
Hệ thống canh tác nông nghiệp do một nhà truyền giáo người Pháp phát minh cho người 

dân nông thôn Nepal 

 

Vào những năm 1980, Linh mục Dòng Tên Henri de Laulanié đã nghiên cứu một phương 

pháp giúp tăng sản lượng lúa gạo ở Madagascar. Hệ thống thâm canh lúa của ngài hiện 

đang được áp dụng tại một số khu vực của đất nước Nepal trên sườn dãy núi Himalaya nhờ 

tổ chức World Neighbours (Hàng xóm thế giới). 

 

Cùng lúc với các cuộc thảo luận đang tiếp 

tục diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới về chống 

biến đổi khí hậu, thì các hệ thống canh tác lúa 

mới cũng đang được thử nghiệm ở các vùng 

nông thôn của Nepal để bảo tồn đa dạng sinh 

học, giảm phát thải và tăng sản lượng. 
 

World Neighbours, một tổ chức phi lợi nhuận 

được thành lập năm 1951, đã giới thiệu “Hệ 

thống thâm canh lúa cải tiến” (SRI), do một 

nhà truyền giáo người Pháp phát minh và sử 

dụng lần đầu tiên vào những năm 1980 tại 

Madagascar. Cha Henri de Laulanié, một nhà nông học Dòng Tên đến đảo Malagasy năm 

1961, đã tìm ra một cách giúp người dân địa phương không bị phụ thuộc vào lương thực nhập 

khẩu. Gạo là lương thực chính của nhiều cộng đồng ở Châu Phi và Châu Á, và những bộ phận 

dân cư nghèo ở những cộng đồng này thường không đủ khả năng mua lương thực nhập khẩu. 
 

Phương pháp canh tác truyền thống bao gồm ngâm mạ lúa trong nước thành từng cụm nhỏ ít 

nhất 25 ngày rồi sau đó đem cấy trong thời gian lũ lụt định kỳ. Cha Laulanié phát hiện ra rằng 

mạ lúa thực sự sẽ đẻ nhánh nhiều hơn nếu mạ được cấy từng cây, lúc mạ còn nhỏ hơn và được 

cấy trong đất ẩm nhưng không bị ngập úng. Hệ thống canh tác này có thể tăng sản lượng thêm 

từ 30% đến 50% bằng cách sử dụng ít nước hơn và hạn chế sử dụng phân bón. 
 

SRI dựa trên bốn nguyên tắc: 1. Cấy lúa nhanh, sớm để tạo điều kiện giúp cho bộ rễ và cây 

lúa phát triển khỏe và lành mạnh. 2. Cấy thưa 

để cho phép từng cây riêng lẻ phát triển tối ưu 

và giảm thiểu tình trạng các cây cạnh tranh về 

chất dinh dưỡng, nước và ánh sáng. 3. Bón 

phân hữu cơ cho đất để giúp tăng khả năng giữ 

nước và các chất dinh dưỡng của đất, tăng thời 

gian tồn tại của vi sinh vật trong đất và tạo môi 

trường thuận lợi cho bộ rễ sinh trưởng và phát 

triển. 4. Giảm và quản lý việc tưới nước, chỉ 

cung cấp lượng nước cần thiết giúp cây lúa 

phát triển tối ưu và giúp tạo điều kiện hiếu khí 
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cho đất. Hệ thống thâm canh lúa cải tiến được hơn 

55 quốc gia trên thế giới áp dụng và đã cải thiện 

được tình hình an ninh lương thực cho hàng triệu 

hộ nông dân sản xuất lúa gạo nhỏ lẻ. 
 

Ban đầu, có rất nhiều phản đối từ các cộng đồng địa 

phương ở Nepal. Chỉ có bảy nông dân tham gia vào 

dự án thử nghiệm đầu tiên. 
 

Tuy nhiên, bất chấp sự ngờ vực ban đầu, vụ thu 

hoạch đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp, thu hút sự quan 

tâm của các nông dân khác. Vấn đề chính là không 

phải tất cả các loại đất đều cho phép quản lý nguồn 

nước cần thiết cho kiểu canh tác này: rễ mạ lúa phải được ngâm trong nước một thời gian rồi 

sau đó được phơi khô. Với những biến đổi khí hậu ở Nepal, công đoạn này trở nên phức tạp 

hơn. Bà Srijiana Karki, giám đốc chương trình World Neighbours của Ấn Độ và Nepal, giải 

thích “một năm nọ, có một phụ nữ thu hoạch lúa tăng 56%, nhưng năm sau lượng mưa trong 

mùa không ổn định và thế là vụ mùa bị thất bại nặng nề.” 
 

Bà cũng cho biết “90% người thụ hưởng chương trình của chúng tôi là phụ nữ, những người 

chỉ có những mảnh ruộng rất nhỏ, vì thế ngay từ đầu chúng tôi đã phải nghĩ cách làm thế nào 

để có thể tăng tối đa sản lượng. Các phụ nữ ở lại các ngôi làng trên núi này vì chồng của họ 

đi ra thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.” Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự thành 

công của dự án, nhiều người đã quay trở lại. Đặc biệt là do hệ thống trồng lúa thâm canh hoạt 

động rất hiệu quả với các giống ngũ cốc của địa phương. “Thật tuyệt vời khi thấy các gia đình 

lại đoàn tụ với nhau và mở rộng việc canh tác của họ.” 
 

Tổ chức World Neighbours cũng chọn hệ thống thâm canh này vì đây là một công nghệ dễ 

thực hiện. 
 

Bà còn cho biết: “Một số nông dân mà chúng tôi làm việc cùng lại không biết chữ. Một ngày 

nọ, có một người phụ nữ kiếm được rất nhiều rupee đến nỗi cô không biết làm thế nào để đếm 

được. Cô phải đến nhà người chú của mình để hỏi 

ông xem cô đã bán sản phẩm của mình ở chợ được 

bao nhiêu tiền.” 
 

Thường cũng có những khó khăn trong giao tiếp 

với người dân bản địa vì họ nói các thổ ngữ khác 

nhau, sống ở những vùng sâu vùng xa và có trình 

độ học vấn rất thấp. “Trong những trường hợp như 

thế, chúng tôi giải thích cách làm cho trẻ em, vì các 

em được đi học. Với người lớn, đôi khi chúng tôi 

gặp khó khăn trong việc kiếm được một người biết 

đọc biết viết.” 

 

Cha Henry thăm các ruộng lúa. 

Một ruộng lúa SRI 



Việc đổi mới cũng đến từ cơ sở. Một số nông dân gần đây đã đề xuất sử dụng nước tiểu người 

làm phân bón sau khi thấy rằng nước tiểu được pha loãng với nước là một chất dinh dưỡng 

tuyệt vời. 
 

 “Chúng tôi đang hỗ trợ ý tưởng của họ bằng mọi cách. Chúng tôi tài trợ kinh phí để họ tham 

gia các cuộc hội thảo chuyên sâu và học cách xây dựng nhà xí để lấy nước tiểu.” Nếu kế 

hoạch thành công, nông dân sẽ không phải phụ thuộc vào thị trường phân bón và thuốc trừ 

sâu, mà do sự chậm trễ trong chuỗi cung ứng, có thể không đến được, khiến cho toàn bộ mùa 

màng bị thất bát. 
 

“Chúng tôi cố gắng sử dụng lúa giống địa 

phương và phân bón tự làm càng nhiều 

càng tốt để chống chọi với các cú sốc thị 

trường. Đây chính là cách giúp hạn chế 

được tác động của đại dịch covid.” Bà 

Sirjana Karki chỉ ra rằng phương pháp 

tham gia của World Neighbors luôn hướng 

tới cộng đồng. “Chính bằng cách trao 

quyền cho các cộng đồng mà các cộng 

đồng có thể trở thành động lực phát triển 

của chính mình.” 
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