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Biến Đổi Gen là gì?

Vật biến đổi gen là động vật, cây, hay vi sinh
vật nào được biến đổi trong phòng thí nghiệm
do cách khoá hoặc chèn vào một gen từ nguồn
khác

Biến Đổi Gen được sản xuất như thế nào?

Biến đổi gen xuất phát từ các phòng thí nghiệm
thay vì bằng cách gây giống chọn lọc hay gây
giống tiên tiến ngoài trời. Một gen bất kỳ có
thể được di chuyển hoặc chèn vào đó một gen 
từ nguồn khác. 



Thực Tiễn Lật Tẩy các Lừa Dối về Biến Đổi
Gen (BĐG):

1. BĐG sẽ xoá đói trên toàn thế
giới

2. BĐG có năng suất cao hơn

3. BĐG không phù thuộc vào
chất hoá học

4. Nông dân được quyền tự
quyết định

5. BĐG không có gây hại cho sức
khoẻ con người và môi trường



Những ai sở hữu công nghệ BĐG?

Các tập đoàn sở hữu 90% tổng nghề buôn bán hạt giống trên
toàn thế giới:

1. Monsanto

2. Pioneer (DuPont)

3. Syngenta, this is now majority owns by ChemChina

4. Dow Agrosciences

5. BASF

6. Bayer



2014 ranking 2017 if mergers proceed

seeds
pesticides

Những ai có lợi từ BĐG? 

Các tập đoàn hạt giống và chất hoá học lớn nhất thế giới (tỷ

USD)

Source: Konzernatlas, HBS, Jan 2017





Năng Suất Ngô BĐG tại Việt Nam trong
2015, 2016, và dự đoán cho 2017

Source: Vietnam MARD



Ngô BĐG được trồng thí nghiệm tại Việt Nam
Photo: Saigon Economic Time
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 Dù có bằng chứng, BĐG vẫn được đưa vào chính sách công
 Do sự đấu tranh của dân về BĐG các nhà nước phải nghĩ lại

trước khi giao nguồn hạt giống bản địa cho các tập đoàn thế
giới nhưng họ vẫn tin vào BĐG

“Phải, chúng tôi vẫn muốn hạt giống BĐG nhưng chúng tôi vẫn
muốn các cơ quan công cộng phải tham gia vào việc phát triển

BĐG để bảo vệ công chúng”

“Ấn Độ thiếu sự đầu tư mô hình lớn về BĐG và nông nghiệp”
– Jairam Ramesh, Bộ Trưởng Bộ Môi Trường

.

Hợp Tác Công Tư (PPP) không minh 

bạch



Hợp tác để đưa sản phẩm BĐG và mở cửa vào cho các tập
đoàn

- Lúa Vàng IRRI và Syngenta

“IRRI nên tiếp tục chiến dịch phát triển công nghệ BĐG là
một công cụ trồng trọt được công nhận và dùng lúa vàng
để tiên phòng” – CGIAR uỷ ban tư vấn kỹ thuật

- Bt BrinjalMonsanto và Trường Đại Học Nông Nghiệp
Tamil Nadu (TNAU),  viện nghiên cứu Hoa Màu Ấn Đọ

- Bt Corn Monsanto hợp tác với Bộ Nông Nghiệp Indo

“Ngô BĐG sẽ tăng năng suất quốc gia để đạt mức tự chủ” 
– Bộ Trưởng Nông Nghiệp Indo



GROW Asia – Tập Đoàn Chiếm
Quyền Do PPP



Thực Tiễn Chính Sách Grow:

1. Dự Án trồng ngô tại Việt Nam của Monsanto và
Syngenta's

Chuyển từ canh tác lúa cho lương thực sang canh tác ngô cho
thức ăn cho động vật trong suất 5 năm vừa qua

2. Sản Xuất Khoai Tây theo Hợp Đồng cho tập đoàn
Lay’s tại West Nusa Tenggara, Indonesia

3. Dự Án trồng ngô tại Indo của Cargill và Monsanto

Do hợp dồng giữa Monsanto, Cargill, BRI và 3 liên minh nông
dân thì nông dân được phát tín dụng để mua hạt giống của
Monsanto để sản xuất ngô cho Cargill


