
Introduction to 
SRI

Presenter
Presentation Notes
Good morning and welcome to today’s workshop on the topic of SRI—the System of Rice Intensification.My name is Hanni and I have been working at ECHO for 2 years. My knowledge of SRI is also 2 years old and has been gained as a result  of my work here.   [STOP for translation]



ข้าวต้นเดยีว



Rice is the…
Most widely consumed 

staple food for over ½ of 
the world’s population…

--

Agricultural commodity 
with the 3rd highest 

worldwide production…
--

Most important food crop 
providing more than 1/5 
of the calories consumed 

worldwide.
By Earth100 - Own work, CC BY-SA 3.0

Presenter
Presentation Notes
First, we are going to start with context...Rice is the most widely consumed staple food for over ½ of the world’s population. This means that more than 3.9 billion people rely on rice for every meal! (worldometer)Rice is also the agricultural commodity with the 3rd highest worldwide production. According to the USDA, as of April this year, the rice produced for 2020-2021 already totals more than 504 million metric tons.Rice is the most important food crop providing more than 1/5 of the calories consumed worldwide. In 2015, the World Health Organization calculated that this represents about 600 kcal consumed per person per day. (https://en.wikipedia.org/wiki/Rice)[STOP for translation]



ขา้วเป็นอาหารหลกัสาํหรับ

ประชากร ½ โลก 

ขา้วเป็นสินคา้ทางการเกษตร

ท่ีมีผลผลิตสูงเป็นอนัดบั 3

ของโลก 

มากกวา่ 1/5 ของอาหาร

ประเภทใหพ้ลงังานแคลอร่ีท่ี

ผูค้นทัว่โลกบริโภคมาจากขา้ว
By Earth100 - Own work, CC BY-SA 3.0



White rice is created by 
milling away the bran and 
germ—it keeps longer but 
lacks important nutrients.

Brown rice is unmilled or 
partially milled—it is chewier 

and more nutritious but will go 
rancid more quickly due to the 

fat in the germ.

Presenter
Presentation Notes
When we talk about rice, people often refer to white rice, brown rice, or even red, purple or maroon rice.Generally, this does not refer to the specific type of rice but rather to how the rice has been processed. [STOP for translation]White rice is created by removing the husk and then milling away both the bran and the germ. While white rice can be stored for long periods, this milling process reduces the amount of nutrients present.Brown rice, in contrast, is unmilled or partially milled rice. It has a chewier texture and is more nutritious. However, it does not last as long as the fat in the germ will eventually go rancid. [STOP for translation]



ข้าวขาวไดจ้ากกระบวนการสีขา้ว โดย
การสีราํขา้วและจมูกขา้วออก ซ่ึงขา้ว
ขาวสามารถเกบ็รักษาไวไ้ดน้านแต่

สูญเสียสารอาหารท่ีสาํคญัไป 
.

ข้าวกล้อง ไม่ผา่นกระบวนการสีขา้ว
หรือผา่นเพียงบางส่วน จะเค้ียวหนึบกวา่
และมีสารอาหารสูงกวา่ขา้วขาว แต่จะ

เสียเร็วกวา่เพราะมีไขมนัในจมูกขา้ว 



Rice & Its Byproducts

1. Rice—the seed is consumed as 
the dominant dietary energy 

source in 31 countries
(https://en.wikipedia.org/wiki/Rice)

2. Rice Hulls—the hard protective 
grain covering can be used as a 

building material, animal 
bedding, fertilizer or soil 

amendment, insulation material or 
fuel

Presenter
Presentation Notes
Rice has many uses.Its seed is obviously very valuable as it is consumed as the main dietary energy source in 31 countries. (Wikipedia)The hulls, or the hard protective grain coverings, are also useful as a building material, animal bedding, fertilizer or soil amendment, insulation material or fuel. [STOP for translation]



ข้าวและวสัดุพลอยได้จากข้าว
1. เมด็ข้าว— เมด็ขา้วเป็นแหล่งพลงังาน

อาหารหลกัท่ีผูค้นบริโภค
ใน 31 ประเทศทัว่โลก 

2. แกลบ—เปลือกแขง็ท่ีหุม้เมด็ขา้ว 
สามารถนาํไปใชเ้ป็นวสัดุก่อสร้าง, 

เทพื้นนอนใหส้ตัว,์ ทาํปุ๋ยช่วยปรับปรุง
ดิน, ทาํเป็นฉนวนกนัความร้อนและทาํ

เป็นเช้ือเพลิง 



Rice & Its Byproducts

3. Rice Bran—the hard outer layer 
is rich in fiber and fatty acids and 
can be processed into healthy oil 

or used in livestock feed

4. Rice Straw—the leftover plant 
stalk is used as animal feed, 

mulch, a medium for mushroom 
production, and a building and 

insulation material

Presenter
Presentation Notes
3. When rice is milled, the hard outer later, or bran, is removed. However, it is rich in fiber and fatty acids and can be processed into a healthy oil or used in livestock feed.4. The rice plant itself can also be used as rice straw and utilized as animal feed, mulch, a medium for mushroom production, and a building and insultation material. [STOP for translation]



3. รําข้าว—เป็นชั้นเยือ่หุม้เมลด็ขา้ว มี
ไฟเบอร์และกรดไขมนัสูง ดงันั้น
สามารถใชผ้ลิตเป็นนํ้ามนัพืชเพื่อ

สุขภาพหรือใชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดด้ว้ย 

4. ฟางข้าว—เป็นส่วนท่ีเหลือจากการ
เกบ็เก่ียว ใชเ้ป็นอาหารสตัว,์ ใชค้ลุมดิน, 

ใชเ้ป็นวสัดุปลูกเห็ดหรือวสัดุในการ

ก่อสร้างและใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อน 



Rice Production Ecology
Rice can be grown in a variety of environments 

based on water availability:
Lowland—Rainfed Rice
Lowland—Irrigated Rice

Deep Water Rice
Coastal Wetland Rice

Upland Rice

Presenter
Presentation Notes
When talking about the System of Rice Intensification (or SRI), we are less focused on the variety of rice being planted and more concerned with our production methods.Rice can be grown in a variety of environments based on the availability of water.These include:Lowland—rainfed riceLowland—irrigated riceDeep water rice (planted 50-100 cm deep)Coastal wetland riceUpland rice [STOP for translation]



ระบบนิเวศในการผลติข้าว
ขา้วสามารถเจริญเติบโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ซ่ึงอยูบ่น

พื้นฐานของนํ้าท่ีใชป้ระโยชน์ได:้ 
ขา้วนานํ้าฝน (พื้นท่ีราบ) 

ขา้วนาชลประทาน (พื้นท่ีราบ) 
ขา้วทนนํ้าลึก 

ขา้วพื้นท่ีชุ่มนํ้าชายฝ่ัง 

ขา้วบนพื้นท่ีสูง (ขา้วไร่) 



Global Rice Challenges
.

After dramatic increases in the 80s, yield 
growth has slowed significantly causing 
increasing concern about whether rice 

production can keep pace with 
population growth.

Challenges include:
- Rising temperatures

- Urbanization/Less Available Land
- Increased Pest Pressures

- Decreased Water Availability
-Increased Salinity

- Rising Farm Debts/Falling Income

International Rice Research Institute- IRRI

International Rice Research Institute- IRRI

Presenter
Presentation Notes
As we have established, rice is an important global food crop. However, after dramatic yield increases of approximately 2-3.5% in the 1980s, in the last decade or so, the FAO has tracked a decreasing trend of yield gains such that rice production has fallen below consumption demands. [STOP for translation]The challenges are many. Firstly, rising temperatures negatively affect yield—in fact, the US National Academy of Sciences found in 2017 that a 1 degree Celsius increase in temperature appears to reduce yields by 3.2%.Secondly, increasing urbanization leads to greater competition for land resulting in less land available for agricultural use.Thirdly, increased pest pressures contribute to lower yields as some farmers may even lose their whole crops to insect infestations, like that of the brown planthopper.Fourthly, decreased water availability leads to crop loss.Fifthly, poor irrigation practices, low rainfall  and/or saltwater intrusion contribute to increased soil salinity causing poor germination and reduced plant growth.Lastly, rising farm debts paired with falling income leads to a graying of the rice farming population with few of the younger generation willing to take on the risks of rice farming. [STOP for translation]



ความท้าทายเร่ืองข้าวในระดบัโลก

ในช่วงปี 1980 ผลผลิตขา้วเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว หลงัจาก

นั้นก็ชลอตวัลงอยา่งมาก จนมีความกงัวลวา่ผลผลิตของ

ขา้วจะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของจาํนวนประชากร

โลกท่ีกาํลงัเพิ่มข้ึน 

ปัญหาท่ีส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วชลอตวัลง : 

- อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน 

-การขยายตวัของชุมชนเมือง/พื้นท่ีปลูกขา้วนอ้ยลง 

- ปัญหาโรคและแมลง 

- ปัญหาเร่ืองนํ้าในการทาํนา 

-การขยายตวัของพื้นท่ีนํ้าเคม็ 

- ปัญหาหน้ีสินและรายไดต้กตํ่า 

International Rice Research Institute- IRRI

International Rice Research Institute- IRRI

Presenter
Presentation Notes




The Rice Situation in Thailand

In 2017, the value of Thai rice traded was 
174.5 billion baht. 

In 2020, Thailand was the world’s third 
largest rice exporter. 

Fully half of Thailand’s agricultural land is 
devoted to rice.

Presenter
Presentation Notes
In Thailand, rice is LIFE. Of the approximately 30% of the Thai population who work in agriculture (UN Thailand, 2020), about 60% farm rice (BangkokPost, 2017). This means literally millions of Thais are directly affected by the rice industry.In 2017, 174.5 billion baht or about 5.1 billion USD worth of Thai rice was traded (BangkokPost, 2018).In 2020, Thailand was the world’s 3rd largest rice exporter (The Nation, 2021).Half of Thailand’s agricultural land is devoted to rice production (Thai Development Research Institute, 2017).[STOP for translation]



สถานการณ์ข้าวในประเทศไทย

ในปี 2017 ขา้วไทยมีมูลค่าการซ้ือขายใน
ตลาดโลกเท่ากบั 174.5 พนัลา้นบาท  

ในปี 2020 ไทยส่งออกขา้วเป็นอนัดบั
ท่ี 3 ของโลก  

คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการทาํ
การเกษตรในประเทศไทยใชใ้นการปลูก

ขา้ว 



Turn to your 
neighbour…

Brainstorm challenges 
facing Thai rice farmers.

In a few minutes, I will ask 
you to share a couple of 
ideas with the group…

จบัคู่กบัเพ่ือนและช่วยกนัหา
คาํตอบว่า ความทา้ทายอะไรท่ี

ชาวนาไทยตอ้งเผชิญ
ใหเ้วลา 3 นาที และหลงัจาก

นั้นจะขอใหแ้บ่งปันในกลุ่มค่ะ

Presenter
Presentation Notes
While rice is a critical factor in Thailand’s agricultural economic health, there are many significant challenges.Please turn to the person beside you and brainstorm challenges that are facing Thailand’s rice farmers.I will ask you to share some ideas in a couple of minutes.[STOP for translation][Allow time for brainstorm. Then share ideas and ask volunteer(s) to record on whiteboard]



Rice Challenges in Thailand
Competition

Commodity Prices
Severe Drought & Temperate Increase
Farmer Debt & Landownership Decline

Low Yields
High Production Costs

Presenter
Presentation Notes
As you have identified, Thai farmers are facing many challenges.In the last decade, competition with other rice producing nations, particularly India, Pakistan and Vietnam, has become fierce, with all three of these nations currently exporting rice at cheaper prices than Thailand (The Nation, 2021).Falling commodity prices have also seriously undermined the potential for profit. This is starkly seen in the sharp decline in price between 2011 and 2016 when the price dropped from 16 baht per kg to only 5 baht per kg (BBC, 2016).Severe drought and temperature increases have decreased yield and led to widespread crop loss in areas dependent on rainfed lowland rice.Farmer debt has also increased dramatically, leading many to sell or mortgage their land. According to UN stats, 40% of Thai farming families are below the poverty line (UN, 2020), while farmer registration and census data show that only 60% of Thai farmers own their land outright (Land, 2020). Simultaneously, the age of farmers is increasing. Between 2003 and 2013, the number of farmers over 40 increased by 10% while the number of farmers below 40 decreased by 5% (UN, 2020)And, worryingly, when compared with key competitors, Thailand’s yields are low and production costs are high (BangkokPost, 2020).[STOP for translation]



ความท้าทายของข้าวไทย (ชาวนาไทย) 

การแข่งขนั 

ราคาขา้วไม่ดี 

ภยัแลง้ & อุณภูมิเพิ่มข้ึน 

หน้ีสินของเกษตกร & ความเป็นเจา้ของท่ีดินลดลง 

ผลผลิตขา้วตํ่า 

ตน้ทุนการผลิตสูง 



The System of Rice 
Intensification (SRI) is 

a method of rice 
production that seeks 
to address yield and

water issues. 

Presenter
Presentation Notes
The System of Rice Intensification (SRI) is a method of rice production that offers some hope as it seeks to address yield and water issues.[STOP for translation]



วิธีการปลูกขา้วตน้เดียวเป็น

วิธีการปลูกขา้วเพ่ือแกไ้ข

ประเดน็ปัญหาของผลผลิต

ขา้วและนํ้า



Developed in 1983 by 
Father Henri de 

Laulanie, it has now 
been validated in 41 
countries worldwide.

Presenter
Presentation Notes
SRI is a rice production methodology developed by the Jesuit priest, Father Henri de Laulanie, in Madagascar in 1983. Spread largely through the efforts of Cornell University, there are reportedly efforts underway to use its principles in approximately 60 countries with over 40 countries providing validated data on its application (Oxfam, 2021) .[STOP for translation]



บาทหลวง เฮนร่ี เด โรเลน่ี ได้

ริเร่ิมวิธีการปลูกขา้วตน้เดียว

ในปี 1983 และในปัจจุบนัน้ี

ไดแ้พร่หลายไปใน 

41 ประเทศทัว่โลก 



Key Principles of SRI

SRI aims to increase rice 
productivity by changing the 
management of plants, soil, 
water and nutrients through: 

(i) early plant establishment
(ii) reduced plant density

(iii) alternation of wet and dry 
periods

(iv) improved soil conditions.

Presenter
Presentation Notes
SRI is a rice production method focused on lowland rainfed and irrigated rice production (Cornell, 2021). It can be used with various types of rice, though a case study based in Central Thailand published in the Asian Journal of Emerging Research in March this year suggests that it may be most effective with medium-aged to long-aged rice varieties (AJER, 2021).SRI aims to increase rice productivity by changing the management of plants, soil, water and nutrients through:Early plant establishmentReduced plant densityAlternation of wet and dry periodsImproved soil conditions[STOP for translation]



หลกัการของการปลูกข้าวตน้เดยีว SRI
.

วธีิการปลูกขา้วแบบ SRI มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเพิ่มผลผลิตขา้ว โดยการเปล่ียน

ระบบการจดัการตน้ขา้ว, ดิน, นํ้าและ
ธาตุอาหาร ดงัน้ี

(i) ปักดาํตน้กลา้ท่ีอายนุอ้ย
(ii) ลดความหนาแน่นของกลา้ปักดาํ
(iii) จดัการนํ้าในนาใหเ้ปียกสลบัแหง้

(iv) ปรับปรุงสภาพดินใหดี้ข้ึน



Early Plant Establishment
Seedlings are transplanted from seedbeds at 8-12 days. They 

are planted shallowly and quickly directly into the flooded 
paddy field. These young seedlings experience less damage 

to their root systems and quicker recovery time.

Presenter
Presentation Notes
The first principle of SRI is early plant establishment.Seedlings are removed from seedbeds at 8-12 days and transplanted directly into moist and muddy paddy fields. They are planted shallowly, at only 1-2 cm deep, and quickly, within 30 minutes of being removed from the seedbed.This practice contrasts sharply with traditional methods in which seedlings are 3-4, or up to 6-7, weeks old when transplanted. However, planting seedlings at this early two-leaf stage is well worth it, as they experience less damage to their root systems in the transplanting process and are able to recover more quickly than older seedlings. The resulting profuse growth of roots and tillers of these young seedlings is an essential factor in the increased yield produced by the SRI method.[STOP for translation]



การปักดาํต้นกล้าที่มอีายุน้อย
ตน้กลา้ท่ีถูกยา้ยจากแปลงเพาะและนาํไปปักดาํในนาจะมีอายุ 8-12 วนั 
โดยเราจะปักดาํตน้กลา้อยา่งรวดเร็วและไม่ลึก ในนาขา้วท่ีมีนํ้าขงั ซ่ึง

ระบบรากของตน้กลา้เหล่าน้ีจะไดรั้บความเสียหายนอ้ย และฟ้ืนคืนสภาพ
ไดเ้ร็ว

Presenter
Presentation Notes




Early Plant 
Establishment—

Preparing a Seedbed

Seeds are soaked in water 
for 24 hrs to identify viable 

seeds. 

They are seeded shallowly 
and non-densely and 

covered with 1 cm of soil.

Presenter
Presentation Notes
Preparing seedlings and seedbeds for SRI rice is a little different than the traditional approach.First, seeds are soaked prior to planting. Simply soaking seeds in water for 24 hrs is sufficient—viable seeds will sink to the bottom, while nonviable seeds will float and can be thrown away.Second, seeds are planted in a garden-like seedbed, not the flooded rice field. Indeed, this seedbed should be unflooded with loose soil that is high in organic matter. A low seeding rate is used, optimally with seeds 2-3 cm apart for ease of transplanting and strong root development. In our experience, 2 x 3 m seedbeds are appropriate for 250-300g of seed. 1 kg of seed will be needed per rai or 100g per m2.[STOP for translation]



การปักดาํต้นกล้าทีม่อีายุน้อย—
การเตรียมแปลงเพาะเมลด็สําหรับ

ต้นกล้า
.

นาํเมลด็ขา้วแช่ในนํ้าไว ้24ชัว่โมง 
เพื่อดูวา่เมลด็ขา้วมีการงอกดีหรือไม่
หวา่นเพาะเมลด็ขา้วลงในแปลงเพาะ
ใหต้ื้นๆและไม่หนาแน่นเกินไปแลว้
ใชดิ้นกลบใหมี้ความหนาประมาณ 1

ซ.ม.

Presenter
Presentation Notes




Early Plant 
Establishment—

Preparing the Rice 
Paddies

Rice paddies should be 
leveled, drainage trenches 

cleared, ridges strengthened, 
and the fields plowed. 

Prior to planting, water can be 
released so paddies are moist 

and muddy.

Presenter
Presentation Notes
While our seedlings are sprouting, the rice paddy fields must be prepared for planting.This involves leveling the fields, clearing the drainage trenches, strengthening the paddy field ridges, and plowing the fields. It is particularly important to ensure that our water management system is fully functioning as we need to be able to alternately flood and dry out the fields several times during the vegetative growth stage.Once the paddies are ready, they can be flooded so that they are moist and muddy for planting.[STOP for translation]



การปักดาํต้นกล้าทีม่อีายุน้อย—
การเตรียมนาข้าว

.

ปรับระดบัพื้นนาขา้วใหเ้รียบเท่ากนั
มีร่องระบายนํ้า มีคนันาท่ีแขง็แรง

และมีการไถพรวนดินในนา
.

ปล่อยนํ้าเขา้ในนาก่อนการปักดาํ
เพื่อใหใ้นนามีความช้ืนและเป็น

โคลน



Reduced Plant Density

1 seedling is planted per hill 
along wide, grid spacings of 

25 x 25 cm.

Single seedlings can produce 
up to 20-30 tillers per plant 
and show greater resistance 

to disease, drought, wind 
and storms.

Presenter
Presentation Notes
The second principle of SRI is reduced plant density.Instead of the traditional bunches of 5-20 seedlings grown together, 1 seedling is planted per hill in a grid-like pattern with spacings of 25 x 25 cm.Wider planting and single seedlings mean less competition for nutrients, light, water and oxygen and thus a greater capacity for root and canopy growth. Single seedlings can produce up to 20-30 tillers per plant, each with the potential to produce a rice panicle (Thakur et al., 2010b).Farmers have also noted lessened disease pressure and, because plants more robust and have more extensive root systems, greater resistance to drought, strong winds and storms (Uphoff, 2016).[STOP for translation]



การลดความหนาแน่นของต้นกล้า
.

ปักดาํตน้กลา้เพียง 1 ตน้ ต่อ 1 จุด โดย
ใหรั้ศมีความห่างของตน้กลา้แต่ละจุด

อยูท่ี่ 25 x 25 ซ.ม.
ตน้กลา้1ตน้สามารถผลิตตน้หน่อได้
ประมาณ20-30 ตน้หน่อ ในตน้ขา้ว 1

ตน้
และมีความทนทานมากข้ึนต่อโรค ภยั

แลง้ ลมและพายุ



Reduced Plant Density—Creating a Grid
Grid spacings of 25 x 25 cm support efficient planting 

and, later, easier weeding.
A variety of tools can be used.

Presenter
Presentation Notes
In order to ensure reduced plant density and to minimize the labor necessary for weeding, rice paddies are generally marked in a 25 x 25 cm grid prior to planting. If soil fertility is high, and/or depending on the specific variety of rice being planted, spacing may be increased to 30 x 30 or even 35 x 35 cm grids (Uphoff, 2016).A variety of homemade tools, as you can see pictured, can be used to create this grid.[STOP for translation]



การลดความหนาแน่นของต้นข้าว—การตตีารางเส้นส่ีเหลีย่มเป็นจุดปักดาํต้นกล้า
การตีตารางเส้นส่ีเหล่ียมขนาด 25x25 ซ.ม. ช่วยใหก้ารปลูกขา้วมีประสิทธิภาพและ

ง่ายต่อการกาํจดัวชัพืชในเวลาต่อมา
สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์หลายอยา่งไดใ้นการตีตารางเส้นส่ีเหล่ียมน้ี



Reduced Plant Density—Transplanting Tips
Seedlings are planted at grid intersections.

They should be planted with seed sac and soil attached.
Be careful that roots do not become inverted.

Presenter
Presentation Notes
Once a grid is in place, rice seedlings can be planted with 1 seedling at each intersection of the grid.Seedlings should be removed from trays or seedbeds carefully with the seed sac and soil still attached.When planting, seedlings should be put gently into the soil at just 1-2 cm deep. They should not be pushed straight downward or the tips of their roots will invert upward. Inverted roots can take a week or more to reorient their tips downward, before resuming growth (Uphoff, 2016). [STOP for translation]



การลดความหนาแน่นของต้นข้าว—วธีิการย้ายต้นกล้าเพ่ือปักดาํในนา
ปักดาํตน้กลา้ตรงมุมตารางเส้นส่ีเหล่ียมและควรใหเ้มลด็ขา้วและดินติดอยูก่บัราก

ตน้กลา้อยูต่อนทาํการปักดาํ
และควรระมดัระวงัไม่ใหร้ากของตน้กลา้พลิกกลบัตอนทาํการปักดาํ



Alternation of Wet & Dry 
Periods

Alternate flooding and drying of 
rice paddies during the 
vegetative growth stage 

improves root growth and 
supports the increased presence 

of aerobic soil organisms.

Paddies should be flooded then 
allowed to completely dry out—

until the soil surface cracks.

Presenter
Presentation Notes
The third principle of SRI is that of intermittent irrigation.This occurs as the paddy is flooded to a depth of 1-2 cm and then left to dry until cracks become visible. At this point, another round of flooding and drying is introduced.This process is repeated 3-4 times in total, with one or two cycles during the tillering stage, one during the flowering stage and another during the grain filling stage. The paddy should be drained and left dry about 2-3 weeks before harvest.Regular dry periods improve root growth and increase aerobic organism populations in the soil.[STOP for translation]



การสลบัช่วงเปียกและช่วงแห้งในนาข้าว
การสลบัช่วงเปียกและช่วงแหง้ในนาขา้ว
ในช่วงระยะเวลาท่ีตน้ขา้วกาํลงัเติบโตอยู ่

ช่วยพฒันาการเจริญเติบโตของรากตน้ขา้ว 
รวมทั้งช่วยเพิ่มจุลินทรียป์ระเภทท่ี

ตอ้งการออกซิเจนในดินมากข้ึนดว้ย
ควรปล่อยนํ้าเขา้ในนาขา้วใหท่้วมเปียก

ก่อน จากนั้นจึงทาํการถ่ายนํ้าออกจากใน
นาใหแ้หง้ จนถึงขั้นใหห้นา้ดินในนามีรอย

แตก



Alternation of Wet & Dry 
Periods—Weeding

Weeding 2-3 times per 
season is necessary and can 

increase yield.

Many tools are available—
rotary weeders incorporate 
weeds into the soil and help 

aerate the root system.

Presenter
Presentation Notes
One challenge of intermittent irrigation is weed management.Traditionally, rice fields are flooded in order to kill weeds. This works because, over hundreds of years of cultivation, rice has become tolerant to water and, therefore, can survive water immersion while many weeds can not.However, rice does not thrive in constantly flooded conditions. Allowing the field to dry out improves the health of the rice plants; however, the result will also be more weed establishment.While hand weeding or the use of herbicides is possible, mechanical weeding can be done with minimal effort and has the added benefit of active soil aeration.The first weeding should be done about 10-12 days after transplanting, and then again every 10 to 12 days until weed growth is naturally inhibited by the shade produced by the healthy rice plant (Uphoff, 2016). This generally works out to weeding sessions 2-3 times per season.[STOP for translation]



การสลบัช่วงเปียกและช่วงแห้งในนา
ข้าว—การกาํจดัวชัพืช

การกาํจดัวชัพืช 2-3 คร้ังต่อฤดูกาลปลูก
ขา้วมีความจาํเป็นและมีส่วนช่วยให้

ผลผลิตของขา้วเพิ่มข้ึนดว้ย
เคร่ืองมือหลายอยา่งสามารถนาํมาใช้
ได—้เคร่ืองพรวนดินในร่องนาทาํให้

วชัพืชถูกกาํจดัและผสมเขา้กบัดินในนา 
อีกทั้งยงัช่วยใหอ้ากาศเขา้ถึงระบบราก

ของตน้ขา้วดว้ย



Soil Enrichment
Soil fertility 

management through 
the regular addition of 
organic matter helps 
to improve nutrient 
and water holding 
capacity, increase 
microbial life, and 
develop a good 

substrate for root 
growth and 

development.

Presenter
Presentation Notes
The fourth, and final, principle of SRI is soil enrichment.Repeated cycles of rice planting will steadily leach the soil of all nutrients.Thus, SRI prioritizes soil fertility management through the regular addition of organic matter. This practice can help to improve nutrient and water holding capacity, increase microbial life in the soil, and provide a good substrate for roots to grow and develop (Uphoff, 2016).[STOP for translation]



การเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิ

การจดัการความอุดมสมบูรณ์
ของดินโดยการเพิม่อินทรียว์ตัถุ

ลงในดินเป็นประจาํช่วยเพิม่
ธาตุอาหารในดินและช่วยใหดิ้น
กกัเก็บนํ้าไวไ้ดดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้ง
เพิม่ส่ิงมีชีวติขนาดเลก็ในดิน

และช่วยพฒันาระบบการ
แลกเปล่ียนธาตุอาหารสาํหรับ

การเจริญเติบโตของรากตน้ขา้ว



Soil Enrichment
—Cover Crops

GMCCs can be grown in 
rice paddies during the 

fallow period.

This helps build soil 
fertility, break disease 

and pest cycles, suppress 
weeds, lessen 

erosion/runoff, and 
regulate soil 
temperature.

Presenter
Presentation Notes
Soil enrichment through the use of compost is one option—however, the challenges of bulk production, transportation and actual application can be significant.Recycled rice straw and/or rice husks are another alternative.However, here at ECHO, we support the use of a green manure cover crop.The seeds can be broadcast just prior to harvesting, allowing early plant establishment and ensuring that there will be living roots in the ground at all times. A cover crop can help break disease and pest cycles, suppress weeds, lessen erosion or runoff, and regulate soil temperature.One month before the new rice crop is planted, the GMCC can be incorporated into the rice paddies providing valuable biomass and, if it’s leguminous, returning nitrogen into the soil.[STOP for translation]



การเพิม่ความอดุมสมบูรณ์ขอ
ดิน—การปลูกพืชคลุมดิน

สามารถปลูกพืชคลุมดินในนา
ขา้วหลงัการเกบ็เก่ียวผลผลิตขา้ว 

ในช่วงรอทาํการเพาะปลูกใน
ฤดูกาลถดัไป ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณ์ในดิน ตดัวงจรของ
โรคและแมลง คุมวชัพืช ลดการ

พงัทลายของหนา้ดิน และควบคุม
อุณหภูมิในดิน

Presenter
Presentation Notes
]



So, what are the 
benefits of the 
System of Rice 
Intensification 

(SRI) ?

ประโยชน์ของ
การปลูกข้าวต้น
เดยีว คืออะไร

Presenter
Presentation Notes
So, what are the benefits of the System of Rice Intensification? Anyone have any ideas?[STOP for translation][Allow for a few ideas shared verbally]



Benefits of SRI
.

- Decreased seed usage
- Reduced water usage 

- Increased yield
- Better quality rice

- Increased net returns
- Increased productivity
- Decreased reliance on 

fertilizer

Presenter
Presentation Notes
Studies from around the world are providing valuable evidence of the benefits of the SRI approach.Cornell University’s International Institute for Food, Agriculture and Development reports, for example:Decreased seed usage of 80-90% Reductions of up to 50% in water usage Yield increases of 20-50%  10% increase in milling outturn (Uphoff, 2016)Regionally, the Asian Institute of Technology’s SRI project in the Lower Mekong River Basin during 2016-2017 found a:70% increase in farmer’s net returns66% increase in farmer productivity46% increase in fertilizer use efficiency 30% decrease in energy output17% decrease in greenhouse gas emissions (SRI-LMB, 2018)[STOP for translation]



ประโยชน์ของการปลูกข้าวตน้เดยีว

- ลดจาํนวนเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีใชใ้น

การเพาะปลูก 

- ลดการใชน้ํ้าในการเพาะปลูก

- เพิม่ผลผลิตขา้ว 

- คุณภาพของขา้วดีข้ึน 

- ผลตอบแทนเพิม่ข้ึน 

- เพิม่ผลิตภาพ 

- ลดการพึ่งพาปุ๋ย 

เป็นตน้. 



Presenter
Presentation Notes
Now it turns out that finding open access pictures that visually compare SRI to traditionally grown rice is a little challenging.But just to provide some explicit examples, here are three that I was able to source from the Asian region.This first picture shows rice fields in Hanoi province after a typhoon blew through the region in September 2005. Traditionally grown rice, on the right, was flattened by the high winds. SRI grown rice, on the left, was able to withstand the storm due to the more robust root systems of each plant. (Uphoff; Photo: Elske van de Fliert, FAO advisor on vegetable IPM, Hanoi.) [STOP for translation]



Presenter
Presentation Notes
Here in this second photo, you can see a clear comparison between both the root system and the number of tillers of traditionally grown rice, on the left, and SRI grown rice, on the right.Looking at the extensive root system of the SRI rice and the amount of soil held by those roots, it is easy to see why the SRI rice in the previous picture suffered less damage from high winds.It is also important to nice the number of tillers produced by the SRI rice.While some tillers will not produce rice panicles, most will.Therefore, in general, more tillers mean more rice (Thakur et al., 2010b).



Presenter
Presentation Notes
This third picture shows rice grown in East Java, Indonesia after an invasion of the brown planthopper, followed by a tropical storm.The traditional field on the left shows significant hopper damage (burn) and lodging, or bending over of the rice stalk, which both contribute to dramatically reduced yield. The SRI field on the right was able to withstand these stresses and produced a yield of 8 tons per hectare. (Global Alliance for Climate-Smart Agriculture; Photo: M. Jannah).[STOP for translation]



SRI & Seed Saving
.

The planting of single 
seedlings allows for the 
collection of seeds that 
are genetically uniform.
Over time, high quality 
seed can be identified, 

saved, and planted 
across successive 

generations.

Presenter
Presentation Notes
Here at ECHO, we have also been particularly interested in one further benefit of SRI—the production of higher quality seed stock. SRI supports effective seed selection and production as all the tillers of a given seedling are genetically uniform. Since only one seedling is planted per hill, farmers are able to identify the best performing seedling, collect all of its seeds, and know that these seeds are genetically uniform. In the following year, only seeds from this one plant will be planted and again the best seedling will be identified and its seeds collected. Over a couple years, this allows a farmer to isolate healthy, productive seed that will continue to perform well. [STOP for translation]



SRI และการเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ

การปลูกตน้กลา้ตน้เดียวช่วยให้

สามารถเกบ็เมลด็พนัธุ์ท่ีมี

พนัธุกรรมเหมือนกนัได ้เม่ือ

เวลาผา่นไป เมลด็พนัธุ์ท่ีมี

คุณภาพสูงจะถูกระบุพนัธุกรรม 

ทาํการบนัทึก และปลูกในรุ่น

ต่อๆ ไปได้



Potential Constraints 
to SRI Adoption

- Negative perceptions
- Labor Increase/Access

- Water Level 
Management

- Access to organic 
inputs

Presenter
Presentation Notes
Given the potential of SRI, it can be baffling why more farmers have not adopted the methodology.Perhaps the greatest limitation is perception.Rice farming has been practiced for thousands of years and traditional practices are well ingrained.“New” ideas are intimidating as they require new learning, a different perspective and a departure from more accepted practices. [STOP for translation]SRI adoption also requires a greater investment of labor, at least initially, as better water management infrastructure may be needed and more time is invested in transplanting the young seedlings and weeding the fields. And, while small holder farming families are generally larger, the increasing trend of young people moving away from rice farming can cause labor shortages and may force more cooperative approaches to procuring farm labor.SRI also requires effective water management. While this is generally not an issues in irrigated fields—rainfed conditions or low areas with poor drainage can be difficult to manage.Access to organic inputs, particularly bulk amounts of compost, may be limited and require, instead, a green manure cover cropping system, which may feel particularly risky as fewer rice crops are planted per year as a result.[STOP for translation]



ข้อจํากดัทีอ่าจเกดิขึน้ในการนํา

ระบบการปลูกข้าวต้นเดยีวไป

ประยุกต์ใช้
.

- ความรับรู้และเขา้ใจดา้นลบ 

- การใชแ้รงงานเพิ่มข้ึน 

- การจดัการระดบันํ้า 

- การเขา้ถึงปัจจยัภายนอกท่ีเป็น

อินทรีย ์



Conclusion

SRI’s potential to increase 
yields, while decreasing 

inputs, make it a valuable 
option for rice farmers.

While failed field trials also 
exist, it is a methodology 
that can, and should, be 

adopted to local 
conditions and traditions.

.

Presenter
Presentation Notes
However…when we look at SRI as a whole and examine the farms where it is being practiced, both worldwide and here in Southeast Asia, we believe that SRI is well worth the investment of time and energy necessary to learn and apply its principles.Each of the potential constraints to adoption just mentioned have a solution.And the potential benefits far outweigh the costs, particularly given the challenges facing rice farmers globally and in the region.So, we are pleased that you have joined us today and are willing to investigate the idea more thoroughly.We trust that as we head out to rice paddy fields shortly to actually plant the seedlings, you will get an even clearer picture of the accessibility of this approach and will be empowered to try it on your own farm or in your own community.However, before we go and get our hands dirty…are there any final questions you would like to address?[STOP for translation]



สรุป

การปลูกขา้วตน้เดียวมีศกัยภาพในการ

เพ่ิมผลผลิต และลดการใชปั้จจยัภายนอก

ในการปลูกขา้ว รวมทั้งเป็นทางเลือก

ใหก้บัชาวนาในการปลูกขา้วดว้ย

ขณะท่ีการทดลองการปลูกขา้วระบบน้ีท่ี

ลม้เหลวกมี็อยู ่ระบบการปลูกขา้วตน้

เดียวเป็นวิธีการท่ีสามารถทาํไดแ้ละควร

ประยกุตใ์ชต้ามสภาพของทอ้งถ่ินและ

การถือปฏิบติักนัมา. 



Thank you!
.

ขอขอบคุณ
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