cs., 2004).Chất lượng gạo
theo phương pháp SRI cũng tăng lên do do môi trường canh tác được cải thiện, giảm đạm
vô cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật. Những giống lúa địa phương có chất lượng cao có cơ
hội phát triển đem lại năng suất cao mà vẫn giữ được phẩm chất tốt.
3.3 Tăng hiệu quả sản xuất lúa
TheoNghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/4/2015; Quỹ đất trồng
lúa phải đảm bảo 3.8 triệu ha. Nếu như theo tính toán mô hình SRI tại Lâm Thao - Phú Thọ
năm 2008, chi phí của ruộng SRI giảm 377.000 – 1.759.000 đồng/ha, lãi tăng hơn so với
tập quán từ 2.414.000 – 4.971.000 đồng/ha. Giả định tất cả 3.8 triệu ha lúa theo quỹ đất
của nhà nước đều áp dụng phương pháp SRI, thì tổng lượng lãi của canh tác lúa tăng lên
từ 9.173 tỷ đồng đến 18.889 tỷ đồng. Đây quả là con số đáng mơ ước mà không phải
phương pháp cải tiến giống cũng như canh tác nào có thể dễ dàng đạt được.
IV. SRI và bảo vệ môi trường và biến đôi khí hậu
4.1 SRI và bảo vệ môi trường nông thôn
Theo báo cáo của chi cục BVTV tỉnh Phú Thọ năm 2009, khi triển khai các mô hình
SRI cho thấy: Các mô hình lúa SRI bên cạnh việc tăng năng suất cây lúa cũng như nâng
cao hiệu quả kinh tế, SRI còn góp phần bảo vệ môi trường nông thôn cũng như sức khỏe
người nông dân bằng việc giảm bón đạm, lân cho cây lúa; không sử dụng thuốc trừ cỏ và
hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu trên ruộng lúa. Thực tế cho thấy bón phân theo SRI thì
lượng đạm giảm so tập quán nông dân là 33% (tương đương 84 kg/ha), NPK giảm 25%
(tương đương 139 kg/ha); làm theo SRI ruộng lúa thông thoáng hơn, cứng cây hơn, sâu
bệnh ít hơn do đó số lần phun thuốc BVTV giảm 1,6-3 lần so với làm theo tập quán; nhờ
việc làm cỏ sớm đặc biệt làm cỏ bằng cào cỏ cải tiến đã cải thiện môi trường sống của cây
lúa, làm cho cây lúa phát triển mạnh, lấn át sự phát triển của cây cỏ làm cho tác hại của cỏ
giảm đi và không cần sử dụng thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa. Việc làm này mang ý nghĩa vô
cùng quan trọng đối với sức khỏe của người dân cũng như môi trường xung quanh.
4.2 SRI giúp người dân ứng phó với biến đổi khí hậu
Đáp ứng yêu cầu giảm phát thải, canh tác lúa SRI sẽ giảm ảnh hưởng tiêu cực do
biến đổi khí hậu gây ra bằng việc giảm phát thải khí nhà kính CH4. Bên cạnh đó, SRI góp

phần giúp cây lúa phát triển bộ rễ khỏe mạnh, với đường kính rễ, chiều dài rễ và số lượng
rễ nhiều hơn hẳn phương pháp canh tác thông thường (Phụ, 2005, 2012 và Hà, 2016). Nhờ
đó, SRI làm tăng khả năng chống đổ cho lúa, tăng khả năng chịu hạn, khả năng chống rét
cho cây lúa trước những biến động thất thường của thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.
Việc cấy thưa đã mang lại môi trường thông thoáng trong ruộng lúa làm giảm tác hại do
sâu bệnh gây ra; ngoài ra cây lúa theo SRI được cung cấp những điều kiện tốt nhất để phát
triển, cây đẻ nhánh khỏe, nhánh to, số nhánh hữu hiệu tăng cũng là yếu tố góp phần tăng
khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa.
4.3 SRI làm giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa
Nghiên cứu cho thấy, phương pháp SRI là giảm lượng khí thải nhà kính từ sản xuất
lúa gạo mà không làm ảnh hưởng tới năng suất lúa. Theo như nghiên cứu của Ly và cộng
sự năm 2013; cho thấy; khi đi so sánh lượng khí CH4 phát thải từ 3 công thức phân chuồng
(FYM), phân hóa học (MF) và kết hợp giữa phân chuồng và phân hóa học (FYM+MF) tại
hai phương pháp canh tác thông thường và canh tác theo SRI. Kết quả cho thấy, lượng khí
CH4 tại tất cả các công thức của SRI đều ít hơn tại phương pháp thông thường lần lượt
22%, 17% và 24%. Ngoài ra, lượng khí thải CO2/kg hạt giống sinh ra tại các công thức SRI
đều ít hơn phương pháp canh tác thông thường từ 8% đến 21%. Điều này cho thấy rằng,
phương pháp SRI là một giải pháp trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản
xuất lúa.
V. SRI và phát triển xã hội
5.1 Giảm gánh nặng và trao quyền cho phụ nữ
Theo báo cáo của Đỗ Ngọc Oanh (2015) phụ nữ phải gánh vác nhiều công việc đồng
áng cùng với các công việc nội trợ, nuôi dạy con cái. phương pháp SRI giúp họ tiết kiệm
được thời gian và bớt đi nỗi vất vả khi cấy thưa hơn, giảm công phun thuốc bảo vệ thực
vật. Theo báo cáo của oxfarm 2009, trong hơn 1 triệu nông dân tham gia SRI có tới hơn
70% là phụ nữ. Điều này cho thấy đóng góp không nhỏ của SRI trong việc giảm gánh nặng
cho người phụ nữ trong canh tác lúa, giúp người phụ nữ có nhiều thời gian hơn chăm sóc
gia đình và bản thân.
5.2 Tăng kết cấu cộng đồng
Khi nói tới lợi ích của SRI mang lại không thể không nhắc đến lợi ích to lớn về mặt
xã hội mà SRI mang lại. SRI giúp nâng cao tính cộng đồng trong sản suất. Do đặc thù về
quản lý nguồn nước, cấy mạ non và hạn chế dùng thuốc trừ sâu, việc canh tác SRI cần có
sự thống nhất cao trong quản lý nước, cấy cày và bảo vệ thực vật của cộng đồng. Chính vì
vậy khi người nông dân cùng nhau làm các công việc và chia sẻ những kinh nghiệm mới
mà họ học được qua quá trình áp dụng SRI đã làm cho tình làng nghĩa xóm càng thêm chặt
chẽ. Theo chia sẻ của bà con nông dân đã làm qua SRI thì việc cấy theo SRI không khó
như tưởng tượng của người dân khi mới tiếp cận phương pháp mới này. Theo bác Bốn,
nông dân xã Đồng Phú – Hà Nội chia sẻ “Nam giới hay ngại cúi, nên cấy thưa như SRI thì
nhanh hơn và cũng dễ làm”. Điều này có thể thấy, công việc nặng nhọc nhất trong canh tác
lúa là khâu cấy đã được giải quyết phần nào nhờ SRI. Qua hơn 10 năm áp dụng tại Việt

Nam, SRI về cơ bản thay đổi được nhận thức của người dân đối với tầm quan trọng của
môi trường bằng việc hạn chế thuốc trừ cỏ, phân bón hóa học, tiến đến xây dựng một nền
nông nghiệp bền vững thân thiện với môi trường đem lại giá trị hàng hóa cao hơn trên thị
trường khi người sử dụng luôn đề cao chất lượng và độ an toàn của sản phầm đem lại.
Kết luận
Với biểu trưng “SRI – Đơn giản mà hiệu quả”,có thể thấy rằng, SRI là một tiến bộ
cả về khoa học và nhân văn. SRI vừa gần gũi với người nông dân vừa mang lại hiệu quả
kinh tế, môi trường và xã hội. SRIgóp phấn giải quyết các vấn đề nan giải từ góc độ vĩ mô
như môi trường và biến đổi khí hậucho đến những góc cạnh nhỏ vi mô của đời sống xã hội
nông thôn như việc nâng cao tình đoàn kết, tạo kinh tế vững vàng cho từng hộ dân, từng
người nông dân Việt Nam trong thời đại mới.
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