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IRRI vμ CIMMYT cïng ®−a ra ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc chung 

Sau khi thμnh lËp mét liªn minh håi n¨m ngo¸i, ViÖn nghiªn cøu lóa g¹o quèc tÕ IRRI vμ 
Trung t©m c¶i tiÕn lóa mú vμ ng« quèc tÕ CIMMYT t¹i Mªxic« ®· ®−a ra ®−îc kÕt qu¶ 
®Çu tiªn ®ã lμ mét phßng thÝ nghiÖm míi vμ mét ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu kÕt hîp c¸c c¬ 
së d÷ liÖu vμ nghiªn cøu chñ chèt ®èi víi 03 lo¹i c©y trång quan träng trªn. 

Phßng thÝ nghiÖm tin häc nghiªn cøu c©y trång t¹i CIMMYT, n¬i cã liªn kÕt víi c¸c c¬ së 
hiÖn t¹i cña IRRI, hiÖn cho phÐp cã mét diÔn ®μn chung ®Ó ph¸t triÓn c¸c gièng g¹o, lóa 
mú vμ ng« míi. ViÖn tr−ëng cña IRRI, «ng Robert S. Zeigler cho biÕt �®iÒu nμy kh«ng 
chØ lμm gi¶m thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn c¸c gièng c©y trång míi v× ba lo¹i c©y nμy 
®Òu lμ c©y ngò cèc vμ bëi vËy chia xÎ ®−îc mét lo¹t nh÷ng ®Æc ®iÓm chung, mμ chóng 
ta cßn hy väng lμ gi¶m ®−îc chi phÝ cho nh÷ng nghiªn cøu nμy.� 

C¸c nhμ khoa häc hiÖn còng ®ang nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn mét hÖ thèng th«ng tin c©y 
trång ®¬n vμ h¹ tÇng sinh häc so s¸nh cho 03 lo¹i c©y trång trªn. Gi¸m ®èc cña 
CIMMYT cho biÕt thªm r»ng �khi chóng ta b−íc vμo kû nguyªn cña nghiªn cøu di 
truyÒn, viÖc qu¶n lý th«ng tin mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vμ tiÕt kiÖm còng nh− c¸c c¬ së d÷ 
liÖu quan träng thiÕt thùc lμ nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c gièng c©y 
trång míi.� 

§Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ ch−¬ng tr×nh khoa häc míi, xin liªn hÖ Duncan Macintosh 
thuéc IRRI t¹i ®Þa chØ: d.macintosh@cgiar.org or David Mowbray of CIMMYT t¹i ®Þa chØ: 
d.mowbray@cgiar.org. 
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Nhận thức và hiểu biết của công chúng Mỹ về thực phẩm chuyển gien 

TháI độ chấp thuận của công chúng đối với thực phẩm chuyển gien ở Bắc Mỹ trong tình 
trạng ổn định, tuy nhiên hiểu biết của công chúng về những loại thực phẩm này vẫn ở 
mức thấp. Người tiêu dùng sẽ có phản ứng tích cực hơn đối với các sản phẩm có chất 
lượng dinh dưỡng được cảI thiện hơn so với các sản phẩm chỉ có lợi cho người trồng 
hay người phát triển của sản phẩm. Đây là quan điểm được Ông Patrick Byrne thuộc 
trường đại học bang Colorado đưa ra trong bài báo “Sự an toàn và sự chấp nhận của 
công chúng đối với các sản phẩm chuyển đổi gien” đăng trên tạp chí khoa học cây trồng 
số 46: 113-117 (2006). 

Ông Byrne cho biết thêm rằng những tiến bộ trong hệ thống quản lý là điều cần thiết để 
giảI quyết những mối quan tâm và làm gia tăng niềm tin của công chúng đối với cây 
trồng chuyển gien. Việc đảm bảo sự tồn tại của một quy trình quản lý có tín nhiệm là 
nhân tố quan trọng nhất để có được niềm tin của công chúng. Ông Byrne đã thảo luận 
về những khiếm khuyết của hệ thống quản lý hiện tại  trong đó bao gồm việc hệ thống 
hoạt động trong một phương thức bị động hơn là chủ động, tình trạng phân quyền quản 
lý trong các cơ quan của chính phủ có liên quan và thiếu cơ hội cho công chúng tham 
gia. 
ÔNg Byrne kết luận rằng “đối với xã hội để có lợi từ cây trồng chuyển gien, bước quan 
trọng nhất trong thời gian tới đó là tránh xa thế phân quyền từ trước tới nay làm phân 
chia cuộc tranh luận về chuyển gien và chuyển sang vị thế tôn trọng các bên, cho phép 
thảo luận cả về lợi ích và rủi ro của công nghệ này.” 

Để biết thêm thông tin xin liên hệ Email Patrick Byrne at Patrick.Byrne@ColoState.edu

Khoảng một nửa đậu tương thu hoạch được ở Braxin là đậu tương chuyển gien 

Trong số 58 triệu tấn đậu tương dự kiến sẽ sớm được thu hoạch tại Braxin thì có tới gần 
một nửa là đậu chuyển gien. Trong một cuộc phỏng vấn qua đài phát thanh quốc gia 
Radio Nacional, Ông Ivo Carrarro, giám đốc hiệp hội nghiên cứu và sản xuất cây và hạt 
giống chuyển gien cho biết con số này dự kiến còn có thể cao hơn trong những năm tới. 

Ông lưu ý rằng 100% đậu tương thu hoạch được ở vùng Rio Grande do Sul sẽ là đậu 
chuyển gien. 
Ông Joao Flavio Veloso, phó giám đốc phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển 
thuộc công ty nghiên cứu nông nghiệp Braxin cho biết sự phát triển của đậu tương 
chuyển gien ở Braxin “không chỉ là vấn đề thị trường”. Các doanh nghiệp nghiên cứu 
nông nghiệp của chính phủ đang đợi để nhận được sự cho phép từ Uỷ ban an toàn sinh 
học kỹ thuật quốc gia đối với các loại cây khác. 

Bản dịch tiếng Anh về báo cáo này có tại địa chỉ: 
http://internacional.radiobras.gov.br/ingles/materia_i_ 
2004.php?materia=253675&q=1&editoria=. 

FAO xuất bản báo cáo về nông nghiệp 

Dù đã có những tiến bộ đáng kể trong sự đa dạng về thu nhập của các hộ gia đình  
nông thôn nhưng nông nghiệp vẫn là hoạt động chủ yếu của các hộ gia đình  nông thôn 
ở các nước đang phát triển. Đây là kết luận của một nghiên cứu dựa trên các kết quả 
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ban đầu của dự án các hoạt động tạo thu nhập ở nông thôn, một dự án của FAO, World 
Bank và trường đai học Washington. 
Nghiên cứu cho thấy 84% các hộ gia đình ở nông thôn tham gia vào các hoạt động 
nông nghiêp. Tại một số nước, các số liệu thống kê cho thấy con số này còn cao hơn, 
lên tới 99%. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng đề cập rằng các hộ gia đình ở nông thôn thu 
được một phần lớn thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp. 
Dự án trên được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu chi tiết cho thấy các nguồn thu nhập 
ở nông thôn dựa trên điều tra về các hộ gia đình tại nông thôn. Mục đích của dự án là 
sử dụng việc phân tích theo nước và các bằng chứng về các hoạt động tạo thu nhập ở 
nông thôn để góp phần làm giảm đói nghèo. 
Để biết thêm thông tin về dự án xin liên hệ: John Riddle at john.riddle@fao.org. Để biết 
thêm chi tiết về công bố báo chí xin tham khảo trang web: 
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000214/index.html

Héi th¶o nhÊn m¹nh vÒ CNSH ë Ch©u Phi 
Mét héi th¶o quèc tÕ kÐo dμi 05 ngμy vÒ CNSH vμ an toμn sinh häc ®· ®−îc tæ chøc t¹i 
Accra, Ghana víi sù tham gia cña c¸c ®¹i biÓu ®Õn tõ Ghana, Nigeria, Burkina Faso, 
Togo, Liberia vμ Nam phi. Héi th¶o do Uû ban kinh tÕ vÒ Ch©u phi cña Liªn hiÖp quèc 
(UNECA), phèi hîp víi Bé khoa häc vμ m«i tr−êng tæ chøc.  
Bμ Christine CHurcher, Bé tr−ëng Bé khoa häc vμ m«i tr−êng ®· ®äc diÔn v¨n khai m¹c 
trong ®ã cã ®o¹n: Ghana, vμ ®Æc biÖt lμ Ch©u phi cÇn ph¶i tËn dông nh÷ng tiÕn bé cña 
CNSH hiÖn ®¹i ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña thiªn niªn kû (MDGs). Bμ còng 
cho biÕt thªm r»ng nh÷ng tiÕn bé vÒ CNSH ®¹t ®−îc trong n«ng nghiÖp, y tÕ, n¨ng l−îng 
vμ c«ng nghiÖp cÇn ph¶i cã thêi gian ®Ó gióp Ghana ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra 
trong MDGs. 
T¹i cuéc héi th¶o, Gi¸o s− Walterr Sandow Alhassan, ®iÒu phèi viªn cña T©y PHi vÒ 
ch−¬ng tr×nh hÖ thèng an toμn sinh häc (PBS) còng cho biÕt «ng thÊy tiÕc v× T©y phi 
ch−a cã mét bé luËt vÒ an toμn sinh häc. 

§Ó biÕt thªm th«ng tin xin liªn hÖ: Linda Asante t¹i ®Þa chØ: lindaagyei13@yahoo.co.uk. 

Khai tr−¬ng c¸c Trung t©m th«ng tin CNSH t¹i Xrilanka vμ Pakistan 
Tr−êng ®¹i häc Colombo cña Xrilanka míi ®©y ®· khai tr−¬ng mét trung t©m th«ng tin vμ 
®μo t¹o vÒ CNSH. LÔ khai tr−¬ng ®· diÔn ra t¹ Khoa khoa häc cña tr−êng víi sù tham 
gia cña c¸c ®¹i biÓu tõ ngμnh CNSH vμ c¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu. 
Trung t©m th«ng tin vμ CNSH Pakistan còng võa ®−îc thμnh lËp t¹i Trung t©m khoa häc 
quèc gia Latif Ebrahim Jamal d−íi sù hç trî cña TiÕn sü Anwar Nasim, chñ tÞch uû ban 
quèc gia vÒ CNSH. Trung t©m nμy sÏ cung cÊp ®Þnh kú c¸c th«ng tin vμ Ên phÈm vÒ c¸c 
ho¹t ®éng hiÖn nay cã liªn quan tíi nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn CNSH cña Pakistan. 

§Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ  Trung t©m th«ng tin vμ CNSH Pakistan, xin liªn hÖ: Dr. Iqbal 
Choudhary of the International Center for Chemical Sciences, University of Karachi at 
hej@cyber.net.pk. 

Philrice theo ®uæi ®Þnh h−íng míi cho n¨m 2006 
ViÖn nghiªn cøu lóa g¹o Philippine (PhilRice) sÏ theo ®uæi ®Þnh h−íng trong n¨m 
2006 víi c¬ cÊu ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu vμ ph¸t triÓn míi, tËp trung vμo viÖc gi¶i quyÕt 
nh÷ng h¹n chÕ chñ yÕu trong n¨ng lùc s¶n xuÊt cña n«ng d©n. Ch−¬ng tr×nh mãi nμy lμ 
kÕt qu¶ mét ®¸nh gi¸ do Uû ban ®¸nh gi¸ c¬ cÊu ch−¬ng tr×nh cña PhilRice tiÕn hμnh vμ 
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bao gåm 3 chñ ®Ò chÝnh lμ c¸c hÖ kinh tÕ thuËn lîi & kh«ng thuËn lîi, qu¶n lý tri thøc vμ 
xóc tiÕn. 
ViÖn tr−ëng cña Philrice cho biÕt �PhilRice sÏ kh«ng chØ t¹o ra nhiÒu th«ng tin mμ tËp 
trung vμo viÖc ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ.� 
PhilRice còng h−íng tíi viÖc nhËn ®−îc chøng chØ ISO 9001 vμ OHSAS 18001 vμo n¨m 
nay. 
§Ó biÕt thªm th«ng tin xin truy cËp ®Þa chØ: http://www.philrice.gov.ph
 
NGhiªn cøu  
 

Nghiên cứu phát hiện hóc môn làm chín quả nho 
Cập nhật: 06/02/2006 
Dựa trên các kiểu chín và sự khác biệt về tính chất sinh lý, quả có thể được phân thành 
loại có quá trình chín tới hạn hoặc không có quá trình chín tới hạn (climacteric or non-
climacteric). Loại đầu tiên bao gồm các loại quả mà lượng hóc môn ethylene đạt mức 
cực điểm trong quá trình chín và gồm các loại quả như cà chua, táo và chuối. Loại thứ 
hai bao gồm các loại quả như quýt, dâu, nho và các loại quả khác mà quá trình chín 
chưa được hiểu rõ. 
Quá trình chín là vấn đề quan trọng đối với việc cung cấp thực phẩm, dinh dưỡng và 
sức khỏe và việc kiểm soát quá trình chín có thể cho phép vận chuyển các loại quả mà 
không cần phảI lo lắng về việc chúng bị dập hay bị hư hại. Tiến trình chín xảy ra ở quả 
nho như thế nào đã được tìm hiểu trong bài báo của tác giả Gregory M. Symons, thuộc 
trường đại học Tasmania và các đồng nghiệp với tựa đề “Quả nho căn cứ vào steroid. 
Brasinosteroids có liên quan tới việc chín của nho.” Nghiên cứu của họ được đăng trên 
số ra mới nhất của tạp chí sinh lý học thực vật. 
Bằng cách phân lập gien mã hóa hóc môn của steroid được biết tới dưới tên gọi 
brasinosteroids (BRs) và cơ quan cảm nhận các sản phẩm gien của chúng, các nhà 
nghiên cứu thừa nhận rằng gien brassinosteroid-6-oxidase của quả nho có liên quan tới 
quá trình chín. Họ cũng phát hiện thấy rằng việc dùng BRs đối với quả nho có tác dụng 
đẩy nhanh quá trình chín trong khi brassinazole, một chất ức chế quá trình sinh tổng 
hợp BR, có tác dụng làm chậm đáng kể quá trình chín của quả. 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy BRs là một gien quan trọng cho sự phát triển và 
tăng trưởng của thực vật, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa phát hiện thấy chúng liên quan 
tới quá trình chín. Phát hiện mới này có thể giúp các nhà khoa học trong nghiên cứu về 
cảI tiến cây nho và tương tự có thể cho phép các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về việc 
tiến trình chín có thể được kiểm soát như thế nào trong các loại quả quan trọng mà 
không có giai đoạn chín. 
Để biết thêm chi tiết xin tham khảo địa chỉ: http://www.plantphysiol.org/cgi/content/ 
abstract/140/1/150. 
 
Ph©n tö ng« thu hót kÎ thï cña s©u bÖnh 
Thùc vËt cã thÓ tù b¶o vÖ khái c¸c loμi ¨n cá th«ng qua mét tiÕn tr×nh ®−îc biÕt ®Õn d−íi 
tªn gäi �phßng vÖ gi¸n tiÕp�: chóng th¶i ra mét lo¹i hçn d−îc thùc vËt dÔ bay h¬i ®Ó thu 
hót kÎ thï tù nhiªn cña c¸c loμi ¨n cá. LÊy vÝ dô khi bÞ Êu trïng s©u bä c¸nh phÊn tÊn 
c«ng, ng« th¶i ra mét lo¹i chÊt cã kh¶ n¨ng hÊp dÉn ®èi víi gièng c¸i cña c¸c loμi ký 
sinh tr¾ng, kÎ thï tù nhiªn cña s©u bä c¸nh phÊn. 
Bμ Christiane Schnee thuéc ViÖn sinh th¸i ho¸ chÊt Max Planch vμ c¸c ®ång nghiÖp ®· 
lμm s¸ng tá hçn d−îc vμ ph¸t hiÖn thÊy r»ng �c¸c s¶n phÈm cña mét th¸i sesquiterpene 
synthase cña ng« h×nh thμnh nªn dÊu hiÖu phßng vÖ d¹ng bay h¬i ®Ó thu hót kÎ thï tù 
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nhiªn cña ®éng vËt ¨n l¸ c©y ng«.� Nghiªn cøu cña hä ®−îc ®¨ng trªn sè ra míi nhÊt 
cña Kû yÕu Häc viÖn khoa häc quèc gia. 
B»ng c¸ch biÓu thÞ tps 10, gien m· ho¸ terpene synthase ë ng« ë c©y hä thËp tù 
arabidopsis, c¸c nhμ nghiªn cøu cã thÓ trång lo¹i c©y th¶i ra sè l−îng c¸c s¶n phÈm 
gien cao. Nh÷ng c©y nμy sau ®ã ®−îc dïng nh− c¸c nguån h−¬ng liÖu trong c¸c xÐt 
nghiÖm vÒ khøu gi¸c, vμ c¸c nhμ nghiªn cøu nhËn thÊy r»ng c¸c vËt ký sinh gièng c¸i 
cña cotesia marginiventris dïng mïi h−¬ng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c vËt chñ s©u bä c¸nh phÊn 
cña chóng. 
Terpene Synthase lμ mét enzim mμ khi bÞ kÝch ho¹t nã cho phÐp tÕ bμo thùc vËt s¶n 
sinh ra mét sè chÊt dÔ bay h¬i. Nghiªn cøu cho thÊy viÖc ®−a vμo gien chØ m· ho¸ enzim 
terpene synthase lμ ®ñ ®Ó s¾p xÕp c¬ chÕ phßng vÖ gi¸n tiÕp cho c©y ng« chèng l¹i sù 
tÊn c«ng cña s©u ¨n l¸ - cho phÐp c¸c nhμ khoa häc mét ph−¬ng ph¸p lùa chän kh¸c 
trong viÖc thiÕt kÕ chiÕn l−îc thÝch hîp gióp c©y trång chèng l¹i sù x©m h¹i cña s©u 
bÖnh. 

§Ó biÕt thªm chi tiÕt xin tham kh¶o ®Þa chØ: http://www.pnas.org/cgi/content/ 
full/103/4/1129. 

So s¸nh lóa mú chuyÓn gien vμ lóa mú d¹i 
Mét khÝa c¹nh nghiªn cøu sù an toμn cña c©y chuyÓn gien cã liªn quan tíi viÖc ph©n tÝch 
sù biÓu thÞ cña gien trªn toμn cÇu ®Ó xem xem liÖu cã sù kh¸c biÖt nμo kh«ng trong h×nh 
th¸i thÓ hiÖn gien gi÷a c¸c gièng chuyÓn gien vμ gièng bè mÑ cña chóng. §iÒu nμy cã 
thÓ ®−îc thùc hiÖn nhõo viÖc nghiªn cøu ph©n tö mang th«ng ®iÖp RNA hay c¸c protein 
do c¸c lo¹i c©y trång t¹o ra. 
Ho¹t ®éng nμy ®−îc Per L. Gregersen vμ c¸c ®ång nghiÖp thuéc ViÖn khoa häc n«ng 
nghiÖp §an m¹ch thùc hiÖn khi hä tiÕn hμnh viÖc ph©n tÝch so s¸nh viÖc biÓu thÞ gien 
trong sù ph¸t triÓn cña lóa mú chuyÓn gien vμ lóa mú d¹i. NGhiªn cøu cña hä ®−îc ®¨ng 
trªn t¹ chÝ nghiªn cøu chuyÓn ®æi gien sè th¸ng 12/2005. 
C¸c nhμ nghiªn cøu ®· so s¸nh d÷ liÖu biÓu thÞ gien cña c¸c h¹t gièng cña lóa mú d¹i vμ 
lóa mú chuyÓn ®æi gien ®èi víi mét ®o¹n gien néi nhò cô thÓ. KÕt qu¶ cho thÊy chØ cã sù 
kh¸c biÖt chót Ýt trong biÓu thÞ gien gi÷a hai lo¹i nμy.  
§Ó biÕt thªm chi tiÕt xin tham kh¶o trÝch ®o¹n nghiªn cøu t¹i ®Þa chØ: 
http://dx.doi.org/10.1007/s11248- 
005-1526-y.   
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