
Hàng triệu nông dân trên khắp thế giới nhận 
thấy rằng năng suất cây trồng đang được cải 
thiện rất nhiều bằng việc ứng dụng CNSH - một 
giải pháp nông nghiệp rất hiệu quả giúp mang 
lại những lợi ích lớn đối với môi trường và có 
tính an toàn. Con người vẫn đang ăn thực 
phẩmcó nguồn gốc từ cây trồng CNSH (hay 
còn gọi là cây trồng biến đổi gen – BĐG) trong 
20 năm qua mà không gặp vấn đề gì về sức 
khỏe. Lợi ích đối với môi trường thông qua việc 
giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải khí nhà 
kính, giảm xói mòn đất và cải thiện năng suất 
cây trồng đã và đang mang lại những lợi ích 
cho toàn xã hội. 

Những người nông dân – cả những người sản 
xuất ở quy mô lớn lẫn các nông hộ nhỏ, canh 
tác tại các nước đang phát triển hay nước phát 
triển – luôn chỉ sử dụng những công cụ có hiệu 
quả và an toàn. Và họ đều nhận thấy rằng 
CNSH đã: giúp tăng thu nhập cho nông dân, 
tiết kiệm thời gian lao động, giảm chi phí sản 
xuất và nâng cao sức cạnh tranh; 

• hạn chế những tổn thất về sản lượng do 
cỏ dại và sâu bệnh; 

• thay thế những hợp chất có hại với môi 
trường bằng các phương cách xử lý  nhẹ 
nhàng và bền vững hơn; 

• cho phép sử dụng hiệu quả và bảo tồn đất 
canh tác tốt hơn, hạn chế xói mòn đất và 
hạn chế lượng phát thải CO2 vào môi 
trường trong quá trình canh tác nông 
nghiệp; 

• giảm những rủi ro nhiễm độc tố nấm trong 
bắp (ngô), một vấn đề nghiêm trọng ở 
nhiều nước đang phát triển; 

• Và cuối cùng, cây trồng BĐG được khẳng 
định là an toàn như cây trồng thông 
thường bởi rất nhiều tổ chức khoa học và 
cơ quan chức trách hàng đầu thế giới, 
trong đó chưa có bất cứ sự cố nào được 
ghi nhận là gây hại đến sức khỏe con 
người và vật nuôi. 

 
Tài liệu này cung cấp các câu trả lời xác thực 
cho một số hiểu lầm và những “lời đồn” về 
công nghệ này. 

Lời đồn 1: Thực phẩm CNSH (hay còn gọi là 
thực phẩm BĐG) là không an toàn, chưa 
được kiểm nghiệm và gây hại đến sức khỏe 
người tiêu dùng. 
Sự thật là: Cây trồng và thực phẩm được cải 
tiến bằng CNSH ít nhất cũng an toàn tương tự 
như các loại thực phẩm được sản xuất bằng 
phương pháp khác. Thực tế này đã được khẳng 
định bởi tất cả tổ chức chuyên ngành có uy tín 
từng tiến hành đánh giá vấn đề này. Lần duy nhất 
người ta khẳng định có sự khác biệt đó là nghiên 
cứu cho thấy cây trồng và thực phẩm BĐG là an 
toàn hơn. 

Lời đồn 2: Chứng dị ứng với đậu nành gia 
tăng do sử dụng đậu nành CNSH
Sự thật là: Thực phẩm được tạo ra từ CNSH an 
toàn với sức khỏe và không chứa các tác nhân 
gây dị ứng là điều đã được chướng minh một 
cách  chắc chắn hơn so với bất kỳ thực phẩm 
nào khác. 

Trên thực tế, thực phẩm CNSH những loại thực 
phẩm duy nhất được kiểm nghiệm, sàng lọc tính 
gây dị ứng trước khi được đưa ra thương mại 
trên thị trường. Do đó, thực phẩm CNSH ít có 
khả năng gây dị ứng hơn bất kỳ thực phẩm nào 
khác. 

Lời đồn 3: Ứng dung CNSH không mang lại 
lợi ích gì cho các nước đang phát triển.
Sự thật là: Tất cả các nước đang phát triển đều 
hưởng lợi từ CNSH nhờ nhập khẩu hàng hóa rẻ 
hơn, mức độc tố thấp hơn, năng suất cây trồng 
sản xuất trong nước cao hơn và sạch hơn. Các 
nước trồng cây trồng CNSH cũng hưởng lợi từ 
việc giảm sử dụng hóa chất, năng suất cây trồng 
cao hơn và một nền nông nghiệp cạnh tranh hơn.

Lời đồn 4: Cây trồng BĐG đang khiến thực 
phẩm kém an toàn hơn. 
Sự thật là: Thực phẩm tạo từ cây trồng được cải 
tiến bằng CNSH hay cây trồng BĐG có mức độ 
an toàn bằng hoặc hơn so với thực phẩm tạo 
bằng cách thông thường. Thực tế, công nghệ 
đang giúp thực phẩm trở nên an toàn hơn, ví dụ, 
ngô BĐG kháng sâu giúp giảm nhiễm độc tố 
nấm. 
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Lời đồn 9: Ngô BĐG đe dọa loài bướm 
Monarch. 

Sự thật là: Nghiên cứu khoa học chuyên sâu 
đã kết luận rằng các cây trồng BĐG kháng sâu 
không có ảnh hưởng trực tiếp nào có thể đo 
lường được tới loài bướm Monarch. Thực tế, 
việc giảm phun thuốc trừ sâu đang giúp hạn 
chế một trong những rủi ro chính đối với các 
loài côn trùng có ích. 

Lời đồn 10: Thuốc trừ cỏ được dùng trên 
cây trồng BĐG gây hại môi trường. 

Sự thật là: Cây trồng BĐG kháng thuốc trừ cỏ 
không chỉ giảm việc sử dụng thuốc trừ cỏ mà 
còn thúc đẩy phương pháp canh tác “không 
làm đất” giúp giảm thiểu quá trình xói mòn đất 
và phát thải khí carbon vào khí quyển. Nghiên 
cứu cho thấy rằng phương pháp canh tác 
“không làm đất” làm giảm các tác động tiêu 
cực của quá trình canh tác nông nghiệp hiện 
đại tới sự ấm lên trên toàn cầu (global warm-
ing) đến xấp xỉ 88%.

Lời đồn 11: Cây trồng BĐG có tính rủi ro 
tích lũy tới môi trường. 

Sự thật là: Cây trồng BĐG có lợi cho môi 
trường qua việc hạn chế việc làm đất, giảm sử 
dụng nhiên liệu và giảm nguyên liệu đầu vào. 
Các nhà phân tích độc lập báo cáo rằng trong 
năm 2012, lượng phát thải CO2 tiết kiệm được 
cùng với lượng nhiên liệu giảm được từ việc 
canh tác cây trồng BĐG tương đương với việc 
có thể giảm đi 11,88 triệu chiếc xe hơi lưu 
thông trên đường. 

Lời đồn 12: Cây trồng BĐG không cần thiết 
đối với nền nông nghiệp không làm đất. 

Sự thật là: Cây trồng BĐG đã và đang tạo 
điều kiện cho sự mở rộng mạnh mẽ của 
phương pháp canh tác bảo tồn từ năm 1996, 
tiết kiệm một tỷ tấn đất mặt mỗi năm và cung 
cấp môi trường sống có lợi cho các loài chim 
và động vật có vú, giảm dòng chảy phốt-pho 
và ni-tơ và giảm lượng CO2 phát ra khí quyển 
khi giữ lại trong đất và giảm nhiên liệu máy cày 
dùng để cày xới. 

 

Lời đồn 13: Ứng dụng CNSH là một giải 
pháp không hiệu quả đối với nông dân. 

Sự thật là: CNSH đã làm biến đổi nền nông 
nghiệp toàn cầu, khiến cây trồng hàng hóa rẻ 
hơn và dễ sinh trưởng hơn trong khi giảm đầu 
vào đắt đỏ. Nông dân trên khắp thế giới tỏ ra 
nhiệt tình hơn trong việc ứng dụng CNSH trong 
nông nghiệp – khi họ có cơ hội sử dụng trên 
trang trại của mình. 

Lời đồn 14: Nông dân bị các công ty phát 
triển CNSH bắt phải sử dụng hạt giống và 
hóa chất của họ. 

Sự thật là: Ngành công nghiệp với quy mô lớn 
và sôi động bao gồm nhiều công ty cung cấp 
hạt giống truyền thống – con số này là hơn 550 
nếu chỉ xét riêng ở Mỹ – đã chỉ ra một thực tế 
rằng hạt giống không BĐG vẫn luôn sẵn có và 
được sử dụng một cách rộng rãi. Hạt giống 
không BĐG vẫn được cung cấp cho các bên 
đơn vị canh tác hữu cơ và những ai muốn 
trồng cây trồng không BĐG.

Lời đồn 15: Cây trồng BĐG chỉ phù hợp với 
nền nông nghiệp Mỹ. 

Sự thật là: Cây trồng BĐG đang được trồng 
phổ biến bên ngoài nước Mỹ. Một phần ba 
diện tích cây trồng BĐG trên thế giới thuộc các 
nước đang phát triển, nơi việc áp dụng CNSH 
trong nông nghiệp diễn ra nhanh gấp đôi so với 
các nước công nghiệp. 94% trong tổng số 18 
triệu nông dân đang trồng cây trồng BĐG là 
các hộ nông dân nhỏ sống ở các nước đang 
phát triển (xem www.isaaa.org). 

Lời đồn 16: Cây trồng BĐG bị cấm ở Liên 
minh Châu Âu. 

Thực tế là: Điều này rõ ràng là sai. EU vừa 
nhập khẩu, vừa trồng cây trồng CNSH. Họ có 
quy định pháp luật về việc nhập khẩu, chế biến 
và canh tác cây trồng và thực phẩm BĐG. Mỗi 
năm, EU nhập khẩu hơn 30 triệu tấn đậu nành 
BĐG từ Nam Mỹ và Mỹ. 

Lời đồn 17: CNSH đã thất bại trong việc tăng 
năng suất. 

Thực tế: Cây trồng BĐG giúp tăng năng suất 
khi hạn chế tổn thất, thiệt hại mùa màng do côn 
trùng và cỏ dại gây ra. Chúng cũng giúp giảm 
chi phí trên mỗi đơn vị diện tích canh tác/sản 
lượng, nhờ đó gia tăng năng suất kinh tế. Cây 
trồng BĐG kháng thuốc trừ cỏ cho phép nông 
dân kiểm soát tốt hơn cỏ dại cạnh tranh với cây 
trồng chính khiến giảm cả về số lượng và chất 
lượng năng suất. Cây trồng BĐG kháng sâu 
giúp bảo vệ vụ mùa khỏi sự tấn công, đặc biệt 
là sự tấn công từ những loài côn trùng như sâu 
đục quả và sâu cuốn lá, những loài đặc biệt khó 
kiểm soát bằng thuốc phun. 

Lời đồn 18: Ứng dụng CNSH chỉ mang lại 
những lợi ích không đáng kể. 

Sự thật là: Quá trình chuyển đổi về mặt kinh tế 
của các ngành sản xuất đậu nành, bông và ngô 
với việc giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông 
dân và giảm sử dụng hóa chất, đã cho thấy 
những lợi ích rất lớn. Đối với trường hợp cây đu 
đủ được trồng ở Mỹ, ứng dụng CNSH đã giúp 
cả ngành này khỏi khủng hoảng kinh tế.

Lời đồn 19: Nông dân thua lỗ bởi họ không 
thể dành dụm hạt giống CNSH. 

Sự thật là: Lợi ích của việc dùng các loại giống 
cải tiến nhất sẽ thường lớn hơn so khi cân đối 
với phần tiết kiệm được và mất hiệu suất từ hạt 
giống cũ mà nông dân tích trữ lại. Những nông 
dân sử dụng các giống cải tiến hơn sẽ đạt được 
năng suất tăng cao hơn khi mua hạt giống mới 
sau mỗi năm. 

Lời đồn 20: Ứng dụng canh tác hữu cơ đem 
đến tương lai tốt hơn canh tác cây trồng 
BĐG. 

Sự thật là: Cây trồng BĐG là một giải pháp 
quan trọng để giải quyết vấn đề nhu cầu lương 
thực đang ngày một tăng lên do lượng dân số 
bùng nổ trên toàn cầu một cách an toàn và 
không xâm phạm quá mức tới môi trường sống 
đa dạng sinh học. Các nghiên cứu và kinh 
nghiệm khẳng định rằng cây trồng BĐG và cây 
trồng hữu cơ có tính tương thích và bổ sung 
cho nhau một cách khoa học và có tiềm năng 
cao chứ không hề không tương thích. Canh tác 
hữu cơ có vai trò và những thế mạnh của nó khi 
tập trung vào sản xuất thực phẩm cho ra năng 
suất thấp và dành cho những người tiêu dùng 
sẵn lòng trả thêm cho các sản phẩm mà họ 
nhận thức là các sản phẩm “tự nhiên” ngay cả 
khi nhiều 

Lời đồn 5: CNSH trong nông nghiệp không 
mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu 
dùng. 

Sự thật là: Thế hệ tiếp theo của những loại 
đậu nành BĐG đã bắt đầu mang đến vô số lợi 
ích cho người tiêu dùng, và những lợi ích này 
sẽ còn tăng lên trong những năm tới qua 
những tính trạng được cải tiến như hàm lượng 
chất béo no thấp hơn, tăng hàm lượng 
isoflavone và tăng axit béo omega-3. Các nhà 
khoa học ở Vương Quốc Anh báo cáo rằng 
ứng dụng các loại cây trồng BĐG này là giải 
pháp bền vững và rất hiệu quả để bổ sung đủ 
omega-3 cho chuỗi thực phẩm mà không ảnh 
hưởng tới trữ lượng cá ngày càng hiếm. 

Lời đồn 6: Nông dân và các công ty phát 
triển CNSH phản đối việc ghi nhãn bắt buộc 
đối với thực phẩm “GM” (BĐG)  bởi họ 
đang cố gắng che dấu những quan ngại về 
vấn đề an toàn trước người tiêu dùng và 
khiến họ mất đi quyền tự do lựa chọn. 

Sự thật là: Những người tiêu dùng nếu không 
muốn dùng thực phẩm BĐG họ có thể chọn 
các sản phẩm ghi nhãn “Organic” (thực phẩm 
hữu cơ). Thực phẩm BĐG sẽ không thể xuất 
hiện và được thương mại trên thị trường nếu 
chúng không được phê duyệt đầy đủ và kiểm 
chứng một cách nghiêm ngặt là an toàn bởi 
nhiều đánh giá khoa học và công nghệ. 

Lời đồn 7: Kể từ khi đưa cây trồng BĐG vào 
sản xuất, lượng thuốc trừ sâu sử dụng đã 
gia tăng. 

Sự thật: Nhu cầu về việc sử dụng hóa chất 
trong canh tác nông nghiệp đã giảm đi trong 
khi sản lượng nông nghiệp lại tăng lên. Việc 
giảm sử dụng hóa chất là một trong những lợi 
ích ban đầu và rõ ràng nhận thấy đối với 
những nông dân đang canh tác cây trồng BĐG 
vừa kháng sâu và kháng thuốc trừ cỏ. 

Lời đồn 8: Sự lưu chuyển gen từ cây trồng 
BĐG đe dọa tới tính đa dạng sinh học. 

Sự thật là: Tác động chính tới tính đa dạng 
sinh học từ nông nghiệp là do việc đất hoang 
bị chuyển thành đất canh tác nông nghiệp. 
Năng suất cao hơn và tính bền vững được cải 
thiện của cây trồng BĐG đã làm giảm tác động 
tới tính đa dạng sinh học của chúng so với các 
phương pháp canh tác khác. 


