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Tin tøc 
Trung t©m Danforth tiÕn hμnh dù ¸n gi¶i m· bé gen s¾n 
 
ViÖn gen thuéc Bé n¨ng l−îng Hoa Kú (DOE JGI) th«ng b¸o, hä ®· chÊp thuËn dù ¸n 
nghiªn cøu gi¶i m· bé gen s¾n do Trung t©m khoa häc c©y trång Donald Danforth tiÕn 
hμnh. §øng ®Çu dù ¸n lμ tiÕn sÜ Claude M. Fauquet, ®iÒu tra viªn chÝnh cña trung t©m, 
ng−êi qu¶n lý mét c«ngxoocxiom víi rÊt nhiÒu nhμ khoa häc. 
 
TiÕn sÜ Norman Borlaug, ng−êi ®· ®o¹t gi¶i N«-Ben, cha ®Î cña cuéc C¸ch m¹ng Xanh vμ 
lμ gi¸o s− danh dù cña ®¹i häc A&M Texas ph¸t biÓu “ViÖc gi¶i m· bé gen s¾n sÏ t¹o 
®iÒu kiÖn cho c¸c øng dông c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i vμo c©y trång nμy dÔ dμng h¬n, 



t¹o ra kh¶ n¨ng c¶i thiÖn vÒ dinh d−ìng cho s¾n. §©y lμ tiÕn bé ®¸ng ®−îc hoan nghªnh, 
®Æc biÖt lμ tõ hμng triÖu ng−êi nghÌo trªn sinh sèng dùa chñ yÕu vμo s¾n.” 
 
C©y s¾n cã thÓ ph¸t triÓn trong nhiÒu ®iÒu kiÖn m«i tr−êng kh¸c nhau, lμ nguån l−¬ng 
thùc chÝnh cho h¬n mét tØ ng−êi trªn kh¾p thÕ giíi. Chi phÝ canh t¸c s¾n còng thÊp h¬n 
c¸c c©y trång kh¸c, v× thÕ s¾n cã thÓ ®−îc sö dông lμm nguyªn liÖu chiÕn l−îc ®Ó s¶n xuÊt 
nhiªn liÖu sinh häc. 
 
Th«ng tin vÒ viÖn gen cã t¹i ®Þa chØ: http://www.jgi.doe.gov  
Th«ng tin vÒ trung t©m khoa häc c©y trång Donald Danforth cã t¹i ®Þa chØ: 
http://www.danforthcenter.org C¸c th«ng c¸o b¸o chÝ cã t¹i ®Þa chØ: 
http://www.danforthcenter.org/newsmedia/NewsDetail.asp?nid=122  
 
C¸c bμi b¸o vÒ vÊn ®Ò nhiªn liÖu sinh häc 
 
Trong B¶n tin c«ng nghÖ sinh häc tù nhiªn cã ®¨ng mét sè bμi b¸o vμ mét bμi tham luËn 
vÒ vÊn ®Ò nhiªn liÖu sinh häc, vÝ dô nh− lo¹i nhiªn liÖu míi thay thÕ ªtanol sinh häc hiÖn 
t¹i, hay viÔn c¶nh cña nhiªn liÖu sinh häc ë ch©u ¢u. TÊt c¶ c¸c nghiªn cøu vμ th¶o luËn 
®ã ®Òu h−êng tíi gi¶i quyÕt nhu cÇu n¨ng l−îng trªn kh¾p thÕ giíi. 
 
Sù phô thuéc vμo nhiªn liÖu hãa th¹ch kh«ng chØ lμm c¹n kiÖt nguån dù tr÷ nhiªn liÖu, mμ 
cßn g©y ra c¸c t¸c ®éng bÊt lîi cho m«i tr−êng, vμ sö dông nhiªn liÖu sinh häc cã thÓ lμ 
gi¶i ph¸p cho c¶ 2 vÊn ®Ò trªn. Tuy nhiªn, theo tham luËn cña B¶n tin CNSH tù nhiªn, 
nhiªn liÖu sinh häc cÇn ph¶i ®−îc CNSH thóc ®Èy, vμ mÆc dï ªtanol sinh häc cã rÊt nhiÒu 
−u ®iÓm, nh−ng viÖc tinh chÕ s¶n phÈm nμy ë Hoa Kú vÉn cÇn dïng ®Õn than ®¸ thay v× sö 
dông khÝ thiªn nhiªh, Nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt nhiªn liÖu lμ ng«, vμ trong qu¸ tr×nh 
canh t¸c ng« cÇn sö dông ®Õn rÊt nhiÒu ph©n bãn vμ thuèc trõ s©u, g©y ra « nhiÔm m«i 
tr−êng vμ nguån n−íc. 
 
Theo nh− tham luËn, CNSH cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn b»ng c¸c lo¹i c©y trång cã nhiÒu 
c¸c-bon h¬n, hay cÇn Ýt hoÆc kh«ng cÇn sö dông thuèc trõ s©u vμ ph©n bãn trong qu¸ tr×nh 
canh t¸c. Tham luËn nμy còng cho r»ng “c¸c ®ét ph¸ trong CNSH sÏ ®ãng vai trß trung 
t©m trong qu¸ tr×nh chuyÓn s¶n xuÊt nhiªn liÖu sinh häc tõ ng« sang sö dông c¸c nguån 
nguyªn liÖu míi, æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ n¨ng l−îng cao, nh− x¬ gç, cã rÊt nhiÒu vá bμo vμ 
trong cá. 
 
Trong bμi b¸o cïng chñ ®Ò, “LiÖu nhiªn liÖu sinh häc cã gi÷ vai trß trung t©m?”, c¸c nhμ 
khoa häc ®ang xem xÐt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nhiªn liÖu sinh häc tõ licnoxenlul«. §©y lμ 
nguån nguyªn liÖu rÊt dåi dμo, cã thÓ t×m thÊy ë r¬m lóa mú, l¸ ng«, vá trÊu cña g¹o. C¸c 
nghiªn cøu ®ang ®−îc tiÕn hμnh ë c¶ ch©u ¢u vμ ch©u Mü ®Ó s¶n xuÊt nhiªn liÖu sinh häc 
tõ nguån nguyªn liÖu rÊt dåi dμo nμy: c¸c nhμ khoa häc ë tr−êng cao ®¼ng Dartmouth, 
New Hampshire ®· t¹o ra lo¹i vi khuÈn ®Ó s¶n xuÊt ªtanol tõ xenlul«, mÆc dï s¶n l−îng 
cßn ë møc thÊp; c¸c nhμ nghiªn cøu kh¸c còng hy väng lo¹i vi khuÈn chuyÓn hãa chÊt 
th¶i sinh häc biomass thμnh khÝ hi®r« vμ lo¹i t¶o s¶n xuÊt dÇu ®iªden sinh häc sÏ sím 
xuÊt hiÖn. 
 
B¶n tham luËn cã t¹i ®Þa chØ:  
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n7/full/nbt0706-725.html  
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§Ó ®äc vÒ bμi b¸o trªn, truy cËp vμo ®Þa chØ: 
http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n7/full/nbt0706-777.html  
 
Ch©u Phi 
Gana thóc ®Èy n«ng nghiÖp vμ CNSH ph¸t triÓn 
 
ChÝnh phñ Gana ®· cung cÊp c¸c trang thiÓt bÞ cho hai viÖn nghiªn cøu trùc thuéc Héi 
®ång nghiªn cøu khoa häc vμ c«ng nghiÖp (CSIR), t¹o ®iÒu kiÖn cho hai trung t©m nμy 
tiÕn hμnh c¸c nghiªn cøu trong lÜnh vùc CNSH. ViÖn nghiªn cøu c©y trång ë Kumasi sÏ 
phôc vô c¸c viÖn nghiªn cøu ë miÒn B¾c, hç trî c¸c nghiªn cøu n©ng cao s¶n l−îng c©y 
trång vμ kh¶ n¨ng kh¸ng bÖnh cña c©y. ViÖn nghiªn cøu ®éng vËt ë Accra sÏ phôc vô c¸c 
viÖn nghiªn cøu ë miÒn Nam Gana vμ hç trî ngμnh c«ng nghiÖp ch¨n nu«i gia sóc ph¸t 
triÓn. TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ sÏ ®i vμo ho¹t ®éng sau khi néi c¸c Gana th«ng qua Khung 
an toμn sinh häc quèc gia. 
 
Th«ng tin cã liªn quan, TËp ®oμn Millennium Challenge (MCC) ®· th«ng qua ch−¬ng 
tr×nh xãa n¹n nghÌo ë Gana, kÐo dμi trong 5 n¨m víi sè tiÒn −íc tÝnh kho¶ng 547 triÖu 
®«-la Mü. Ch−¬ng tr×nh Compact nμy sÏ tËp trung ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«ng, 
giao th«ng vËn t¶i vμ ph¸t triÓn céng ®ång. 
 
B¸o c¸o tõ Th«ng tÊn x· Gana (GNA) th«ng qua trang web cña chÝnh phñ Gana t¹i ®Þa 
chØ: http://www.ghana.gov.gh/news/article.php?id=0000016050  
Th«ng tin thªm cã t¹i ®Þa chØ: 
http://www.mcc.gov/public_affairs/press_releases/pr_071206_Ghana.shtml  
 
Quü Clinton trî gióp cho n«ng d©n ch©u Phi 
 
Cùu tæng thèng Hoa Kú Bill Clinton ®· høa sÏ hç trî vÒ ph©n bãn vμ x©y dùng hÖ thèng 
thñy lîi cho n«ng d©n Rwanda, trong nç lùc xãa bá n¹n ®ãi ë quèc gia nμy. ¤ng còng høa 
sÏ hç trî x©y dùng ngμnh y tÕ vμ n«ng nghiÖp cña Rwanda, vμ cho biÕt hai ngμnh nμy tuy 
®éc lËp nh−ng cã liªn hÖ trùc tiÕp víi nhau. 
 
¤ng Ira Magaziner, chñ tÞch ban chÝnh s¸ch quü Clinton cho biÕt, ch−¬ng tr×nh n«ng 
nghiÖp nμy sÏ kÐo dμi Ýt nhÊt lμ 10 n¨m. ¤ng còng nãi: “chóng t«i ®ang cè g¾ng t¹o ra 
n¨ng suÊt n«ng nghiÖp cao h¬n th«ng qua x©y dùng hÖ thèng thñy lîi; cè g¾ng gi¶m gi¸ 
thμnh cña ph©n bãn vμ lμm cho ph©n bãn trë nªn phæ biÕn h¬n”. Quü William Clinton ®· 
®Çu t− kho¶ng 30 triÖu ®«-la vμo c¸c ho¹t ®éng ë Rwanda. 
 
§©y lμ chuyÕn th¨m Rwanda thø 4 cña «ng Clinton. ¤ng còng ®Õn th¨m Malawi, Lªs«th« 
vμ Nam Phi ®Ó kiÓm tra tiÕn ®é c«ng viÖc cña Quü. 
 
Th«ng tin thªm cã t¹i ®Þa chØ: http://www.clintonfoundation.org/071606-nr-cf-ee-cgi-hs-
ai-rwa-fe-clinton-moves-to-help-out-farmers.htm  
 
Ch©u Mü 
 
Bra-xin: §Çu t− 60 triÖu ®«-la vμo nghiªn cøu vμ dæi míi n«ng nghiÖp 
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TËp ®oμn nghiªn cøu n«ng nghiÖp Bra-xin (EMBRAPA) vμ Ng©n hμng ph¸t triÓn ch©u 
Mü (IDA) ®· ký tháa thuËn ®Çu t− 60 triÖu ®«-la ®Ó thóc ®Èy c¸c nghiªn cøu trong n«ng 
nghiÖp. Dù ¸n 5 n¨m Agrofuturo cã môc ®Ých më réng m¹ng l−íi nghiªn cøu hiÖn t¹i, vμ 
c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hiÖn cã. Ng©n hμng IDB ®ãng gãp 33 
triÖu ®«-la Mü, cßn l¹i 27 triÖu ®«-la sÏ do chÝnh phñ Bra-xin cung cÊp. 55% tæng sè tiÒn 
sÏ ®−îc dμnh ®Ó ph¸t triÓn nguån tμi nguyªn thiªn nhiªn vμ nguån gen, ph¸t triÓn CNSH 
vμ c¸c ch−¬ng tr×nh an toμn sinh häc. C¸c dù ¸n trong nh÷ng lÜnh vùc sau còng nhËn ®−îc 
®Çu t− tõ sè tiÒn nμy: së h÷u trÝ tuÖ; chÊt l−îng thùc phÈm vμ b¶o vÖ thùc phÈm; sö dông 
hîp lÝ ®a d¹ng sinh häc; n«ng nghiÖp s¹ch. 
 
Silvio Crestana, gi¸m ®èc cña EMBRAPA, ph¸t biÓu: nghiªn cøu n«ng nghiÖp cña Bra-
xin sÏ cÇn c¸c nguån vèn tõ bªn ngoμi, v× c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu næi tréi nh− nhiªn liÖu 
sinh häc… cÇn rÊt nhiÒu vèn. ¤ng Crestana còng cho biÕt, b»ng viÖc øng dông c¸c tiÕn bé 
CNSH trong n«ng nghiÖp vμo nh÷ng vïng ®Çt kh« h¹n vμ x©y dùng nÒn n«ng nghiÖp ®a 
d¹ng, Bra-xin cã thÓ trë thμnh n−íc cã nhiÒu ®ét ph¸ trong n«ng nghiÖp. 
 
B¸o c¸o tõ Valor Econ«mico – SP / Agronegãcios, th«ng qua ANBio. Th«ng tin thªm cã 
t¹i ®Þa chØ: http://www.anbio.org.br/  
 
Pªru canh t¸c gièng kiwicha míi 
 
Tr¹m thÝ nghiÖm ®Êt trång Cana¸n Ayacucho thuéc ViÖn nghiªn cøu vμ më réng ®Êt trång 
quèc gia Pªru (INIEA) ®· ph¸t hμnh gièng kichiwa c¶i tiÕn. Gièng kiwicha 413, “INIA 
Morocho Ayacuchano” cã kiÓu h×nh n¶y mÇm sím, cho thu ho¹ch tõ 3 ®Õn 4 tÊn/hÐc-ta 
vμ cho thu ho¹ch h¹t chÊt l−îng tèt. 
 
Dù ¸n nμy ra ®êi nhê c¸c chÝnh s¸ch cña Bé n«ng nghiÖp vμ Ch−¬ng tr×nh chiÕn l−îc quèc 
gia, cã môc ®Ých giíi thiÖu c¸c c«ng nghÖ míi tíi ngμnh n«ng nghiÖp Pªru. Môc tiªu cña 
dù ¸n lμ t¨ng c−êng sö dông nguån gen quèc gia vμ thóc ®Èy t×nh c¹nh tranh còng nh− 
tÝnh bÒn v÷ng cña ngμnh n«ng nghiÖp, ®em l¹i lîi Ých cho quèc gia. 
 
Kiwicha lμ c©y trång tù nhiªn ë vïng An®Ðt cña Pªru, lμ c©y trång truyÒn thèng cña ng−êi 
Inca, ®· ®−îc trång tõ h¬n 8000 n¨m tr−íc. Tuy nhiªn, khi kiwicha tiÕp tôc ph¸t triÓn 
hoang d¹i ngoμi thiªn nhiªn, c©y trång nμy cã sù ®a d¹ng gen rÊt lín. H¹t kiwicha giμu 
chÊt dinh d−ìng, cung cÊp nhiÒu ca-lo, cung cÊp pr«tªin, chÊt x¬ vμ c¸c kho¸ng chÊt nh− 
s¾t, ma-giª, phèt-pho, ®ång, man-gan, 
 
Th«ng tin thªm cã t¹i ®Þa chØ: http://www.inia.gob.pe/eventos/evento0128/  
 
EMBRAPA ph©n phèi h¹t gièng c¶i tiÕn phï hîp ®iÒu kiÖn b¸n kh« h¹n. 
 
TËp ®oμn nghiªn cøu n«ng nghiÖp Bra-xin (EMBRAPA) sÏ ph©n phèi 5000 tÊn h¹t gièng 
ng«, g¹o, ®Ëu, b«ng vμ thÇu dÇu ®· ®−îc c¶i tiÕn tíi nh÷ng ng−êi n«ng d©n bang 
Pernambuco, Bra-xin. Sè h¹t gièng nμy do c¸c nhμ khoa häc cña EMBRAPA t¹o ra. 
Ngoμi ra EMBRAPA cßn thùc hiÖn dù ¸n ®μo t¹o vÒ nh©n gièng h¹t gièng cho 175 
chuyªn gia kü thuËt vμ 440 n«ng d©n ë 22 vïng b¸n kh« h¹n. 
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§©y lμ mét phÇn cña Ch−¬ng tr×nh h¹t gièng quèc gia, do Bé ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Bra-
xin (MDA), Bé n«ng nghiÖp, gia sóc vμ cung cÊp l−¬ng thùc thùc phÈm (MAPA), Bé ph¸t 
triÓn x· héi vμ chèng nghÌo ®ãi (MDS) phèi hîp thùc hiÖn, víi sù hîp t¸c cña Trung t©m 
nghiªn cøu vμ ®μo t¹o n«ng nghiÖp quèc gia (CONSEPA) vμ C¬ quan trî gióp n«ng th«n 
quèc gia. 
 
Theo «ng Nicolau Schaun cña EMBRAPA th× môc ®Ých cña dù ¸n nμy lμ c¶i thiÖn s¶n 
l−îng n«ng nghiÖp, v× nguyªn nh©n chÝnh g©y ra mÊt mïa lμ do sù khan hiÕm cña c¸c h¹t 
gièng ®−îc c¶i thiÖn vÒ mÆt gen ®Ó gieo trång trªn c¸c vïng ®Êt Ýt m−a, kh« h¹n. Môc tiªu 
cña dù ¸n lμ gióp cho ng−êi n«ng d©n cã thÓ tù s¶n xuÊt vμ b¶o qu¶n h¹t gièng, gi¶m t×nh 
tr¹ng phô thuéc vμo h¹t gièng do c¸c tæ chøc cña chÝnh phñ ph©n phèi, th−êng cã Ýt kh¶ 
n¨ng vÒ gen. H¬n n÷a, thêi gian ph©n phèi h¹t gièng th−êng kh«ng trïng víi mïa gieo 
trång tèt nhÊt, nªn kh«ng ®¹t ®−îc n¨ng suet cao, theo nh− «ng Schaun. 
Th«ng tin thªm cã t¹i ®Þa chØ: http://www.agenciabrasil.gov.br/  
 
Ch©u ¸ 
Bé tr−ëng Ên §é: CNSH cÇn ph¶i ®−îc hç trî thªm. 
 
¤ng Jairam Ramesh, bé tr−ëng th−¬ng m¹i Ên §é ®· kªu gäi c¸c nhμ khoa häc vμ c¸c 
viÖn nghiªn cøu n«ng nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh c¸c nghiªn cøu trong n«ng nghiÖp. ¤ng ®· 
®−a ra ý kiÕn nμy trong bμi ph¸t biÓu khai m¹c Ngμy CNSH trong n«ng nghiÖp, mét phÇn 
cña ho¹t ®éng Bangalore 2006. 
 
¤ng nãi, Ên §é cã ®ñ c«ng cô vμ c«ng nghÖ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i cña 
ng−êi n«ng d©n. “§iÒu quan träng lμ c¸c chñ thÓ ph¶i t×m ®−îc tiÕng nãi chung ®Ó n©ng 
cao hiÓu biÕt cña céng ®ång vÒ CNSH vμ x©y dùng mèi quan hÖ, hîp t¸c gi÷a khu vùc nhμ 
n−íc vμ khu vùc t− nh©n”. 
Ngμnh CNSH trong n«ng nghiÖp cña Ên §é lμ ngμnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh nhÊt 
c¶ n−íc. Theo nh− Biospectrum sè 4 - b¶n kh¶o s¸t cña ngμnh c«ng nghiÖp CNSH ABLE 
th¸ng 6 n¨m 2006, ngμnh CNSH t¨ng tr−ëng 81% n¨m 2005 – 2006, cã tæng thu nhËp 
133 triÖu ®«-la. Sù t¨ng tr−ëng nμy chñ yÕu lμ do b«ng Bt. CNSH trong n«ng nghiÖp 
chiÕm 9,17% c¶ ngμnh c«ng nghiÖp CNSH Ên §é. 
 
Th«ng tin thªm cã t¹i ®Þa chØ: 
http://www.biospectrumindia.com/content/CoverStory/10607144.asp  
http://www.biospectrumindia.com/archive/articledetail.asp?arid=85244&mode=disp  
vμ http://www.biospectrumindia.com/content/BangaloreBio/10607144.asp  
§Ó cã thªm th«ng tin, liªn hÖ víi Bhagirath Choudhary cña v¨n phßng ISAAA Nam ¸: 
b.choudhary@isaaa.org  
 
Phi-lÝp-pin: NAST khuyÕn nghÞ cÇn cã thªm c¸c hç trî ®èi víi CNSH 
 
ViÖn Hμn l©m khoa häc vμ c«ng nghÖ quèc gia Phi-lÝp-pin (NAST), c¬ quan cè vÊn khoa 
häc cao nhÊt cña chÝnh phñ Phi-lÝp-pin, ®· ®−a ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc hç trî CNSH. QuyÕt 
®Þnh nμy ®−îc ®−a ra trong Phiªn häp khoa häc hμng n¨m võa diÔn ra t¹i thñ ®« Manila. 
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Chñ tÞch cña NAST, «ng Emil Q. Javier kªu gäi nhμ n−íc tiÕp tôc ®Çu t− vμo c¸c nghiªn 
cøu vμ ph¸t triÓn CNSH quèc gia. ¤ng kªu gäi sù hîp t¸c cña nhμ n−íc vμ t− nh©n, ®Æc 
biÖt lμ bé n«ng nghiÖp (DA) vμ Bé khoa häc c«ng nghÖ (DOST), ®Ó cñng cè c¸c chiÕn 
dÞch tuyªn truyÒn, n©ng cao hiÓu biÕt cña c«ng chóng vÒ CNSH. 
 
C¸c khuyÕn nghÞ kh¸c bao gåm: 1) tiÕp tôc hç trî vμ ®Çu t− vμo c¸c dù ¸n CNSH vÒ  xoμi, 
chuèi, chuèi abaca, dõa, ng«, lóa, ®u ®ñ; 2) t¨ng hç trî cho c¸c trung t©m nghiªn cøu øng 
dông CNSH vμo n«ng nghiÖp vμ thñy s¶n; 3) t¨ng c−êng søc m¹nh con ng−êi vμ x©y dùng 
co së h¹ tÇng cña c¸c c¬ quan kiÓm so¸t CNSH. 
 
QuyÕt ®Þnh nμy cã t¹i ®Þa chØ: 
http://www.bic.searca.org/docs/resolution_on_biotech.pdf  
§Ó cã thªm th«ng tin, truy cËp vμo Trung t©m th«ng tin CNSH SEARCA: 
http://www.bic.searca.org/  
 
C¸c chÕ phÈm sinh häc gióp Ých cho ng−êi n«ng d©n ViÖt Nam. 
 
Dù ¸n thÝ ®iÓm ¸p dông c¸c chÕ phÈm sinh häc vμo qu¸ tr×nh canh t¸c lóa vμ rau ®· mang 
®Õn nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, nh− kh«i phôc ®é ph× nhiªu cña ®Êt trång vμ t¨ng chÊt l−îng 
n«ng s¶n, theo Phã gi¸m ®èc viÖn CNSH TrÇn §×nh MÉn. Trong dù ¸n kÐo dμi 2 n¨m, c¸c 
nhμ khoa häc ®· sö dông chÕ phÈm sinh häc ®Ó chuyÓn r¸c th¶i thμnh ph©n bãn h÷u c¬, 
hay xö lý h¹t gièng vμ rÔ c©y b»ng chÕ phÈm sinh häc ®Ó kh¸ng bÖnh. 
 
C¸c thö nghiÖm cho thÊy chÕ phÈm sinh häc vμ ph©n bãn h÷u c¬ ®· gióp t¨ng s¶n l−îng 
rau thªm 15% ®Õn 20%, vμ t¨ng s¶n l−îng g¹o lªn 7% ®Õn 10%. ChÊt l−îng ®Êt còng 
®−îc t¨ng ®¸ng kÓ. Dù ¸n nμy ®ang ®−îc më réng ®Ó t¹o ra th−¬ng hiÖu g¹o vμ rau an 
toμn canh t¸c ë 2 tØnh cña ViÖt Nam. 
 
Tin cña Th«ng tÊn x· ViÖt Nam (http://vietnamnews.vnagency.com.vn/) ngμy 13 th¸ng 
7 n¨m 2006. §Ó cã thªm th«ng tin, truy cËp vμo ®Þa chØ: 
http://www.agbiotech.com.vn/vn/  
 
ViÖt Nam sÏ thμnh lËp quü ®Çu t− cho khoa häc vμ c«ng nghÖ 
 
LÇn ®Çu tiªn, Bé khoa häc vμ c«ng nghÖ ViÖt Nam (MoST) sÏ lËp quü ®Çu t− cho nghiªn 
cøu khoa häc – c«ng nghÖ. HiÖn t¹i, Bé khoa häc vμ c«ng nghÖ ®ang thu thËp ý kiÕn cña 
h¬n 30 c¬ quan, ban ngμnh cÊp bé vμ c¸c tr−êng ®¹i häc cã liªn quan, vμ sÏ ®Ö tr×nh v¨n 
b¶n lªn thñ t−íng vμo cuèi th¸ng nμy. Quü ®Çu t− cho khoa häc vμ c«ng nghÖ sÏ cung cÊp 
vèn ®Ó x©y dùng vμ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty c«ng nghÖ cao, ®ång thêi thu hót vèn ®Çu t− 
trong vμ ngoμi n−íc ®Ó x©y dùng ngμnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. 
 
Quü sÏ cung cÊp vèn ban ®Çu vμ mua cæ phÇn ë c¸c c«ng ty c«ng nghÖ cao. Tin tõ b¸o 
Tuæi TrÎ sè ra ngμy 6 th¸ng 7 n¨m 2006. §Ó cã thªm th«ng tin, truy cËp vμo ®Þa chØ: 
http://www.agbiotech.com.vn/vn/  
 
Ch©u ¢u 
 
DiÔn ®μn cña tr−êng ®¹i häc tËp trung vμo vÊn ®Ò nhiªn liÖu sinh häc  
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Nhiªn liÖu sinh häc lμ chñ ®Ò chÝnh trong Ngμy n«ng nghiÖp, sù kiÖn hμng n¨m cña ®¹i 
häc Hohenheim, §øc. C¸c tranh luËn, c¸c bμi gi¶ng vμ c¸c th¶o luËn ®Òu tËp trung vμo 
c¸c môc tiªu, c¸c h−íng dÉn ph¸p luËt, c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ vμ tiÒm n¨ng cña nhiªn liÖy 
sinh häc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu n¨ng l−îng cña thÕ giíi. Cã kho¶ng 280 ng−êi ®· tham gia 
ho¹t ®éng nμy, bao gåm c¸c nhμ khoa häc vμ c¸c ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc vμ c«ng ty x©y 
dùng vμ ®iÒu hμnh c¸c trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt nhiªn liÖu sinh häc. 
 
TiÕn sÜ Jurgen Zeddies, nhμ tæ chøc Ngμy n«ng nghiÖp, ph¸t biÓu: “Nh÷ng ng−êi tham gia 
th¶o luËn ®Òu nhÊt trÝ r»ng thÕ hÖ nhiªn liÖu sinh häc thø 2 cÇn ph¶i ®−îc s¶n xuÊt tõ chÊt 
th¶i sinh häc. Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt 2 giai ®o¹n cã thÓ tèi −u sù ch¸y cña nhiªn liÖu s¶n 
xuÊt ra vμ gi¶m « nhiÔm m«i tr−êng”. Ban th¶o luËn còng nhÊt trÝ r»ng tÊt c¶ nh÷ng c¸ 
nh©n tæ chøc quan t©m ®Õn nhiªn liÖu sinh häc cÇn hîp t¸c ®Ó gi÷ v÷ng tÝnh c¹nh tranh 
cña nhiªu liÖu sinh häc s¶n xuÊt ë §øc. 
 
§Ó cã thªm th«ng tin, liªn hÖ víi nhμ tæ chøc ë ®Þa chØ: i410b@uni-hohenheim.de  
Toμn bé bμi b¸o cã t¹i ®Þa chØ: 
http://www.biopro.de/en/region/stern/magazin/02352/index.html  
 
Nghiªn cøu 
 
Pr«tªin cña c©y trång gióp c©y ARABIDOPSIS ph¸t triÓn trªn ®Êt cã ®é kÏm cao 
 
¤ nhiÔm kim lo¹i nÆng lμ vÊn ®Ò ®ang trë nªn nghiªm träng trªn thÕ giíi. KÓ c¶ c¸c kim 
lo¹i cÇn thiÕt cho sù sèng nh− kÏm còng cã thÓ g©y ®éc cho c¸c sinh vËt nÕu hμm l−îng 
cña nã v−ît qu¸ møc cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, cã mét sè lo¹i c©y l¹i cã thÓ sinh tr−ëng trªn 
®Êt bÞ « nhiÔm kim lo¹i. C¸c c©y trång chÞu « nhiÔm kim lo¹i nh− vËy ®ang lμ mèi quan 
t©m cña c¸c nhμ khoa häc, v× chóng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó kh¾c phôc « nhiÔm ®Êt, lo¹i 
bá kim lo¹i g©y « nhiÔm trong ®Êt. Tuy nhiªn, c¸ch thøc mμ c¸c c©y trång nμy cã thÓ chÞu 
®−îc « nhiÔm ®Êt vÉn ch−a ®−îc hiÓu râ. Nhãm nghiªn cøu tõ c¸c ViÖn nghiªn cøu cña 
Ph¸p vμ BØ ®· kh¸m ph¸ ra thªm mét ®Çu mèi n÷a vÒ sù chÞu « nhiÔm kim lo¹i ë c©y 
trång. Trong sè gÇn ®©y cña B¶n tin c©y trång, , Marie Mirouze vμ c¸c ®ång nghiÖp ®· 
cho ®¨ng bμi b¸o: “Gi¶ ®Þnh míi vÒ vai  trß cña c¸c kh¸ng sinh tù nhiªn (defensin) trong 
c©y trång: kh¸ng sinh tõ c©y Arabidopsis halleri tÝch lòy nhiÒu kÏm cung cÊp kh¶ n¨ng 
chÞu ®ùng kÏm”. 
 
C¸c nhμ nghiªn cøu ®· theo dâi th− viÖn cA§N cña A. halleri biÓu lé ë men bia ®−îc 
trång trong ®Êt cã l−îng kÏm võa ph¶i. C¸c nhμ khoa hoc ®· kh¸m ph¸ ra 4 cA§N m· hãa 
kh¸ng sinh tù nhiªn cña c©y trång (plant defensins – PDF), ®©y lμ nhãm c¸c pr«tªin nhá 
cã trong tÊt c¶ c¸c sinh vËt sèng. C¸c kh¸ng sinh nμy cã tham gia vμo hÖ miÔn dÞch cña 
c©y trång, kiÒm chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c bÖnh do nÊm g©y ra. Tuy nhiªn, c¸c pr«tªin nμy 
vÉn ch−a ®−îc biÕt ®Õn víi chøc n¨ng sinh lý kim lo¹i. 
 
C¸c nhμ khoa häc thÊy r»ng c¸c gen nμy cung cÊp kh¶ n¨ng chÞu kÏm cho men bia, nh−ng 
kh«ng cung cÊp kh¶ n¨ng chÞu catmi. Khi hä chuyÓn gen m· hãa defensin sang c©y 
Arabidopsis thaliana, hä thÊy r»ng c©y trång chuyÓn gen nμy cã thÓ chÞu kÏm tèt h¬n c©y 
trång th−êng, nh−ng kh«ng t¨ng kh¶ n¨ng chÞu catmi, ®ång, c«ban, s¾t vμ natri. KÕt qu¶ 
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nghiªn cøu nμy ®· më ra “giai ®o¹n míi trong nghiªn cøu defensin, vÒ chøc n¨ng kiÒm 
chÕ bÖnh nÊm vμ chøc n¨ng sinh lý kim lo¹i”. 
 
Thuª bao cña b¶n tin cã thÓ ®äc nghiªn cøu nμy t¹i ®Þa chØ: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-313X.2006.02788.x  
C¸c ®éc gi¶ quan t©m cã thÓ ®äc b¶n trÝch t¹i ®Þa chØ: 
http://www.blackwellsynergy.com/doi/full/10.1111/j.1365313X.2006.02788.x  
 
 
Nghiªn cøu vÒ tiÕn bé cña CNSH øng dông trong n«ng nghiÖp ë c¸c n−íc ®ang ph¸t 
triÓn 
 
C¸c nhμ nghiªn cøu cho r»ng CNSH lμ mét gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m nghÌo vμ thóc ®Èy ngμnh 
n«ng nghiÖp ë c¸c n−íc ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ®−a c¸c øng 
dông CNSH tõ phßng thÝ nghiÖm ra c¸c c¸nh ®ång canh t¸c cßn bÞ c¶n trë rÊt nhiÒu. CÇn 
ph¶i v−ît qua c¸c khã kh¨n nμy ®Ó c©y trång chuyÓn gen (GM) cã thÓ phôc vô cho nh÷ng 
ng−êi n«ng d©n s¶n xuÊt qui m« nhá, nghÌo tμi nguyªn ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. David 
J. Spielman vμ c¸c ®ång nghiÖp ë ViÖn nghiªn cøu chÝnh s¸ch l−¬ng thùc quèc tÕ (IFPRI) 
®· kh¶o s¸t khã kh¨n nμy trong nghiªn cøu: “LiÖu c¸c øng dông CNSH trong n«ng nghiÖp 
cã thÓ ®Õn ®−îc víi nh÷ng ng−êi n«ng d©n ë vïng xa x«i hÎo l¸nh: B»ng chøng tõ c¸c 
n−íc ®ang ph¸t triÓn”. Nghiªn cøu cña hä ®−îc ®¨ng trªn sè míi nhÊt cña b¶n tin ®iÖn tö 
AgBioView. 
 
C¸c nhμ khoa häc ®· tiÕn hμnh hai kh¶o s¸t vμo n¨m 2002 vμ n¨m 2003-2004. Hai kh¶o 
s¸t nμy ®Òu th¨m dß ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia vμ c¸c chñ thÓ vÒ t×nh tr¹ng cña nh÷ng 
nghiªn cøu vÒ c©y trång CNSH ë c¸c n−íc vμ c¸c tæ chøc nghiªn cøu; ®ång thêi xem xÐt 
mèi liªn hÖ gi÷a c¸c c«ng ty t− nh©n víi c¸c trung t©m nghiªn cøu quèc tÕ thuéc Nhãm cè 
vÊn vÒ nghiªn cøu n«ng nghiÖp quèc tÕ (CGIAR). 
 
C¶ hai kh¶o s¸t trªn ®Òu cho thÈy CNSH trong n«ng nghiÖp ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn chØ 
dõng l¹i ë giai ®o¹n nghiªn cøu vμ c¸c s¶n phÈm CNSH ch−a ®−îc chuyÓn sang giai ®o¹n 
trång thö nghiÖm v× nh÷ng lý do: 1) qu¸ tr×nh qu¶n lý cßn chËm vμ quan liªu; 2) sù chia 
sÎ, trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c n−íc vÒ s¶n phÈm CNSH cßn kÐm hiÖu qu¶; 3) liªn kÕt gi÷a 
c¸c tæ chøc nghiªn cøu vÒ CNSH trong n«ng nghiÖp vμ c¸c c«ng ty t− nh©n cßn ch−a v÷ng 
m¹nh. 
 
§Ó CNSH cã thÓ ph¸t triÓn, nghiªn cøu nμy khuyÕn nghÞ t¨ng c−êng liªn kÕt gi÷a c¸c 
ngμnh trong nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch: 1) t¨ng c−êng sè l−îng vμ chÊt l−îng c¸c th«ng tin vÒ 
®é an toμn cña c©y trång CNSH th«ng qua chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸c quèc gia vμ c¸c nhμ 
nghiªn cøu; 2) tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c cuéc ®èi tho¹i gi÷a ngμnh c«ng nghiÖp, c¸c tæ 
chøc nghiªn cøu vμ c¸c quèc gia; 3) x©y dùng c¸c quü tμi nghiªn cøu vμ c¸c gi¶i th−ëng 
cho nghiªn cøu. 
 
§Ó cã thªm th«ng tin, xem toμn bé nghiªn cøu ë ®Þa chØ: 
http://www.agbioforum.org/v9n1/v9n1a03-spielman.htm  
 
Bμi b¸o t×m hiÓu vÒ t¸c ®éng cña viÖc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®èi víi b«ng Bt 
vμ b«ng th«ng th−êng 
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C©y trång CNSH ®−îc thay ®æi ®Ó mang tÝnh kh¸ng s©u bÖnh vμ chÞu ®−îc thuèc trõ cá 
gióp lμm t¨ng n¨ng suÊt vμ gi¶m sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt. ViÖc gi¶m sö dông thuèc 
b¶o vÖ thùc vËt ®· ®−îc c¸c t¸c gi¶ Ada Wossinka vμ Zulal S. Denaux thuéc §¹i häc B¾c 
Carolina vμ §¹i häc bang Valdosta thö nghiÖm. KÕt qu¶ b¸o c¸o “HiÖu qu¶ ®èi víi m«i 
tr−êng vμ chi phÝ cña viÖc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®èi  víi s¶n xuÊt b«ng chuyÓn 
gen vμ th«ng th−êng” ®−îc ®¨ng trªn sè ra míi ®©y cña HÖ thèng n«ng nghiÖp. 
C¸c nhμ nghiªn cøu ®· sö dông c¸c d÷ liÖu ph©n tÝch diÔn tiÕn (DEA), mét hÖ thèng xem 
xÐt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu vμo vμ s¶n l−îng cïng mét lóc nh»m ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ®èi víi 
c«ng nghÖ, m«i tr−êng vμ chi phÝ cña viÖc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®èi víi mét sè 
n«ng d©n trång b«ng ë B¾c Carolina, Hoa kú. C¸c nhμ nghiªn cøu còng sö dông hÖ thèng 
ph©n tÝch Tobit, mét ph−¬ng ph¸p cho phÐp hä ®¸nh gi¸ ®−îc vai trß cña lo¹i h¹t gièng 
®èi víi tÝnh hiÖu qu¶. C¶ hai ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nªu trªn ®−îc ¸p dông ®Ó t×m hiÓu c¸c 
kÕt qu¶ thö nghiÖm trªn ®ång ruéng, c¸c kÕt qu¶ ®èi víi ng−êi trång b«ng vμ c¸c tËp qu¸n 
trång trät mμ Bé n«ng nghiÖp Mü thu thËp ®−îc ë bang nμy. C¸c nhμ nghiªn cøu còng 
xem xÐt viÖc sö dông thuèc trõ cá, thuèc trõ s©u, thuèc diÖt nÊm, thuèc kÝch thÝch t¨ng 
tr−ëng vμ chi phÝ tÝnh theo ha; xem xÐt c¸c ®Æc tÝnh cña ng−êi trång nh− thêi gian (kinh 
nghiÖm) trång trät cña hä, thêi gian trång b«ng chuyÓn gen, thêi gian ®−îc ®μo t¹o vμ c¬ 
cÊu kinh doanh cña trang tr¹i. B»ng c¸ch so s¸nh ba gièng b«ng lμ b«ng chÞu ®−îc thuèc 
trõ cá, b«ng chuyÓn gen mang hai gen xÕp chång (stacked gen) vμ b«ng th«ng th−êng, 
c¸c nhμ nghiªn cøu nhËn thÊy: 
1/ Chi phÝ trång b«ng th«ng th−êng cao h¬n 40% so víi trång b«ng chuyÓn gen mang 
nhiÒu gen chuyÓn (stacked gen) 
2/ Tuy nhiªn, nÕu tÝnh c¶ chi phÝ c«ng nghÖ th× chi phÝ b×nh qu©n ®èi víi b«ng chuyÓn gen 
mang nhiÒu gen chuyÓn lμ cao nhÊt, tiÕp ®Õn lμ b«ng th«ng th−êng vμ cuèi cïng lμ b«ng 
chÞu ®−îc thuèc trõ cá 
3/ TÝnh b×nh qu©n th× nh÷ng ng−êi trång b«ng mang nhiÒu gen chuyÓn cã thÓ h−ëng lîi 
Ých tõ phÝa c«ng nghÖ  cao h¬n nh÷ng ng−êi trång b«ng th«ng th−êng vμ b«ng chÞu ®−îc 
thuèc trõ cá 
4/ N«ng d©n ®−îc häc hμnh cã ¶nh h−ëng tÝch cùc ®èi víi hiÖu qu¶ vÒ chi phÝ vμ c«ng 
nghÖ 
5/ C¸c kÕt qu¶ theo ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ Tobit x¸c nhËn tÇm quan träng cña b«ng mang 
nhiÒu gen chuyÓn trong viÖc gi¶m sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt vμ c¶i thiÖn m«i tr−êng. 
Ngoμi ra, c¸c t¸c gi¶ cho biÕt, sÏ t×m hiÓu thªm vÒ ®éng c¬ khuyÕn khÝch n«ng d©n ®−a 
b«ng CNSH vμo trång. §éc gi¶ cña t¹p chÝ HÖ thèng n«ng nghiÖp cã thÓ xem thªm 
nguyªn b¶n tiÕng Anh t¹i ®Þa chØ: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2006.01.004
 
Th«ng b¸o 
 
Ên §é tæ chøc héi nghÞ an toμn sinh häc. 
 
C«ngxoocxiom vÒ CNSH trong n«ng nghiÖp khu vùc ch©u ¸ – Th¸i B×nh D−¬ng sÏ tæ 
chøc héi nghÞ vÒ: “Quy ®Þnh an toμn sinh häc ®èi víi c©y trång chuyÓn gen vμ nhu cÇu 
c©n ®èi c¸c quy ®Þnh trong khu vùc ch©u ¸ – Th¸i B×nh D−¬ng” tõ ngμy 31 th¸ng 7 ®Õn 
ngμy 2 th¸ng 8, 2006 t¹i ViÖn nghiªn cøu c©y trång khu vùc nhiÖt ®íi b¸n kh« h¹n quèc 
tÕ ë Hyderabad, Ên §é. C¸c ®¹i biÓu tõ 15 n−íc ch©u ¸ – Th¸i B×nh D−¬ng ®· ®−îc mêi 
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®Õn ®Ó tr×nh bμy vÒ c¸c quy ®Þnh an toμn sinh häc vμ sau ®ã tam gia vμo c¸c nhãm ®Ó th¶o 
luËn vÒ c©n ®èi c¸c quy ®Þnh trong khu vùc. 
§Ó cã thªm th«ng tin, liªn hÖ víi tiÕn sÜ J. L. Karihaloo ë ®Þa chØ: j.karihaloo@cgiar.org  
 
Ch©u Phi: Tæ chøc héi nghÞ chuyªn ®Ò vμo th¸ng 11 
Héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi ë ch©u Phi sÏ ®−îc tæ chøc tõ ngμy 20 ®Õn 23 th¸ng 11 
n¨m 2006 t¹i Kampla, Uganda. Héi nghÞ nμy sÏ cã sù tham gia cña mét nhãm c¸c chuyªn 
gia quèc tÕ vÒ ®æi míi, hä sÏ chia sÎ c¸c ý kiÕn cña m×nh víi nh÷ng nhμ nghiªn cøu vμ 
c¸c ®èi t¸c ph¸t triÓn. Héi nghÞ còng mang ®Õn c¬ héi cho c¸c ®¹i biÓu chia sÎ c¸c tiÕn bé 
cña m×nh trong qu¸ tr×nh ®æi míi. C¸c chñ ®Ò chÝnh sÏ ®−îc th¶o luËn trong héi th¶o nμy 
lμ: c¸c tiÕn bé vÒ kh¸i niÖm vμ ph−¬ng ph¸p luËn trong hÖ thèng ®æi míi n«ng nghiÖp; më 
réng qu¸ tr×nh ®æi míi ë ®Þa ph−¬ng; kÕt hîp ph−¬ng ph¸p ®æi míi hÖ thèng víi nghiªn 
cøu vμ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. §Ó cã thªm th«ng tin, göi th− ®iÖn tö ®Õn 
s.kaaria@cgiar.org hoÆc p.anandajayasekeram@cgiar.org  
 
Tài liệu Pocket K đã có bản tiếng Trung 
 
Các tài liệu Pocket K sau đã được dịch sang tiếng Trung và đã được đưa lên mạng: 
Pocket K số 1: Hỏi và đáp về cây trồng chuyển gen; số 2: Sản phẩm công nghê sinh học 
Thực phẩm; số 3: Các thực phẩm chuyển gen có an toàn hay không ?; số 4: Cây trồng 
chuyển gen và môi trường; số 6: Công nghệ Bt kháng côn trùng; số 7: Ghi nhãn thực 
phẩm chuyển gien; số 8: Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học Pocket; số 10: 
Công nghệ chịu được thuốc diệt cỏ: Glyphosate và Glufosinat; số 16: Tình trạng cây 
trồng công nghệ sinh học cây trồng chuyển gien được trồng và mua bán trên thị trường 
trong năm 2005; số 17: Công nghệ chuyển gien và cây trồng chuyển gien; số 19: Tạo 
giống phân tử và lựa chọn hỗ trợ bởi marker. 
 
Pocket K là các tài liệu kiến thức về cây trồng CNSH và những vấn đề có liên quan, do 
Trung tâm kiến thức cây trồng CNSH quốc tế (KC)và ISAAA soạn thảo. Các tài liệu này 
đã được dịch ra 12 ngôn ngữ khác nhau. Để có thêm thông tin, truy cập vào địa chỉ: 
http://www.isaaa.org/kc  
 
 
Sách mới về CNSH ở Ấn Độ 
 
Sách mới, “Khoa học, nông nghiệp và các chính sách: Trường hợp của CNSH ở Ấn Độ” 
đã được ban hành. Cuốn sách này xem xét quan hệ giữa toàn cầu hóa, công nghệ và chính 
sách thông qua nghiên cứu chi tiết về ngành CNSH ở Ấn Độ, tập trung vào các trung tâm 
CNSH ở Bangalore và Karnataka. Để có thêm thông tin, gửi thư điện tử cho Ian Scoones 
ở địa chỉ: I.Scoones@ids.ac.uk hoặc truy cập vào địa chỉ: 
http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details.asp?id=882 để có thông tin về ấn bản quốc 
tế, hoặc http://www.orientlongman.com/display.asp?isbn=81-250-2944-3 để có thông 
tin về ấn bản của Ấn Độ. 
 
Thư viện điện tử về nước và nông nghiệp 
Cơ sở dữ liệu trực tuyến về nông nghiệp và nguồn nước đã được đưa lên mạng. Do Thư 
viện nông nghiệp quốc gia (NAL), trang web này có rất nhiều các văn bản có ích của 
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chính phủ và các cơ quan chính phủ, các tổ chức… hoạt động trong ngành nước. Hầu hết 
các tài liệu đều có nội dung về nước và ngành nông nghiệp ở Hoa Kỳ, ngoài ra còn có 
thông tin về các chủ đề như nước uống, ô nhiễm nước nói chung… Truy cập vào thư viện 
này tại địa chỉ: http://www.nal.usda.gov/news/water0606.shtml  
 
Trang web về nghiên cứu nông nghiệp và kinh tế (AgEcon) 
 
“Tìm kiếm về AgEcon: nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp và kinh tế ứng dụng” là trang 
web thu thập, chú thích và cung cấp các bản nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực kinh tế 
nông nghiệp, bao gồm cả các ngành nhỏ như kinh doanh nông nghiệp, cung cấp lương 
thực, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế môi trường, các vấn đề về chính sách, thương 
mại trong nông nghiệp và phát triển kinh tế. 
 
Truy cập vào trang web tại địa chỉ: http://agecon.lib.umn.edu/about.html  
 
Thư viện điện tử của ICBGE 
 
Thư viện của Trung tâm công nghệ chuyển gen và CNSH (ICGEB) đã được đưa lên 
mạng, bao gồm sách và các bản tin của ICGEB. Ngoài ra, thư viện này còn cung cấp dich 
vụ chuyển tài liệu 
 
Truy cập vào địa chỉ: http://www.icgeb.org/~librasrv/  
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