Monsanto, công ty ging cây trng ln nht th gii cùng nhng "ngi ng nghip" ca h ang c truyn bá
v s an toàn ca các loi cây trng thay i gen (GMO). Và hin ti, khoa hc ang ng v phía h.
"ã c khng nh" v mt khoa hc tr thành "lá bùa h mnh" bo v cho cây trng GMO trc s phn i ca ngi tiêu
dùng, các nhà hot ng môi trng, các nhà lp pháp cng nh nhng ngi mun dán nhãn, hn ch hoc cm
hoàn toàn các loi cây trng và thc phm GMO.
"Chúng tôi tin rng các vn khoa hc ã c gii quyt", Andrew LaVigne, Tng Giám c ca Hip hi Thng mi
Ging cây trng M nói trong mt cuc phng vn.
Tuy nhiên, nhng ngi phn i thc phm bin i gen thì cho rng, ó không phi là kt lun cui cùng cho vn này.
Mt s nhà khoa hc trên th gii nghi ng kt lun này và nói rng, nhiu nghiên cu khoa hc ã ch ra nhng lo
lng v nhng cây trng có ADN b thay i theo nhng cách cha tng thy trong t nhiên.
Vào ngày 11/11 va qua, mt nhóm các nhà khoa hc vi s h tr t mt s t chc ca Nga, M và Châu Âu nói
rng, h s tin hành mt nghiên cu dài nht, ln nht và áng tin cy nht v cây trng bin i gen cho ti thi im hin ti
nhm gii quyt dt im cuc tranh cãi v GMO lâu nay.
Nghiên cu vi chi phí 25 triu USD s c tin hành trên 6 ngàn con chut c cho n ngô bin i gen t ó xác nh
nhng nh hng ti sc khe ca ngô bin i gen cng nh các loi thuc tr sâu c s dng chúng.
Nghiên cu s c tin hành ti Nga và Tây Âu trong khong thi gian t 2-3 nm.
"Các vn khoa hc trong cây trng bin i gen s không th c gii quyt vi nhng phng oán vô cn c", Bruce
Blumberg, mt chuyên gia ni tit hc thuc i hc California, Irvine, thành viên ca hi ng thm nh nghiên cu
cho bit.
"Các nghiên cu c thc hin bi các nhà sn xut ch yu là các nghiên cu khng nh GMO là an toàn. Nhng
nghiên cu này mang theo xung t li ích c hu".
Monsato, công ty i u trong vic phát trin cây trng bin i gen có rt nhiu nghiên cu nhn mnh s an toàn
ca các sn phm ca mình. Nhiu nhà khoa hc thuc các trng i hc M cng khng nh GMO là an toàn.
Karen Batra, i din ca T chc Công nghip Công ngh sinh hc nói rng, "ch có mt s ít các nghiên cu" cp
n vn sc khe hoc an toàn và tt c chúng u ã b "h b".
Mc dù cuc tranh lun v cây trng bin i gen vn ang din ra quyt lit. Mt s nhà phê phán cây trng sinh hc
lo lng v d lng thuc tr sâu trong thc phm GMO. Trong khi ó, mt s khác li lo ngi v tác ng tiêu cc ca các
ging cây trng này i vi môi trng.
"Nhng tuyên b nói rng có mt s ng thun gia các nhà khoa hc v s an toàn ca thc phm bin i gen thc cht
ch là mt chin dch qung cáo c tài tr bi các nhà sn xut", Dave Schubert, thuc Viên Nghiên cu Sinh hc
Salk San Diego, California nói.
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