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Quy định mới của ấn độ về việc nhập khẩu các sản phẩm chuyển gien 

Bộ thương mại và công nghiệp ấn độ vừa phê chuẩn quy định mới điều chỉnh việc nhập khẩu các sản phẩm 
chuyển gien (GM). Uỷ ban phê chuẩn về kỹ thuật di truyền của ấn độ (GEAC) thuộc Bộ lâm nghiệp và môi 
trường (MOEF) cũng được giao nhiệm vụ phê chuẩn hoặc từ chối tất cả các đơn xin nhập khẩu thực phẩm 
GM, thức ăn chăn nuôi GM đã chế biến hoặc dạng thô, hay bất cứ thành phần thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm, bất cứ sản phẩm thực phẩm nào có chứa nguyên liệu GM. 

Các điều kiện điều chỉnh việc nhập khẩu thực phẩm chuyển gien bao gồm: 

1/ Được phép nhập khẩu bất cứ nguyên liệu nào với thành phần nguyên liệu GM dùng cho sản xuất công 
nghiệp, đưa vào môi trường hay đưa ra sử dụng trên đồng ruộng khi có sự chấp thuận của GEAC. 

2/ Bất cứ tổ chức hoặc công ty nào muốn nhập khẩu nguyên liệu GM cho mục đích nghiên cứu phải đệ trình 
đề xuất của mình lên Uỷ ban đánh giá về chuyển nạp gien (RCGM) thuộc Cục công nghệ sinh học; 

3/ Tại thời điểm nhập khẩu, tất cả các chuyến hàng có chứa nguyên liệu chuyển gien phải mang thông báo 
rằng sản phẩm là chuyển nạp gien. Nếu chuyến hàng không mang thông báo này mà cuối cùng lại phát 
hiện thấy có chứa nguyên liệu GM thì nhà nhập khẩu sẽ bị phạt theo Luật hành động ngoại thương 1992 
của ấn độ. 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2006. Để biết thêm thông tin xin tham khảo địa chỉ: 
http://economictimes.indiatimes.com/ 
articleshow/1482289.cms. Xem nguyên bản tiếng Anh về quy định tại địa chỉ: 
http://www.isaaa.org/kc/CBTNews/ 
files/India_FTP.pdf. Hoặc liên hệ Bhagirath Choudhary thuộc Văn phòng ISAAA Nam á tại 
b.choudhary@cgiar.org. 
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Hà Lan ủng hộ dự án giải mã hệ gien khoai tây 

Chính phủ Hà lan thông báo sẽ tài trợ 3 triệu euro (3,6 triệu đôla Mỹ) cho Dự án giải mã trình tự hệ gien 
khoai tây (PGSC) để tài trợ cho việc giải trình tự nhiễm sắc thể 1 của hệ gien. Dự án này do chương trình 
sáng kiến di thể Hà Lan (NGI) và Trung tâm nghiên cứu trường đại học Wageningen (WUR) đóng vai trò 
chính với sự tham gia của các nhóm nghiên cứu từ Bắc Mỹ, Braxin, Chilê, Pêru, Châu âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, 
ấn độ, Trung quốc và Niu Zilân. 

Mỗi đối tác tham gia nghiên cứu của PGSC đã chọn một đôi nhiễm sắc thể từ 12 cặp nhiễm sắc thể khoai 
tây và tập trung vào việc giải trình tự chúng. Họ sẽ hoàn thành việc giải trình tự 840 triệu nucleotides vào 
năm 2010. Nghiên cứu này sẽ cho phép các nhà khoa học cải tiến cây khoai tây, cây trồng quan trọng đứng 
thứ 4 trên thế giới. 

Để biết thêm thông tin về dự án này xin tham khảo địa chỉ: http://www.potatogenome.net/

Uû ban míi cña FAO xem xÐt biÖn ph¸p kiÓm so¸t s©u bÖnh toμn cÇu 
 
Uû ban kiÓm dÞch thùc vËt (CPM) ®· cã cuéc häp ®Çu tiªn t¹i R«ma, Italia, trong tuÇn ®Çu 
tiªn cña th¸ng 4, 2006. Cuéc häp cã sù tham dù cña c¸c ®¹i biÓu ®Õn tõ 150 quèc gia, ®Ó 
th¶o luËn vÒ c¸ch Uû ban nμy ®èi phã víi th¸ch thøc kiÓm so¸t s©u bÖnh trªn toμn cÇu. 
CPM lμ mét c¬ quan qu¶n lý míi ®−îc thμnh lËp cña C«ng −íc b¶o vÖ thùc vËt quèc tÕ 
(IPPC), cã nhiÖm vô ®Æt ra c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh nh»m ng¨n chÆn sù l©y lan cña dÞch 
bÖnh vμ s©u bÖnh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i quèc tÕ, ®ång thêi b¶o ®¶m r»ng 
c¸c n−íc kh«ng sö dông c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm dÞch thùc vËt nμy ®Ó b¶o hé hμng n«ng s¶n 
trong n−íc. 
 
C©y trång lμ n¬i tró ngô cho hμng tr¨m lo¹i s©u bÖnh, vμ thiÖt hai vÒ kinh tÕ mμ c¸c lo¹i 
s©u bÖnh nμy g©y ra cã thÓ lªn tíi hμng tØ ®«-la mçi n¨m. Do th−¬ng m¹i toμn cÇu ngμy 
cμng ph¸t triÓn, còng nh− sù di chuyÓn cña con ng−êi vμ hμng hãa ®i kh¾p thÕ giíi ngμy 
cμng trë nªn dÔ dμng h¬n, mμ c¸c rμo c¶n tù nhiªn vμ biªn giíi quèc gia mét thêi ®· rÊt 
hiÖu qu¶ trong viÖc chèng s©u bÖnh l©y lan,  nay kh«ng cßn lμm tèt nhiÖm vô cña chóng 
n÷a. Theo «ng Richard Ivess, ®iÒu phèi viªn IPPC, viÖc kiÓm so¸t s©u bÖnh sÏ b¾t ®Çu 
b»ng x©y dùng tiªu chuÈn chèng s©u bÖnh ngay tõ kh©u s¶n xuÊt. Mét nhãm c¸c chuyªn 
gia do CPM thμnh lËp sÏ ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chuÈn kiÓm so¸t s©u bÖnh, sau ®ã 1 b¶n dù 
th¶o sÏ ®−îc tr×nh lªn ñy ban tiªu chuÈn ®Ó th¶o luËn tr−íc khi ®Õn kú häp hμng n¨m cña 
CPM. 
 
Khi ®−îc hái vÒ t¸c ®éng cña IPPC ®èi víi th−¬ng m¹i quèc tÕ, «ng Ivess cho biÕt: “Mét 
bªn tham gia hîp ®ång cã thÓ tõ chèi nhËp khÈu thùc vËt hoÆc s¶n phÈm thùc vËt kh«ng 
tu©n theo c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh thùc vËt ¸p dông cho chóng. Nh−ng IPPC còng chØ cã thÓ 
¸p dông c¸c tiªu chuÈn phï hîp ®· ®−îc chøng minh vÒ mÆt kü thuËt, cã tÝnh ®Õn c¸c rñi 
ro. 
 
§Ó cã thªm th«ng tin vÒ Héi ®ång nμy, truy cËp vμo ®Þa chØ: http://www.fao.org/ 
WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/magazine/0604sp1.htm  
 
 
Mèi liªn hÖ gi÷a gi¸ dÇu vμ l−¬ng thùc. 
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Víi viÖc c©y ngò cèc ®−îc sö dông ngμy cμng nhiÒu ®Ó lμm nhiªn liÖu gi¸ rÎ thay thÕ cho 
c¸c lo¹i nhiªn liÖu hiÖn t¹i, nh÷ng ng−êi n«ng d©n ë ch©u Phi cÇn ph¶i chuyÓn tõ canh t¸c 
n«ng nghiÖp ®Ó nu«i sèng b¶n th©n sang s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã n¨ng suÊt cao. Theo «ng 
Jonathan Gressel, ®ã lμ do ng« chuyÓn gen sÏ kh«ng cßn ®−îc dïng lμm nguån thùc phÈm 
hç trî n÷a, mμ sÏ ®−îc dïng lμm nhiªn liÖu «t«. ¤ng ®· ®−a ra kÕt luËn nμy trªn B¶n tin 
C¶i tiÕn c©y trång ch©u Phi sè th¸ng 3 – 2006. 
 
¤ng Gressel thuéc tr−êng ®¹i häc Purdue, Hoa Kú vμ Häc viÖn khoa häc Weizmann, 
Ixaren, kh¼ng ®Þnh r»ng v× gi¸ dÇu t¨ng cao, c¸c lo¹i ngò cèc ®· b¾t ®Çu ®−îc sö dông ®Ó 
lμm nhiªn liÖu sinh häc, vμ ®iÒu ®ã cã nghÜa lμ n«ng d©n ch©u Phi cÇn ph¶i s¶n xuÊt nhiÒu 
ngò cèc h¬n ®Ó lμm l−¬ng thùc. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nμy, Gressel gîi ý r»ng 
ng−êi n«ng d©n ch©u Phi cÇn ph¶i ®−îc cung cÊp lo¹i h¹t gièng tèt, ®−îc thiÕt kÕ víi c¸c 
kh¶ n¨ng chèng chÞu c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng khÝ hËu ë ®Þa ph−¬ng, vμ cμng cã nhiÒu 
tÝnh kh¸ng cμng tèt. ¤ng ®· gîi ý r»ng: “ngμnh c«ng nghÖ sinh häc cÇn ph¶i vμo cuéc”, v× 
c¸c gièng c©y trång truyÒn thèng ®· cho thÊy tÝnh kÐm hiÖu qu¶ cña chóng; vμ c¸c nghiªn 
cøu vÒ c«ng nghÖ  sinh häc cÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn trªn c¶ c¸c gièng kh¸c chø kh«ng chØ 
trªn ng«. 
 
Gressel viÕt trong bμi b¸o: “Kh«ng nªn ®Æt ra c¸c −u tiªn trong lÜnh vùc c«ng nghÖ sinh 
häc mét c¸ch bõa b·i, mμ cÈn ph¶i dùa trªn nhu cÇu sö dông. CNSH sÏ cã vai trß quan 
träng, nh−ng vai trß ®ã sÏ trë nªn v« dông nÕu c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ së h¹ tÇng vμ qu¶n lý 
kh«ng ®−îc gi¶i quyÕt”. C¸c gîi ý kh¸c cña «ng ®Ó cã s¶n l−îng thu ho¹ch lín h¬n bao 
gåm: ®iÒu chØnh gi¸ ph©n bãn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ng−êi n«ng d©n ch©u Phi, 
h−íng d©n ng−êi n«ng d©n ch©u Phi c¸c ph−¬ng ph¸p canh t¸c æn ®Þnh, tiÕt kiÖm chi phÝ. 
 
§äc toμn bé bμi b¸o t¹i ®Þa chØ: http://www.africancrops.net/News/gressel.htm hoÆc t¶i 
vÒ tõ trang web cña ISAAA KC t¹i ®Þa chØ: 
http://www.isaaa.org/kc/CBTNews/files/efd.pdf  
Liªn hÖ víi t¸c gi¶ bμi b¸o qua th− ®iªn tö: Jonathan.Gressel@weizmann.ac.il  
 
 
T×m ra gen míi ®Ó t¨ng chÊt l−îng c©y lóa 
 
Ch−¬ng tr×nh th¸ch thøc thÕ hÖ (Generation Challenge Program) do ViÖn nghiªn cøu lóa 
g¹o quèc tÕ IRRI dÉn ®Çu ®ang nghiªn cøu vÒ 2 gen cã thÓ lμm t¨ng chÊt l−îng c©y lóa: 
gen Salton, cung cÊp kh¶ n¨ng chÞu mÆn, vμ gen Pup1, t¨ng kh¶ n¨ng hÊp thô phèt-pho. 
Ch−¬ng tr×nh nμy ®−îc ®¨ng trªn t¹p chÝ Rice Today cña IRRI. 
 
Salton ë trªn nhiÔm  s¾c thÓ sè 1 cña g¹o, vμ cung cÊp kh¶ n¨ng chÞu mÆn ë giai ®o¹n c©y 
gièng. §©y lμ ®Æc tÝnh rÊt quan trän ®èi víi viÖc trång c©y ë vïng duyªn h¶i. C¸c nhμ 
khoa häc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña Salton b»ng c¸ch lai gièng g¹o truyÒn thèng cña Ên §é víi 
kh¶ n¨ng chôi mÆn võa ph¶i (Pokkali) víi mét gièng nh¹y c¶m víi ®é mÆn (IR29). Pup1 
l¹i cã ë nhiÔm s¾c thÓ thø 12 cña g¹o. C¸c nhμ khoa häc ®· ®Õn b−íc cuèi cïng trong giai 
®o¹n x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña gen, vμ ®ang hy väng sÏ nh©n b¶n ®−îc c¶ 2 gen nμy trong vßng 1 
hoÆc 2 n¨m n÷a. 
 
Mét khi ®· ®−îc ®−a vμo trong c©y lóa, Salton vμ Pup1 cã thÓ lμm t¨ng s¶n l−îng g¹o, 
t¨ng thu nhËp cña ng−êi n«ng d©n. Theo «ng Abdelbagi Ismail, nghiªn cøu viªn chÝnh 
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trong dù ¸n Salton vμ Pup1, th×: “Sù nhiÔm mÆn vμ thiÕu phèt-pho ®ang lan réng vμ 
th−êng cïng tån t¹i trªn c©y trång, ®Æc biÖt lμ trªn nh÷ng m¶nh ruéng cã m−a th−êng 
xuyªn cña nh÷ng ng−êi n«ng d©n nghÌo. Trªn thÕ giíi, cã h¬n 15 triÖu hÐc-ta ®Êt trång 
lóa bÞ nhiÔm mÆn, vμ cã h¬n mét nöa diÖn tÝch ®Êt trång lóa bÞ thiÕu phèt-pho”.  
 
§äc toμn bé bμi b¸o t¹i ®Þa chØ: 
http://www.generationcp.org/sccv10/sccv10_upload/opposites_attract.pdf  
hoÆc: http://www.irri.org/publications/today/pdfs/5-2/34-36.pdf  
§äc c¸c tin kh¸c trªn t¹p chÝ Rice Today: http://www.irri.org/publications/today/  
 
 
Ch−¬ng tr×nh khuyÕn khÝch phô n÷ Afghanistan kh«i phôc c¸c v−ên c©y ¨n qu¶ 
 
Afghanistan mét thêi ®· rÊt næi tiÕng víi c¸c v−ên c©y ¨n qu¶, nh−ng sau 3 thËp niªn néi 
chiÕn vμ 6 n¨m h¹n h¸n, ngμnh trång c©y ¨n qu¶ ®· bÞ tμn ph¸ nÆng nÒ. Mét dù ¸n cña 
Ch−¬ng tr×nh l−¬ng thùc thÕ giíi (WFP) sÏ h−íng tíi viÖc kh«i phôc ngμnh trång c©y ¨n 
qu¶, thu hót phô n÷ lμm viÖc, ®Ó t¨ng c−êng an ninh l−¬ng thùc vμ t¨ng thu nhËp ë vïng 
n«ng th«n. Ch−¬ng tr×nh nμy ®−îc ®¨ng trªn b¶n tin cña V¨n phßng phèi hîp c¸c ho¹t 
®éng nh©n ®¹o LHQ. 
 
Ch−¬ng tr×nh nμy ®−îc b¾t ®Çu tõ th¸ng 10 n¨m 2005 vμ sÏ kÐo dμi trong 3 n¨m. §· cã 2 
v−ên −¬m c©y ®−îc thμnh lËp ë quËn Balkh vμ Nahar-e-Shahi cña Afghanistan. 2 v−ên 
−¬m nμy ®îpc hy väng lμ sÏ s¶n xuÊt kho¶ng 1,5 triÖu c©y ¨n qu¶ vμ c¸c lo¹i c©y kh¸c 
trong mét n¨m. ¤ng Mohammad Ismail, gi¸m s¸t viªn cña WFP cho biÕt: “dù ¸n nμy sÏ 
®μo t¹o kho¶ng 800 phô n÷ vÒ c¸c kü n¨ng vμ tr×nh ®é vÒ trång c©y, lμm thñy lîi,  lμm cá 
vμ c¸c ho¹t ®éng canh t¸c kh¸c. 
 
WFP sÏ nhanh chãng më réng dù ¸n nμy sang c¸c tØnh kh¸c, nh÷ng n¬i rÊt hiÕm viÖc lμm, 
vμ phô n÷ th−êng kh«ng cã c¬ héi kiÕm sèng. 
 
T×m hiÓu thªm vÒ ch−¬ng tr×nh nμy t¹i ®Þa chØ: 
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=52628&SelectRegion=Asia&SelectCountry=
AFGHANISTAN  
 
 
Ng−êi n«ng d©n vμ c¸c tæ chøc kªu gäi lo¹i bá thuèc trõ s©u Methyl Bromide 
 
H¬n 5000 ng−êi n«ng d©n vμ c¸c tæ chøc ®· kÕt hîp víi Ch−¬ng tr×nh m«i tr−êng LHQ 
(UNEP) ®Ó kªu gäi ®Èy nhanh qu¸ tr×nh lo¹i bá methyl bromide, mét lo¹i thuèc trõ s©u 
g©y h¹i ®Õn tÇng «z«n. Methyl Bromide ®−îc sö dông ®Ó diÖt s©u bÖnh trong ®Êt tr−íc khi 
trång c¸c lo¹i c©y nh− cμ chua, d©u t©y, d−a vμ c¸c lo¹i hoa. Tuy nhiªn, vμo n¨m 1992, nã 
chÝnh thøc bÞ kÕt luËn lμ chÊt ph¸ hñy tÇn «z«n, vμ ®−îc lªn kÕ ho¹ch ®Ó lo¹i bá theo NghÞ 
®Þnh th− Montreal vÒ b¶o vÖ tÇng «z«n. 
 
Sù hîp t¸c nμy h−íng tíi ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ methyl bromide sang sö dông 
c¸c lo¹i thuèc trõ s©u th©n thiÖn víi m«i tr−êng. Mét kh¶o s¸t ®· cho thÊy cã kho¶ng h¬n 
5000 trang tr¹i ë 30 quèc gia ®· s¶n xuÊt cμ chua, h¹t tiªu, d−a, d©u t©y vμ c¸c lo¹i hoa 
mμ kh«ng sö dông methyl bromide. Sù hîp t¸c nμy thu hót ®−îc c¸c hiÖp héi cña ng−êi 
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n«ng d©n vμ c¸c siªu thÞ tham gia, còng nh− c¸c tæ chøc quèc tÕ lín nh− UNEP, Tæ chøc 
n«ng l−¬ng LHQ (FAO), Tæ chøc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp LHQ (UNIDO), Ch−¬ng tr×nh 
ph¸t triÓn LHQ (UNDP), Tæ chøc n«ng nghiÖp CAB.  
 
§Ó cã thªm th«ng tin vÒ nghÞ ®Þnh th− Montreal, truy cËp vμo ®Þa chØ: 
http://www.unep.org/ozone  
§äc toμn bé bμi b¸o t¹i ®Þa chØ: 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=475&ArticleID=5
244&l=en  
 
 
WARDA � Mét trung t©m nhá nh−ng xuÊt s¾c. 
 
Trong mét cuéc häp gÇn ®©y, ban gi¸m ®èc cña Trung t©m lóa gao ch©u Phi (WARDA) 
®· rÊt h·nh diÖn khi c«ng bè gi¶i th−ëng mμ c¸c nhμ khoa häc cña WARDA ®·  giμnh 
®−îc trong mét vμi n¨m võa qua d−íi sù l·nh ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, TiÕn sÜ Kanayo F. 
Nwanze. C¸c gi¶i th−ëng nμy bao gåm: Gi¶i th−ëng Koshihikari quèc tÕ cña NhËt B¶n 
(2006), Gi¶i th−ëng l−¬ng thùc quèc tÕ (2004), Gi¶i th−ëng cña tæng thèng Sªnªgan 
(2003), Hu©n ch−¬ng cña chÝnh phñ C«te d’Ivoire (2001; 2003), Gi¶i th−ëng cña vua 
Baudouin, do Nhãm cè vÊn cho c¸c nghiªn cøu n«ng nghiÖp quèc tÕ (CGIAR) trao tÆng 
(2000). 
 
Ban gi¸m ®èc còng t¸n d−¬ng sù hîp t¸c víi c¸c trung t©m kh¸c, víi c¸c tæ chøc phi 
chÝnh phñ (NGO) vμ víi ngμnh kinh tÕ t− nh©n ®Ó t¨ng tÇm ¶nh h−ëng vμ kh¶ n¨ng cña 
c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lμ hîp t¸c víi tæ chøc gièng g¹o míi cho ch©u Phi (NERICA). §Ó cã 
thªm th«ng tin, ®äc th«ng c¸o b¸o chÝ cña WARDA t¹i ®Þa chØ: 
http://www.warda.org/warda1/main/newsrelease/newsrel-board-apr06.htm  
 
 
TiÕn bé cña n«ng nghiÖp Trung Quèc 
 
ChÝnh quyÒn trung −¬ng Trung Quèc võa th«ng b¸o sÏ t¨ng ®Çu t− cho ph¸t triÓn n«ng 
nghiÖp lªn gÇn 8% vμo n¨m 2006. Mét bμi b¸o cña Nhãm t− vÊn vÒ nghiªn cøu n«ng 
nghiÖp quèc tÕ (CGIAR) ®· ph©n tÝch c¸c tiÕn bé trong ngμnh n«ng nghiÖp Trung Quèc, 
bao gåm tiÕn bé vÒ lóa g¹o, c¸c lo¹i c©y trång chÝnh vμ gia sóc. 
 
Cô thÓ lμ, c¸c nhμ khoa häc ë ViÖn hμn l©m khoa häc n«ng nghiÖp Yunnan (YAAS) ®· 
t¹o ra 4 gièng g¹o ®−îc c¶i tiÕn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiªn m«i tr−êng ë vïng cao nhiÒu 
khã kh¨n. §Ó thóc ®Èy viÖc sö dông c¸c gièng míi nμy, YAAS ®· cung cÊp gièng vμ ph©n 
bãn, còng nh− hç trî vËn chuyÓn vμ tiªu thô cho mét sè ng−êi n«ng d©n ®−îc chän. §Õn 
mïa thu ho¹ch thø 2, nh÷ng ng−êi n«ng d©n ®· t¨ng gÊp 3 s¶n l−îng thu ho¹ch. B»ng viÖc 
lμm nμy, ng−êi n«ng d©n cã thÓ trång ®−îc nhiÒu lóa h¬n trªn mét diÖn tÝch ®Êt nhá h¬n 
tr−íc, tiÕn tíi ®a d¹ng hãa c©y trång, trång c¸c lo¹i c©y cã gi¸ trÞ cao h¬n, nh− mÝa, ®Ëu 
t−¬ng, l¹c hoÆc ch¨n nu«i gia sóc. C¸c dù ¸n quan träng kh¸c bao gåm ho¹t ®éng cña 
ViÖn nghiªn cøu ch¨n nu«i quèc tÕ (ILRI) vμ ho¹t ®éng cña trung t©m khoai t©y quèc tÕ ë 
tØnh Sichuan, n¬i nh÷ng ng−êi n«ng d©n ®ang ®−îc d¹y c¸ch cho lîn ¨n khoai lang ®Ó 
t¨ng träng l−îng cña chóng. 
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§äc toμn bé b¶n b¸o c¸o t¹i: http://www.cgiar.org/monthlystory/april2006.html  
 
 
C¸c nç lùc ®Ó ®−a gièng lóa mú míi ®Õn Australia 
 
VËt liÖu gen míi cã chøa c¸c tÝnh tr¹ng lμm t¨ng n¨ng suÊt cho lóa mú tõ n−íc ngoμi 
®ang ®−îc ®−a vμo Australia, vμ sÏ ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c ch−¬ng tr×nh g©y 
gièng ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng yÕu kÐm vÒ gen vμ c¸c h¹n chÕ vÒ sinh s¶n, vμ c¶ t¨ng kh¶ 
n¨ng chÞu ®ùng ®èi vãi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng. Trªn ®©y lμ ý kiÕn cña TiÕn sÜ Richard 
Richards thuéc Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc Khèi thÞnh v−îng chung, Australia 
(CSIRO). ¤ng ®· tr×nh bμy c¸c chän lùa vÒ gièng ®Ó t¨ng s¶n l−îng lóa mú Australia, 
trong Héi nghÞ chuyªn ®Ò thuéc TuÇn lÔ ngò cèc 2006 ë Canberra. 
 
¤ng cho biÕt c¸c nç lùc hîp t¸c nghiªn cøu cña CSIRO vμ TËp ®oμn nghiªn cøu vμ ph¸t 
triÓn h¹t gièng Australia (GRDC) sÏ t¹o ra c¸c gièng lóa mú míi th«ng qua øng dông 
sinh lý häc vμ c«ng nghÖ sinh häc vμo c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o gièng truyÒn thèng. ¤ng còng 
®−a ra 1 dù ®o¸n r»ng sù ph¸t triÓn cña c¸c gièng lóa mú míi sÏ lμm t¨ng s¶n l−îng thu 
ho¹ch hμng n¨m thªm 2%, vμ sÏ lμm t¨ng møc lîi nhuËn. TiÕn sÜ Richards ph¸t biÓu: 
“Trong khi c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o gièng truyÒn thèng sÏ tiÕp tôc lμm nÒn t¶ng cho sù c¶i 
tiÕn c©y trång trong ngμnh c«ng nghiÖp lóa mú Australia, th× sÏ ph¸t triÓn c¸c gièng míi 
lμ kÕt qu¶ cña c¸c nghiªn cøu vÒ gen nh»m t¨ng n¨ng suÊt vμ chèng l¹i s©u bÖnh trong khi 
chÊt l−îng h¹t vÉn ®−îc duy tr× hoÆc tèt h¬n”. 
 
§Ó cã thªm th«ng tin, truy cËp vμo: 
http://www.csiro.au/csiro/content/standard/ps1jd,,.html  
 
Nghiªn cøu 
 
Nghiªn cøu vÒ axit tartaric vμ vitamin C ë nho 
 
Vitamin C vμ axit L-tartaric lμ chÊt chuyÓn hãa cã nguån gèc tõ c©y trång, cã gi¸ trÞ ®èi 
víi nghÒ trång nho vμ víi søc kháe cña con ng−êi. Nho tÝch lòy axit tartaric, lo¹i axit nμy 
cã t¸c ®éng ®Õn h−¬ng vÞ cña qu¶. Kh¶ n¨ng cÊt gi÷ cña r−îu còng cã liªn quan ®Õn hμm 
l−îng axit tartaric ë trong qu¶, axit còng cã ¶nh h−ëng lín ®Õn h−¬ng vÞ cña r−îu. Axit 
tartaric ®−îc s¶n xuÊt ra tõ vitamin C, nh−ng mÆc dï c¸c nhμ khoa häc ®· biÕt chÊt xóc 
t¸c cho qu¸ tr×nh chuyÓn hãa vitamin C thμnh axit tartaric, hä vÉn ch−a x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i 
enzim chÞu tr¸ch nhiÖm cho qu¸ tr×nh chuyÓn hãa. ViÖc x¸c ®Þnh ®−îc enzim nμy cã thÓ 
lμ ch×a khãa ®Ó lμm t¨ng l−îng vitamin C  cã trong nho, hoÆc thay ®æi l−îng axit tartaric 
trong qu¶ ®Ó t¹o ra lo¹i r−îu ngon h¬n. 
 
Trong nghiªn cøu: “Tæng hîp axit L-tartaric tõ vitamin C ë c©y trång bËc cao”, Seth 
DeBolt ë tr−êng ®¹i häc Adelaide vμ c¸c ®ång nghiÖp ë ®¹i häc California vμ Trung t©m 
hîp t¸c nghiªn cøu ngμnh trång nho cña Australia ®· ph©m tÝch c¸c mÉu thu ®−îc tõ 28 
loμi thuéc Vitaceae, vμ ®· t×m ra 1 gen s¶n xuÊt ra protein cã kh¶ n¨ng cã mÆt trong qu¸ 
tr×nh tæng hîp axit tartaric. 
 
C¸c nhμ khoa häc ®· x¸c ®Þnh ®−îc 1 loμi cã tªn Ampelopsis aconitifolia kh«ng s¶n xuÊt 
ra axit tartaric nh−ng tÝch tr÷ l−îng vitamin C cao gÊp 3 lÇn so víi c¸c gièng kh¸c cã liªn 
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quan. V× thÕ mμ enzim cã t¸c dông xóc t¸c cho qu¸ tr×nh chuyÓn hãa vitamin C thμnh axit 
tartaric ®−îc cho r»ng kh«ng tån t¹i trong A. aconitifolia. C¸c nhμ khoa häc thùc tÕ ®· 
tiÕn hμnh ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh gen cã kh¶ n¨ng biÓu thÞ trong giai ®o¹n ph¸t triÓn vμ 
trong trao ®æi chÊt víi qu¸ tr×nh sinh tæng hîp axit L-tartaric trong qu¶ nho. Mét ph©n 
tÝch s©u h¬n b»ng PCR kh¼ng ®Þnh r»ng cã 1 gen øng viªn kh«ng xuÊt hiÖn trong bé gen 
cña A. aconitifolia.  
Gen contig 1029130 ®−îc ®−a vμo vμ ®−îc biÓu thÞ ë trong vi khuÈn E.coli. S¶n phÈm 
biÓu lé lμ mét soluble, protein 40 kDa, lμ mét phÇn trong qu¸ tr×nh sinh chuyÓn hãa axit 
tartaric. 
 
§äc toμn bé bμi b¸o t¹i ®Þa chØ: http://www.pnas.org/cgi/content/full/103/14/5608  
 

Gi¶m thiÓu vÞ ngon cña thùc vËt ®èi víi ®éng vËt ¨n cá 

C¸c sinh vËt ¨n thùc vËt bao gåm ®éng vËt ¨n cá vμ c«n trïng. MÆc dï c¸c sinh vËt nμy cã 
¶nh h−ëng nhá ®Õn n¨ng suÊt cña hÖ sinh th¸i, nh−ng thØnh tho¶ng sù bïng næ cña c«n 
trïng dÉn ®Õn kÕt qu¶ tai h¹i: c©y trång bÞ mÊt l¸ nghiªm träng, n¨ng suÊt c©y trång gi¶m 
®¸ng kÓ. MÆc dï kh«ng cã c©y trång nμo hoμn toμn miÔn khái c¸c sinh vËt ¨n thùc vËt, 
hÇu nh− c©y trång nμo còng x©y dùng ®Æc ®iÓm gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng bÞ lμm thøc ¨n. Sù 
phßng vÖ nμy bao gåm s¶n xuÊt ra lo¹i hãa chÊt dù phßng, ®−îc tæng hîp trong qu¸ tr×nh 
trao ®æi chÊt trong tÕ bμo. C¸c hãa chÊt dù phßng nμy cã thÓ gi¶m thiÓu vÞ ngon cña cña 
c©y trång ®èi víi c¸c sinh vËt ¨n thùc vËt, ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu hãa hoÆc sinh s¶n 
vμ cã thÓ chøa ®éc tè. T−¬ng tù nh− vËy, mét sè loμi sinh vËt ¨n cá nhÊt ®Þnh còng ®· ®iÒu 
chØnh thãi quen ¨n uèng ®Ó phï hîp víi c¬ cÊu phßng vÖ cña c©y trång. HiÖn t−îng nμy 
®−îc biÕt tíi víi thuËt ng÷: “sù ®ång tiÕn hãa” (coevolution) 
 
§©u lμ c¬ së di truyÒn cho qu¸ tr×nh phßng vÖ cña c©y trång? Mét nhãm nghiªn cøu ë 
Häc viÖn nghiªn cøu c©y trång Boyce Thompson, Ithaca, Hoa Kú ®· kh¶o s¸t vai trß cña 2 
gen TGG1 vμ TGG2, lμ 2 gen m· hãa enzyme myrosinase cÇn thiÕt ®Ó lμm gi¶m l−îng 
glucosinolates, t¹o ra chÊt ®éc chèng l¹i sinh vËt ¨n cá. Sù tan vì cña glucosinolates t¹o 
c¸c h− háng trong m«. C¸c nhμ khoa häc kÕt luËn r»ng c©y Arabidopsis cã ®ét biÕn trong 
gen TGG1 hoÆc TGG2 kh«ng kh¸c so víi c¸c c©y trång kh«ng ®ét biÕn, vÒ mÆt tan vì cña 
glucosinolates. Tuy nhiªn, nÕu c¶ 2 gen kh«ng ho¹t ®éng, c©y trång mÊt kh¶ n¨ng s¶n 
xuÈt ra myrosinase vμ ph¸ vì glucosinolates trong c¸c m« bÞ tÊn c«ng. VËy t¸c dông cña 
®ét biÕn lªn c¸c sinh vËt ¨n cá lμ g×? C¸c loμi s©u bä ¨n nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau t¨ng 
träng l−îng ®¸ng kÓ khi ¨n c¸c c©y trång ®ét biÕn nμy. Trong khi ®ét biÕn myrosinase 
kh«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn 1 sè loμi s©u bä nhÊt ®Þnh, cã 1 loμi cßn sèng tèt h¬n trªn c¸c 
c©y trång kh«ng bÞ ®ét biÕn, cã lÏ lμ do sù xuÊt hiªn cña chÊt kÝch thÝch. 
 
§Ó ®äc b¶n trÝch cña bμi b¸o nμy, truy cËp vμo ®i¹ chØ: 
http://www.blackwellsynergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-313X.2006.02716.x  
 
Th«ng b¸o 
 
ISPP tæ chøc héi nghÞ chuyªn ®Ò gi¸o dôc trùc tuyÕn 
Héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ bÖnh lý häc c©y trång sÏ ®−îc tæ chøc trùc tuyÕn tõ ngμy 15 th¸ng 
3 ®Õn ngμy 4 th¸ng 6, 2006. Héi nghÞ nμy do HiÖp héi bÖnh lý häc c©y trång (ISPP) tæ 
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chøc víi chñ ®Ò: “Chñ ®éng häc hái vÒ bÖnh lý häc c©y trång”. Héi nghÞ chuyªn ®Ò nμy 
cung cÊp c¬ héi rÊt tèt cho bÊt cø ai tham gia cã thÓ chia sÎ ý kiÕn víi c¸c ®ång nghiÖp 
®Õn tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi mμ kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ ®i l¹i hoÆc chi phÝ tham gia héi 
nghi. PhÇn ®Çu tiªn cña héi nghÞ sÏ bao gåm ®Ö tr×nh nghiªn cøu vÒ c¸c chñ ®Ò chung vÒ 
c«ng cô vμ ph−¬ng ph¸p, lý thuyÕt häc vμ ®μo t¹o tõ xa. PhÇn thø 2 sÏ bao gåm c¸c diÔn 
®μn th¶o luËn hμng tuÇn. 
 
Th«ng tin chi tiÕt cã t¹i: http://www.ispp-teaching-symposium.org/  
 
 
ICABR tæ chøc héi nghÞ CNSH. 
 
Héi nghÞ quèc tÕ lÇn thø 10 vÒ “CNSH trong n«ng nghiÖp: thùc tÕ, c¸c ph©n tÝch vμ chÝnh 
s¸ch” sÏ ®−îc tæ chøc tõ ngμy 29 th¸ng 6 ®Õn ngμy 2 th¸ng 7 ë Ravello, Italia. Héi nghÞ 
nμy h−íng tíi th¶o luËn c¸c ¶nh h−ëng cña CNSH lªn th−¬ng m¹i quèc tÕ; CNSH víi c¸c 
n−íc ®ang ph¸t triÓn; sù chÊp nh©n cña c«ng chóng; c¸c quy ®Þnh vÒ CNSH, c¸c vÊn ®Ò vÒ 
qu¶n lý; quyÒn së h÷u; CNSH, th−¬ng m¹i vμ ph¸t triÓn; ¶nh h−ëng cña CNSH ®èi víi 
m«i tr−êng. Héi nghÞ còng sÏ th¶o luËn vÒ c¸c tiÕn bé trong lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc 
cã øng dông quan träng trong CNSH c©y trång, ®Æc biÖt lμ ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. 
Héi nghÞ nμy do Consortium quèc tÕ vÒ nghiªn cøu CNSH trong n«ng nghiÖp (ICABR) tæ 
chøc, víi sù ®ãng gãp cña tr−êng ®¹i häc C«ng gi¸o Leuven, ®¹i häc Tor Vergata ë R«ma 
vμ ®¹i häc Yale. 
 
§Ó cã thªm th«ng tin, truy cËp vμo trang web cña héi nghÞ: 
http://www.economia.uniroma2.it/conferenze/icabr2006/call_for_paper.asp  
 
 
EMBRAPA tæ chøc khãa ®μo t¹o vÒ c¶i tiÕn c©y trång. 
 
Häc viÖn nghiªn cøu n«ng nghiÖp Bra-xin (EMBRAPA - Empresa Brasilerira de Pesquisa 
Agropecu¸ria) sÏ tæ chøc khãa häc quèc tÕ t¹i Brasilia, Bra-xin, tõ ngμy 18 ®Õn 27 th¸ng 
10, 2006. Khãa häc h−íng tíi t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vμ t¨ng kh¶ n¨ng kh¸ng s©u bÖnh 
ë c¸c c©y trång quan träng cña ch©u Mü Latinh. Khãa häc nμy ®−îc Häc viÖn hîp t¸c 
trong n«ng nghiÖp liªn ch©u Mü (IICA), cïng víi Tæ chøc n«ng l−¬ng LHQ hç trî. 
 
§Ó cã thªm th«ng tin (b»ng tiÕng Bå §μo Nha), truy cËp vμo ®Þa chØ: 
http://www.cenargen.embrapa.br/cenargenda/cenargenda.html
 
PEW ®−a ra kû yÕu diÔn ®μn 
Th¸ng 12/2005, Quü Pew Initiavie vÒ thùc phÈm vμ CNSH vμ Tr−êng ®¹i häc Illinois ®· 
tæ chøc mét cuéc th¶o luËn bμn trßn cã tùa ®Ò “t−¬ng lai cho vËt nu«i CNSH”? Trong qu¸ 
tr×nh th¶o luËn, c¸c nhμ khoa häc, c¸c häc gi¶, c¸c nhãm ®¹i diÖn cho ng−êi tiªu dïng, 
c¸c thμnh viªn cña ngμnh ch¨n nu«i... ®· xem xÐt t−¬ng lai cña viÖc nh©n b¶n hay chuyÓn 
gien gia sóc vμ c¸c s¶n phÈm tõ chóng. Kû yÕu cña diÔn ®μn hiÖn cã t¹i ®Þa chØ: 
http://pewagbiotech.org/ 
events/1205. ®Ó biÕt thªm th«ng tin xin liªn hÖ:  kflynn@pewagbiotech.org. 
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