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«Resultatet er sterke og kraftige planter som 
gift- og kunstgjødselfritt gjev høg avling.»

ikkje er blitt vanleg på Madagaskar heller. 
Meir pikant er at det var med hybridsor-
ten Arise 6444 frå multinasjonale Bayer at 
Sumant sette rekorden. Dei med 17 tonn 
nytta hybriden Syngenta 6032. Dei lokale 
sortane gav berre 6 til 8 tonn. Dette er lite 
framheva på nettsidene til NGO-ane om 
SRI. 

Men lat oss godta rekordavlinga, der 
talet 22,4 tonn går att. Justert frå rå paddy 
til 15 prosent vassinnhald vert det 20,3, 
som stadig ligg klart over det teoretisk 
moglege gjennomsnittet på 16 tonn i regn-
tida (meir når himmelen er skyfri!). Dette 
er nok til at forskingsdirektøren på IRRI, 
Achem Dobermann, ikkje trur på talet. 
Korleis kunne landbruksministeren i Bihar 
«verifisere» rekorden når avlinga var i hus? 

Rekorden ligg eit lite hakk over den 
tidlegare rekorden på 19,4 tonn, sett av 
den verdskjende risforedlaren Yuan Long-
ping. Han utvikla frå 1975 hybridris som 
gjev 20–30 prosent meir enn vanlege sor-
tar. Dei dekkjer no to tredjedelar av ris-
markene i Kina og har sidan 1980-åra sett 
landet i stand til å auke risavlingane jamt 
endå arealet har gått ned. 

Men frøet er dyrt og til no lite nytta 
utanfor Kina, fordi bonden må kjøpe nytt 
såkorn kvart år, ein kommersiell strategi 
firma veit å setje pris på. Difor har hybrid-
frø for mange NGO-ar ein klang nesten 
som GMO – ei felle sett ut for bonden. 
Den genetiske vinsten er der likevel – og 
kan vere større i karrige kår. Den første 
hybriden i perlehirse – utvikla på offent-
lege middel – har i åra sidan 2005 blitt 
svært populær i det tørre Rajastan. Og ris-
hybridane utklassa altså vanlege sortar i 
Bihar – den beste reklamen Syngenta og 
Bayer kunne få!

Likevel talar aktiviteten på risrota sitt 
eige språk. Om agronomien er omstridd, 
er det ein utviklingsstrategi som folk driv 
sjølve. Gjennom internasjonale nettverk 
som SRI vert idear spreidde og prøvde 
fort. Slike deltakande forskingsmetodar 
slår ikkje til utan at dei løner seg for dei 
som lever av dei. Jamføringar med lokale 
metodar viser ofte 20–50 prosent meir 
med SRI og med monaleg mindre vatn. 

Det seiest at metoden krev mindre 
arbeid når ein kan han. Mekanisering er 
i full gang også her. For Norad – som stør 
eit SRI-prosjekt i Tamil Nadu – er å spare 
vatn det interessante. Om metoden hjel-
per folk og avlingar opp frå der dei er no, 
så er det grunngjeving god nok. 

Men her ligg òg ei stor uvisse. Utan stå-
ande vatn misser rismarkene algane som 
driv fotosyntese og fikserer nitrogen i vat-
net (pluss fisk og fugl som gjev inntekter). 
Takka vere dei har rismarkene halde seg 
fruktbare i tusenvis av år med eit avkas-
tingsnivå på 3 tonn. Kan SRI føre til at dette 
blir borte? Med meir luft i jorda og djupare 
røter tek plantene opp meir og gjev meir 
avling – slik studien på Madagaskar synte. 

Har folk kompost nok til å vege opp 
dette, spør mange agronomar. Elles vert 
SRI ein måte å tøme jorda på og på sikt 
ikkje meir for mindre, men mindre og 
mindre.

Åsmund Bjørnstad er professor i plante
foredling ved Universitetet for miljø og 

biovitskap på Ås.

Den 16. februar melde The Guardian at 
i landsbyen Darveshpura i Bihar – den 
fattigaste staten i India – skal bonden 

Sumant Kumar i 2011 ha sett verdsrekord 
med 22,4 tonn ris på eit hektar, i ein stat 
der gjennomsnittet er 2 tonn. Nokre få 
andre tok 17 tonn, mange fekk klare seg 
med dobbel avling.

Rekorden er blitt «verifisert» av land-
bruksministeren, landbyen har fått 
straum og ei ny bru, og Sumant medalje 
i nasjonalforsamlinga i New Delhi. Joseph 
Stiglitz gjesta landsbyen i januar og 
erklærte at landbruksforskarar bør kome 
dit og lære. Men dei er rimeleg skeptiske. 
Er det endå ein «agronomisk UFO» (Ube-
krefta Felt-Observasjon) – sett, men så 
sporlaust borte?

OPPSIKT
I ei tid då avlingane stagnerer, vekkjer 
dette stor oppsikt. Dyrkingsmåten til 
bonden i Bihar heiter SRI – Systemet for 
ris-intensivering, utvikla på 1980-talet av 
jesuittpresten og agronomen Henri de 
Laulaniè på Madagaskar. Der dobla og 
firedobla han (dei svært låge) avlingane. 
Metoden – eller systemet – har denne opp-
skrifta: Ris blir oftast planta ut tjue–tretti 
dagar gamal i buntar på tre til fem. SRI 
plantar ut etter åtte–fjorten dagar, ei og ei 
plante med god (25 cm) avstand. 

Då trengst det berre femtedelen så 
mykje såkorn. Jorda skal vere sterkt 
gjødsla med kompost og djupt pløgd. Ho 
skal vere utan ståande vatn, men haldast 
vassmetta. Då sparer ein minst ein tredje-
del av vatnet – viktig når det er knapt med 
det. Den tynnare plantesetnaden fører til 
at røtene utviklar seg djupt og plantene 
set fleire sideskot. Men utan vatn trivst 
ugraset òg, så ein må luke oftare med ei 
mekanisk hjulhakke. Resultatet er sterke 
og kraftige planter som gift- og kunstgjød-
selfritt gjev høg avling. I ein sum gjev SRI 
meir att for mindre innsats, og dei ressur-
sane ein treng, er lokale. Det er sjølvhjelp 
på eit høgare nivå.  

Norman Uphoff frå Cornell-universi-
tetet i USA såg dette og tok ideen med 
seg til Asia og elles. SRI blir no nytta av 
fire–fem millionar bønder i mange land. 
Bodskapen er omfamna av talrike hjel-
peorganisasjonar (NGO-ar). Her er grasro-
tas løysing mot multinasjonale firma og 
forskings organisasjonane sine GMO-ar. 
SRI blir praktisert på svært ulike måtar – 
det einaste faste ser ut til å vere utplan-
tingsmåten og vassbruken.

MORE FOR LESS
Men slagordet «more for less» finn liten 
gjenklang i den «etablerte» landbruks-
forskinga, representert ved Internatio-
nal Rice Research Institute (IRRI) på Filip-
pinane. I den grøne revolusjonen tydde 
«intensivering» meir for meir, men sidan 
1990-åra har målet vore sortar som nyttar 
gjødsel og vatn betre. Altså meir for det 
same eller det same med mindre. 

Også norske kornsortar nyttar gjødsla 
betre enn før. Men ho trengst: Som du sår 
(og steller), skal du hauste. Det hjelper lite 
om SRI snakkar om eit nytt «paradigme» 
og «synergi». Harde data må til mot UFO-
ar. At SRI verka på Madagaskar, kan kome 

av den sure jorda. Utan ståande vatn unn-
går plantene å bli forgifta av jern og alu-
minium og yter meir. 

I Asia med nøytral jord er det ikkje 
slik, og SRI gjev oftast ikkje meir enn den 
tilrådde dyrkingsmåten, dersom ikkje 
avling ane er svært låge frå før. Jamført 
med den lokale måten løner all innsats 
seg. SRI-leiren seier at «korrekte» data 
krev at heile systemet er på plass og får 
verke sjølvforsterkande. Ein studie (2009) 
på Madagaskar gav SRI 9 tonn/ha, mot 3–4 
i det «vanlege». Men grunnen var kompos-
ten og møkka, ikkje «systemet». 

Kort sagt, det er mange måtar å dyrke 
ris på, avhengig av kvar han veks. Dei stør-
ste risavlingane i verda (i Australia) vert 
sådde frå fly i marker jamna med laser. 
Ein meir arbeidsam måte som SRI er eit 

blindspor. Ungdomar vil ikkje lenger stå 
bøygde i gjørma. 

SPRIKJER
Så data sprikjer for og imot. Går vi nærare 
etter rekordavlinga til Sumant, var ho 
ikkje heilt fri for kjemikaliar heller: 
Frøet var beisa mot frøsjukdomar og fekk 
kunstgjødsel både før utplanting og sidan 
i veksttida. Dette var den «vanlege måten» 
han jamførde med. Attåt dette fekk SRI-
åkeren dugeleg med husdyrgjødsel, høn-
segjødsel, hagekompost og ein bakteri-
ell gjødsel. Forskaren innvender at det er 
inga jamføring med SRI, men med ulik 
gjødsling! Og «låginnsatsjordbruk» er det 
avgjort ikkje. 

Å skaffe nok kompost er ofte ein kneik 
i SRI – og ein viktig grunn til at metoden 

Rekordavlingar i ris?

Den indiske bonden Sumant Kumar skal ha sett verds
rekord i dyrking av ris. Over 22 tonn på eit hektar, det er  
20 tonn meir enn gjennomsnittet i landet.

ÅSMUND BJØRNSTAD

SRI – Systemet for ris-Intensivering i Chattisgarh, India.  Foto: Wikipedia
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