
Cây trồng đã được biến đổi gen như thế nào?

Lai chéo và lựa chọn 
con lai

Các gen mong muốn 
được thêm vào với các 
vật liệu di truyền khác

Trên hầu hết mọi loại 
cây trồng

Cho hạt giống tiếp 
xúc với các chất hoá 

học hoặc bức xạ

Tạo ra những thay đổi 
bất kỳ sẽ xảy ra trong 
hệ gen, không thể tiên 

đoán được

Tắt các gen mục tiêu 
bằng can thiệp RNA

1 (hoặc 1 vài) gen 
mục tiêu sẽ bị tắt 
hoặc bị “bất hoạt”

Sử dụng công nghệ DNA tái 
tổ hợp để thêm vào một 

gen mục tiêu

Chỉ thêm (các) gen vào các vị 
trí mong muốn đã được lựa 

chọn

Sử dụng các kỹ thuật chỉnh 
sửa gen (CRISPR, TALENs, 

ZFNs…) để xóa các gen

Chỉ xoá (các) gen tại các vị trí đã 
lựa chọn

Lai tạo Truyền thống Đột biến Can thiệp RNA Chuyển gen Chỉnh sửa gen

Số lượng gen tác động 
Một vài gen trên cả hệ gen

Không bắt buộc có các 
đánh giá an toàn 

 

Hàng trăm – hàng nghìn

Không bắt buộc có các 
đánh giá an toàn

Không bị kiểm soát pháp lý

1-12

Yêu cầu đánh giá an toàn

Kiểm soát pháp lý chặt chẽ

1-8

Yêu cầu đánh giá an toàn

Kiểm soát pháp lý chặt chẽ

1 hoặc nhiều hơn

Yêu cầu đánh giá an toàn tuỳ 
theo phân loại

Kiểm soát pháp ký kết hợp

Dù sử dụng phương pháp lai tạo giống cây trồng nào, các tác động không mong muốn hoặc 
không có chủ đích hiếm khi xảy ra trên sản phẩm cuối cùng.
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