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I. Giới thiệu về Gạo vàng
Những câu hỏi chung
Gạo vàng là gì ?
Gạo Vàng là một giống gạo mới chứa beta carotene (tiền chất của vitamin A - một dạng sắc tố thực
vật được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A khi cần thiết). Nó được gọi là Gạo Vàng vì nó có đặc
tính màu cam/màu vàng nhạt.
Gạo Vàng được tạo ra thông qua kỹ thuật di truyền. Trong khi các lúa gạo thông thường không sản
sinh chất beta carotene, chất này không được tìm thấy trong hạt gạo. Do đó, các nhà khoa học đã
sử dụng kỹ thuật di truyền để bổ sung thêm chất này vào gạo – đây là một kỹ thuật tinh chỉnh nhỏ
cải thiện giá trị dinh dưỡng của hạt gạo. Hợp chất beta carotene trong Gạo Vàng được tạo thành
bởi sự kết hợp của hai loại enzym mới được xác nhận trong các chất beta carotene tìm thấy trong
các loại rau lá xanh hoặc lá xanh chuyển vàng, các loại trái cây có màu cam và trong cả những vitamin
và thành phần thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Giống như hạt gạo thường, Gạo Vàng không yêu cầu phương thức canh tác đặc biệt và thường có
hiệu suất nông học và năng suất tương tự như gạo thường.
Vitamin A có thể được bổ sung từ các loại thực phẩm chức năng và các loại cây trồng thực phẩm
khác, nhưng điều kiện tiếp cận, khả năng chi trả và tính sẵn có của những thực phẩm tại một số khu
vực là những thách thức gây ra tình trạng thiếu hụt vitamin A (VAD). Hiện nay, lúa gạo là thực phẩm
chính ở nhiều cộng đồng thiếu vitamin A trong khu vực châu Á, Gạo Vàng do đó sẽ là giải pháp quan
trọng góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt vitamin A khi được canh tác phổ biến.

Gạo Vàng có tốt hơn gạo thường?
Gạo Vàng là phiên bản cải tiến của giống gạo thường, được thiết kế để giải quyết vấn đề dinh dưỡng
cụ thể, không có thêm sự khác biệt nào về chi phí và hương vị.
Trong khi Gạo Vàng được cho là sẽ có mức chi phí và hương vị tương tự với gạo thông thường, tuy
nhiên hàm lượng beta carotene cải tiến sẽ khiến loại gạo này trở thành tài sản quý giá trong cuộc
chiến chống tại tình trạng VAD. Vitamin A là một vi chất dinh dưỡng rất quan trọng cho quá trình
sinh trưởng và phát triển; đồng thời hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái thị lực và hệ miễn dịch khoẻ
mạnh. VAD có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm, gây ra
mù loà và thậm chí chết người trong trường hợp không được điều trị.
Tại Philipines, gạo là lương thực chính trong mỗi bữa ăn, Gạo Vàng giàu beta carotene có thể cung
cấp tới 30-50% nhu cầu vitamin A cần thiết cho cơ thể đặc biệt là nhóm những người dễ bị VAD: trẻ
em ở độ tuổi mẫu giáo và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.
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Thiếu hụt Vitamin A (VAD) có phải là một vấn đề nghiêm trọng?
Đúng, VAD vẫn được coi là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu trong đó nhóm trẻ em và phụ nữ là những
đối tượng có nguy cơ cao nhất.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có khoảng 250 triệu người, hầu hết là trẻ em ở lứa tuổi mầm non
(190 triệu) và phụ nữ mang thai (19 triệu ) mắc bệnh VAD.
VAD là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh mù lòa ở trẻ em, gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh và
tử vong do nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Mỗi năm có tới 500,000 trẻ em bị mù lòa do VAD. Một nữa
trong số đó chết trong vòng 12 tháng do mất thị lực.
Tại Philippines, VAD trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng ảnh hưởng tới gần 17%
tương đương với khoảng 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Số liệu dựa trên kết quả “Điều tra Dinh dưỡng
Quốc gia Mở rộng” năm 2018 của Sở Khoa học Công nghệ thuộc Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng và
Thực phẩm.

Hiện đã có một số biện pháp can thiệp chống lại sự thiếu hụt vitamin A (VAD), Gạo
Vàng có thực sự cần thiết trong cuộc chiến này?
Đúng. Các cách thức tiếp cận hiện nay (như bổ sung vitamin A, sử dụng thực phẩm có hàng lượng
vitamin A tăng cường, đa dạng hóa chế độ ăn uống và thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ) đã đạt được
một số thành công nhất định trong cuộc chiến chống VAD. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ cần thêm giải
pháp để giải quyết vấn đề này của một số nhóm đối tượng nhất định, đặc biệt là những nhóm người
ở vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, trên thực tế hiện tại, vẫn có đến hàng triệu người đang phải đối mặt
với tình trạng VAD.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin A (hoặc một số dạng vitamin A) trong chế độ ăn
uống của trẻ dưới 5 tuổi có thể làm giảm tỷ lệ tử vong từ 24–30%. Trong khi đó, vitamin A có sẵn
trong cơ thể có thể ngăn chặn từ 1,3 đến 2,5 triệu trong số gần 8 triệu ca tử vong ở trẻ sơ sinh và
trẻ mầm non mỗi năm ở các nước đang phát triển – nơi được xem là có nguy cơ cao nhất.
Do gạo là nguồn thực phẩm chính của nhiều cộng đồng đang trong tình trạng thiếu hụt vitamin A,
nên Gạo Vàng được đánh giá là cơ hội duy nhất nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của những nhóm
cư dân này. Một nghiên cứu phân tích mô phỏng của De Moura và những người khác vào năm 2016
đã chỉ ra rằng gạo beta carotene (tức Gạo Vàng) có thể cải thiện hàm lượng vitamin A cũng như có
thể làm giảm tỷ lệ thiếu hụt vitamin A ở cả phụ nữ và trẻ em.
Rõ ràng là chúng ta cần có nhiều giải pháp tiếp cận hơn để chống lại tình trạng VAD. Một giải pháp
bổ sung như Gạo Vàng – khi có thể được áp dụng thường xuyên trong hoạt động sinh hoạt hàng
ngày của những bộ phận cư dân nghèo đói nhất trong xã hội – được đánh giá là một giải pháp cụ
thể và bền vững nhằm đảm bảo nguồn dinh dưỡng một cách hợp lý.
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Ai là người đã tạo ra giống Gạo Vàng?
Gạo vàng được bắt đầu nghiên cứu và phát triển vào năm 1982 bởi hai nhà thực vật học người Đức,
Giáo sư Danh dự Ingo Potrykus của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và Giáo sư Peter Beyer của
Đại học Freiburg - Đức như một sáng kiến thuộc Quỹ Rockefeller.
Năm 1992, sau nhiều năm nghiên cứu, các nhóm đã họp lại ở New York và quyết định theo đuổi dự
án này và đã thành công đưa chất beta carotene hiện diện trong hạt gạo vào năm 1999 bằng cách
sử dụng kỹ thuật di truyền để thêm gen từ hoa thủy tiên vàng và một loại vi khuẩn đất phổ biến vào
cây lúa.
Các nhà phát minh ra Gạo Vàng đã hợp tác với Syngenta và các nhà khoa học khác nhằm tạo ra một
phiên bản cải tiến hơn - bổ sung một gen từ ngô và một vi sinh vật trong đất của phiên bản cũ – cho
ra hàm lượng beta carotene cao hơn 20 lần so với phiên bản đầu tiên. Nhằm giúp chống lại tình
trạng VAD, họ đã gửi tặng phiên bản nghiên cứu mới này cho các quốc gia đang phát triển (bao gồm
Philippines, Bangladesh và Indonesia) thông qua Mạng lưới Gạo vàng vào năm 2004.

Khi nào thì nông dân và người tiêu dùng có thể sử dụng Gạo Vàng?
Hiện tại, Gạo Vàng đang chuẩn bị trồng đại trà. Các giống Gạo Vàng hiện tại đã đạt được mức lượng
beta carotene cần có theo mục tiêu, và được chứng minh có thể tạo ra mức năng suất tương đương
với các giống khác ở nhiều môi trường nhiều khác.
Quá trình đánh giá an toàn đối với Gạo Vàng cũng đã hoàn thành và quá trình này đã đáp ứng được
yêu cầu của nhiều cơ quan quản lý khác nhau trên toàn thế giới. Gạo Vàng đã nhận được những
đánh giá tích cực về mức độ an toàn sử dụng làm thực phẩm từ Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc
và New Zealand, Bộ Y Tế Canada và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào năm 2018.
Vào tháng 12 năm 2019, Gạo Vàng đã vượt qua một cuộc đánh giá nghiêm ngặt về an toàn sinh học
ở Philippines và được Bộ Nông nghiệp nước này - Cục Công nghiệp cây trồng tuyên bố là “an toàn
tương đương với gạo thông thường”. Ngay sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết, Gạo Vàng có
thể được đưa vào sử dụng một cách rộng rãi.

Tôi đã đọc một tài liệu liên quan đến tác động tiêu cực của Gạo Vàng mà không
được nhắc đến trong tài liệu “Câu hỏi thường gặp”. Bạn có thể giải thích rõ cho tôi
được không?
Vâng. Tài liệu “Câu hỏi thường gặp” này giải đáp những câu hỏi hay được hỏi nhất về Gạo Vàng, tuy
nhiên thông tin khoa học và dữ liệu về Gạo Vàng được công khai trên các nguồn chính thống nhằm
đảm bảo tính minh bạch. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ qua email
prri.mail@philrice.gov.ph.
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Tôi có thể tìm dữ liệu an toàn sinh học về Gạo Vàng ở đâu?
Thông tin về độ an toàn và hiệu suất của Gạo vàng GR2E có thể được truy cập công khai dưới nhiều
hình thức khác nhau. Các nghiên cứu về an toàn theo quy định và hồ sơ đăng ký đánh giá tính an
toàn để 1) sử dụng trực tiếp làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc chế biến (FFP) và 2) canh tác
thương mại có thể tải xuống trên trang web của Ban Thư ký Công nghệ Sinh học DA-BPI.
Tác giả Swamy và cộng sự, 2019. Phân tích thành phần "Gạo Vàng" GR2E biến đổi gen so với gạo
thông thường
Tác giả Oliva và cộng sự, 2020. Đặc điểm phân tử và đánh giá độ an toàn của giống gạo được bổ
sung vitamin A
Tác giả Swamy và cộng sự, 2021. Sự phát triển và đặc tính của dòng lúa vàng GR2E lai nội tính.
Tác giả Biswas và cộng sự, 2021. Phát triển & Đánh giá đồng ruộng đối với các dòng gần gây dị ứng
của lúa vàng GR2-EBRRI dhan 29.
Tài liệu IEC tóm tắt những nghiên cứu này cũng được công bố rộng rãi trên trang Bộ công cụ Truyền
thông Golden Rice.

Ai sẽ sản xuất và phân phối giống Gạo Vàng?
DA-PhilRice sẽ sản xuất nguyên liệu cho việc sản xuất giống (bao gồm nhà chọn tạo giống, nền tảng
cơ sở hạ tầng, các giống đã được đăng ký). Sau đó những giống đã được đăng ký sẽ được bán cho
những đơn vị nhân giống đã được công nhận nhằm đảm bảo sản xuất ra những hạt giống theo tiêu
chuẩn được chứng nhận; cuối cùng những hạt giống này sẽ được bán cho nông dân để canh tác
phục vụ thương mại. Vì Gạo Vàng được phát triển với mục đích nhân đạo nhằm giúp hạn chế tình
trạng thiếu hụt vitamin A (VAD), nên việc triển khai ban đầu sẽ được thực hiện ở những khu vực có
tỷ lệ mắc VAD cao. Do việc chuẩn bị nguyên liệu sản xuất giống sẽ mất thời gian, Gạo Vàng đã được
triển khai anh canh tác ở quy mô nhỏ từ năm 2020 và mục tiêu sẽ bắt đầu triển khai tại các quy mô
thí điểm từ năm 2022-2023.

Làm thế nào để chúng ta đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng của Gạo vàng trong
toàn bộ chuỗi giá trị?
DA-PhilRice đang xây dựng chương trình quản lý và đảm bảo chất lượng toàn diện bao gồm tất cả
các khâu trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ việc sản xuất hạt giống, chế biến sau thu hoạch, cho đến tiếp
thị nhằm đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết của Gạo Vàng sẽ được gieo trồng trên cánh đồng của
nông dân cũng như xuất hiện trong mỗi bữa cơm của từng hộ gia đình.
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Gạo Vàng được nâng cao chất lượng nhờ beta-carotene như thế nào?
Gạo Vàng là cây trồng biến đổi gen; Các nhà khoa học đã bổ sung gen từ ngô vàng và một vi sinh vật
phổ biến ở trong đất để giúp cây lúa sản xuất chất beta-carotene trong hạt, đồng thời vẫn duy trì
tất cả các tính trạng khác của giống gạo thường. Những hạt màu vàng Gạo Vàng cho thấy sự hiện
diện của beta-carotene, một chất vốn chỉ có trong lá và thân của cây gạo thường
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II.

Sử dụng và Tính An toàn

Với người tiêu dùng
Chính xác thì trong Gạo Vàng có gì? Nó liệu có chứa chất độc hay gây dị ứng mới
nào không?
Sự hiện diện của hàm lượng beta carotene trong Gạo Vàng GR2E được tạo ra thông qua sự biểu
hiện của ba loại protein mới (thông tin đã được mã hóa chuyển đổi thành protein thông qua kỹ thuật
di truyền). Sau khi hoàn thành các chức năng của chúng, các loại protein này giảm dần khi cây bước
vào giai đoạn trưởng thành.


ZmPSY1 từ ngô giúp thực hiện bước đầu tiên trong việc bổ sung beta carotene vào gạo;



CRTI từ Pantoea ananatisbacterium giúp đẩy nhanh quá trình tạo ra tiền chất của beta
carotene; và



PMI từ vi khuẩn Escherichia coli, thường được tìm thấy trong hệ vi khuẩn đường ruột của
người và động vật, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành quá trình tổng thể.

Dựa trên bản đánh mở rộng đưởng tổng hợp từ nhiều bằng chứng khoa học khác nhau, ba loại
protein này:


Không có bất kỳ sự tương đồng nào đáng kể nào liên quan đến trình tự axit amin với các
protein đã biết là độc hại khi tiếp xúc qua đường miệng hoặc với chất gây dị ứng (được xác
nhận bởi các nhà nghiên cứu tin sinh học);



Phân hủy nhanh chóng trong điều kiện có dịch dạ dày được mô phỏng chứa pepsin (được
xác nhận bởi các nghiên cứu về khả năng tiêu hóa); và



Chứng tỏ sự bất hoạt nhanh chóng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ được sử dụng trong nấu
nướng hoặc chế biến (được xác nhận bởi các nghiên cứu về độ ổn định nhiệt).

Ngoài ra, thử nghiệm độc tính qua đường miệng đối với các protein CRTI và PMI đã cho thấy không
có bất kỳ tác dụng độc hại nào, ngay cả ở liều lượng gấp hàng nghìn lần so với bất kỳ tiếp xúc thực
tế nào có thể hình dung được từ việc tiêu thụ Gạo Vàng GR2E.
Điều này có nghĩa là ba loại protein này có rất ít khả năng gây độc hoặc tạo ra các phản ứng dị ứng
ở người hay động vật. Hơn nữa, kỹ thuật Gạo Vàng GR2E không làm thay đổi tính an toàn của gạo
trắng truyền thống, loại gạo vốn không được xem là nguồn chứa độc tố hay thực phẩm gây dị ứng.

Làm thế nào để chắc chắn rằng Gạo Vàng an toàn?
Đúng. Gạo Vàng được xem là an toàn để sử dụng làm thực phẩm, giống như các loại thực phẩm biến
đổi gen khác được phát triển theo quy định nghiêm ngặt của các chuyên gia.
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Kỹ thuật di truyền chỉ đơn giản là một phương pháp nhân giống mang tính chính xác hơn so với kỹ
thuật nhân giống truyền thống. Nó có thể chuyển một gen cụ thể mang đặc tính có lợi (như chất
dinh dưỡng bổ sung hoặc khả năng chống chịu hạn trong việc tạo giống cây trồng) từ sinh vật này
sang sinh vật khác một cách chính xác và hiệu quả.
Trong trường hợp của Gạo vàng, việc sử dụng các phương pháp chọn tạo giống truyền thống để đạt
được mức lượng beta carotene mong muốn trong hạt gạo là điều bất khả thi. Các nhà khoa học hiểu
rằng cây lúa đúng là có cơ chế sản xuất hàm lượng beta carotene; tuy nhiên, chúng không có khả
năng khiến hàm lượng beta carotene có thể tồn tại trong bên trong hạt gạo. Thêm hai gen thông
qua kỹ thuật di truyền về cơ bản sẽ làm thay đổi định kiến đó.
Trước khi được bày bán trên thị trường, bất kỳ thực phẩm biến đổi gen nào cũng phải vượt qua
hàng loại các đánh giá an toàn một cách vô cùng nghiêm ngặt và chứng mih chúng không biểu hiện
bất kỳ khả năng cao nào trong việc gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Tại các quốc gia đã phê
duyệt thực phẩm biến đổi gen, chưa có một bằng chứng khoa học nào cho thấy tác động tiêu cực
của việc tiêu thụ thực phẩm biến đổi gen đối với sức khỏe con người.
Báo cáo tháng 5 năm 2016 của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia, dựa trên dữ liệu
của gần 900 nghiên cứu và xuất bản về sinh vật biến đổi gen hơn 20 năm qua, đã chứng minh tính
an toàn của cây trồng biến đổi gen.
Các cơ quan y tế toàn cầu (Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Y khoa Hoàng gia,
v.v.); các chuyên gia khoa học (bao gồm Hiệp hội vì Sự Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ, Các Viện Khoa học
Quốc gia tại nhiều nước, Hội đồng Khoa học Quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học giáo hoàng, v.v.); và
các cơ quan chính phủ (Ủy ban Châu Âu, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, v.v.) trên toàn thế giới cũng đã đưa ra các kết luận đồng thuận về sự
an toàn của thực phẩm biến đổi gen. Hơn nữa, vào năm 2016, hơn 100 người đoạt giải Nobel đã ký
thư chung khẳng định tính an toàn của Gạo Vàng cũng như các loại thực phẩm biến đổi gen khác
đồng thời kêu gọi sự ủng hộ đối với ứng dụng và phân phối các sản phẩm này.

Gạo Vàng có an toàn cho trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, phụ nữ đang mang thai và cho
con bú không?
Có. Gạo Vàng đã được DA-BPI đánh giá và phê duyệt là an toàn như các loại gạo thông thường. Sản
phẩm này được xem là cách tiếp cận dinh dưỡng bổ sung và đầy tiềm năng trong việc cung cấp các
vi chất dinh dưỡng cần thiết trong chế độ ăn hàng ngày của người Philippines, đặc biệt là trẻ em
mẫu giáo và các bà mẹ hoặc phụ nữ trong độ tuổi lao động. Một bát cơm Gạo Vàng sau khi nấu có
thể cung cấp từ 30 đến 50% lượng trung bình ước tính vitamin A (EAR – Estimate Average
Requirement) đối với trẻ em mẫu giáo và tỷ lệ này đối với trẻ em trong độ tuổi đi học cũng như
người trưởng thành là hai bát cơm.

Có những thay đổi bất ngờ nào về thành phần dinh dưỡng của Gạo vàng không?
Không. Ngoài chất beta-carotene và các chất carotenoid cung cấp vitamin A khác trong hạt, các
thành phần khcas trong Gạo vàng được đánh giá là tương đương so với loại gạo thông thường.
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Tôi đọc một lá thư của Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cho rằng “nồng
độ beta-carotene có trong Gạo vàng GR2E quá thấp so để đảm bảo công bố về hàm
lượng chất dinh dưỡng. Liệu đó có nghĩa rằng Gạo Vàng không chứa mức độ
Vitamin A đủ tiêu chuẩn?
Không. Cần phải cân nhắc rằng người Mỹ rất ít ăn gạo; trung bình khọ chỉ ăn khoảng 45g gạo mỗi
ngày. Gạo Vàng được xem là giải pháp thực phẩm bổ sung cho những cộng đồng nơi gạo là nguồn
thực phẩm chính (trung bình mỗi người ăn khoảng 200 – 300g mỗi ngày). Do đó, việc người Mỹ sẽ
không thấy nhiều lợi ích từ giống gạo này như người Philippines là điều (trung bình mỗi người dân
Philippines tiêu thụ 290g gạo mỗi ngày).

Tôi có thể vừa ăn Gạo Vàng vừa vưa ăn các thực phẩm giàu vitamin A khác hay nếu
như vậy tôi sẽ tiêu thụ vitamin quá liều?
Có. Gạo Vàng có thể được sử dụng cùng với các nguồn beta-carotene khác như cây chùm ngây, cà
rốt, bí, các loại rau xanh và rau lá khác. Nói cách khác, Gạo Vàng có thể được tiêu thụ như một phần
của chế độ ăn đa dạng, cân bằng và khoẻ mạnh. Việc xảy ra trường hợp “quá liều” sẽ không có vì
beta carotene có trong những thực phẩm này chỉ có thể được chuyển hóa thành vitamin A khi cơ
thể cần.
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III. Tiêu dùng
Khi nào tôi có thể ăn Gạo Vàng?
Bạn có thể ăn bất cứ lúc nào khi sản phẩm này sẵn có. Việc chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho việc sản
xuất giống và canh tác thương mại cần có thời gian, Gạo Vàng có thể sẵn có trên thị trường, tại một số vùng
có nguy cơ thiếu hụt vitamin A cao vào quý 4 năm 2023.

Gạo Vàng có hiệu quả giống như các sản phẩm bổ sung vitamin A khác?
Gạo Vàng ngay từ đầu đã được tạo ra để sử dụng kết hợp với các giải pháp đang có để hạn chế tình
trạng thiết hụt Viamin A (VAD) bao gồm ăn các thực phẩm có hàm lượng cao hoặc được bổ sung
vitamin A hay beta- carotene, tăng cường cho con bú bằng sữa mẹ, đẩy mạnh các phương thức ăn
bổ sung hay uống thực phẩm chức năng.
Một nghiên cứu độc lập về hiệu quả sinh học sẽ được thực hiện bởi một tổ chức có chuyên môn về
sức khỏe cộng đồng để xác định tác động của Gạo Vàng đối với lượng vitamin A đưa vào cơ thể.

Tôi sẽ cần ăn bao nhiêu thì sẽ cỏ đủ lượng vitamin A cho cơ thể?
Một bát cơm Gạo Vàng sau khi nấu chín đối với trẻ em mầm non và hai bát cơm đối với trẻ ở độ
tuổi lớn hơn và người lớn sẽ có thể cung cấp 30-50% lượng vitamin A yêu cầu ước tính. Mọi người
cũng nên ăn thường xuyên ăn gạo vàng thay cho gạo trắng đang sử dụng để có thể đạt được kết
quả lâu dài hơn.

Gạo Vàng có vị gì khác không so với gạo thông thường?
Không, nồng độ beta carotene có trong Gạo Vàng không ảnh hưởng tới hương vị, mùi vị của gạo.
Điều này đã được xác nhận trước khi cấp phép thương mại bởi hội đồng đánh giá cảm quan. Beta
carotene là một chất tạo màu có nguồn gốc tự nhiên; nó chỉ gây ra những ảnh hưởng tới màu sắc
chứ không ảnh hưởng tới hương vị của những thực phẩm mà nó có mặt. Điều này cũng khác so với
các loại gạo được nhuộm màu – những loại gạo thường có hương vị không giống với gạo thường;
bởi người ta sử dụng những gia vị sử dụng trong chế biến thực phẩm để tạo màu chứ không phải
màu sắc của chính hạt gạo.

Gạo Vàng hiện mới chỉ tại Philippines đúng không?
Các nhà khoa học Bangladesh cũng đang phát triển Gạo Vàng trên các giống lúa gạo thuần địa
phương. Hiện tại các giống gạo mới này đang trong quá trình đánh giá pháp lý.
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Gạo Vàng sẽ có giá bao nhiêu?
Bởi vì Gạo Vàng được phát triển với mục đích nhân đạo nhằm giúp giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng,
đặc biệt là giải quyết tình trạng thiếu hụt vitamin A (VAD), do đó việc triển khai thương mại các sản
phẩm này sẽ theo cách tiếp cận phụ thuộc vào từng thị trường và thông qua các chương trình đối
tác với các tổ chức phù hợp (ví dụ: chương trình nuôi dưỡng). Những dự án này sẽ kêu gọi các chính
sách hỗ trợ với mục tiêu đưa sản phẩm gạo giàu dinh dưỡng này sẽ sớm có mặt, dễ tiếp cận và ở
mức giá phải chăng đối với tất cả mọi người, đặc biệt tại các kh vực mà tình trạng suy dinh dưỡng,
tình trạng VAD đang ở mức cao.

Tôi phải ăn Gạo Vàng trong bao lâu để đạt được lượng Vitamin A đủ cho cơ thể?
Chúng tôi khuyến khích bạn ăn Gạo Vàng thường xuyên để phát huy hiệu quả của nó. Điều này có
nghĩa rằng tại những khu vực nơi tình trạng thiếu hụt vitamin A nghiêm trọng, những hộ dân cư
được khuyến khích thay gạp đang sử dụng bằng Gạo Vàng để đặt được hiệu quả lâu dài. I
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IV. Sản xuất
Đối với nông dân
Tôi có cần phải thay đối cách thức canh tác nếu trồng Gạo Vàng? Nếu có, những
thay đổi đó có gây hại tới môi trường?
Khôgn. Gạo Vàng không đòi hỏi thay đổi bất cứ phương thức canh tác và quản lý đồng ruộng đặc
biệt nào. Bạn vẫn tiếp tục sử dụng các phương thức canh tác đang áp dụng với các giống gạo thông
thường, bao gồm bón phân, sử dụng thuốc BVTV, nhân công khi trồng Gạo Vàng.

Tôi có cần chi tiêu nhiều hơn cho việc quản lý dịch hại nếu trồng các giống Gạo Vàng?
Các giống này khiến sâu bệnh mạnh hơn (bởi vì nó có nhiều dinh dưỡng hơn so với
gạo thường)?
Không. Gạo Vàng không thay đổi hoặc đưa thêm vào các đặc tính kháng sâu hại hay dịch bệnh. Kết
quả là các giống mới này sẽ được cho là sẽ không thúc đẩy sự tiến triển của quần thể sâu bệnh hoặc
cần áp dụng thêm phương pháp quản lý dịch hại bổ sung nào.

Tôi có phải đối mặt và xử lý dịch hại và các bệnh mới trên cây trồng nếu canh tác
Gạo Vàng?
Không. No. Sự xuất hiện của các loài sâu bệnh và côn trùng có ích đã được quan sát thấy ở Philippines
trong các thử nghiệm đồng ruộng diện hẹp đối với Gạo Vàng. Gạo Vàng không được xem là vật chủ
ưa thích của côn trùng gây hại, cũng như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng không mong muốn nào đối
với sự phổ biến của các loài có ích

Trồng Gạo Vàng có gây ra những tác hại nào cho các giống gạo khác thông qua thụ
phấn chéo hoặc lai xa? Và chúng có khiến tạo ra các vấn đề cỏ dại nghiệm trọng
hơn?
Không. Gạo Vàng khả năng cao sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng thêm nào tới canh tác gạo hữu cơ
thông qua thụ phấn chéo.
 Thụ phấn chéo trên lúa gạo rất hiếm gặp nếu các cây lúa được gieo riêng biệt ở khoảng

cách gần, một vài feet hoặc một vài mét.

 Thụ phấn chéo không phổ biến trên lúa gạo, trừ khi các cây trổ bông vào cùng thời điểm.
 Phấn hoa trên lúa thường chỉ tồn tại khoảng một vài phú sau khi trỗ bông.

Nói cách khác, những lúa gạo được trồng theo phương pháp hữu cơ sẽ không xảy ra lai chéo một
cách tự nhiên với các giống lúa đang canh tác khác, trừ khi chúng được đặt cạnh nhau và trỗ bông
cùng lúc với nhau.
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Thêm vào đó, tính trạng sản sinh beta carotene trong Gạo Vàng không nhằm mục tiêu tạo ra những

thay đổi liên quan tới khả năng sinh trưởng của cây lúa. Nó cũng không khiến giống lúa mới này có
sức sống tốt hơn so với các giống thông thường.

Các khảo nghiệm đồng ruộng diện hẹp đối với giống Gạo Vàng tại nhiều nơi tại Philippines đã xác
nhận không có bất cứ thay đổi không chủ đích, không mong muốn nào đối với các tính trạng khác
của cây lúa liên quan tới liên quan đến khả năng nảy mầm và sức sống của cây con, sự phát triển và
hình thái của cây, đặc điểm sinh sản và tính nhạy cảm với sâu bệnh được tạo ra từ kỹ thuật di truyền.

Có bất cứ sự khác biệt nào về sự tồn tại của phấn hoa từ giống Gạo Vàng có thể
sống, sinh trưởng và phát tán?
Không. Không có tác động không chủ đích nào về sự tồn tại của phấn hoa của Gạo Vàng do kỹ thuật
di truyền.
Dựa trên những so sánh hình thái hạt phấn và khả năng sống sót giữa Gạo vàng GR2E và gạo thông
thường, không có sự khác biệt đáng kể về khả năng tồn tại hoặc sự xuất hiện của hạt phấn.

Gạo Vàng có cho ra hạt nhiều hơn hay ít so với các giống gạo thông thường?
Không. Kết quả của những thử nghiệm tiến hành gần đây đã chỉ ra rằng Gạo Vàng không có tác động
ngoài ý muốn đến năng suất hoặc chất lượng hạt. Ngoài hàm lượng beta caroten trong hạt, Gạo
vàng về cơ bản cũng giống như các loại gạo thông thường.
Ngoài ra, dựa trên các thử nghiệm nảy mầm được thực hiện ở hai chế độ nhiệt độ khác nhau, kỹ
thuật di truyền không dẫn đến bất kỳ thay đổi ngoài ý muốn nào có thể ảnh hưởng đến sự phát triển
cây con hoặc sự phát triển môi trường của Gạo Vàng.

Tôi có thể trồng Gạo Vàng trên nông trại của mình không?
Có. Bất kỳ nông dân nào cũng có thể trồng Gạo Vàng trong trang trại của họ khi nguồn cung hạt
giống đã sẵn sàng. Nếu bạn là nông dân hoặc người sản xuất hạt giống ở các khu vực được ưu tiên
trước, bạn có thể có cơ hội trồng Gạo Vàng trước. Mức độ ưu tiên dựa trên một số yếu tố chính,
chủ yếu phụ thuộc vào tỷ lệ thiếu hụt vitamin A cao và thiếu hụt vi các chất dinh dưỡng khác.
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Bộ Nông nghiệp có yêu cầu hay bắt buộc nông dân chỉ trồng duy nhất Gạo Vàng?
Bộ Nông nghiệp đảm bảo rằng nông dân Philippines có quyền tự chủ hoàn toàn trong việc quyết
định điều gì tốt nhất phục vụ nhu cầu canh tác của họ và gia đình và lựa chọn các phương án phù
hợp nhất để cải thiện cây trồng, nâng cao sản lượng canh tác và tăng thu nhập. Gạo Vàng là một loại
lúa gạo giàu dinh dưỡng giống như các giống gạo nâu, gạo đen và gạo đỏ - đây là một lựa chọn thêm
cho nông dân để canh tác để đảm bảo đủ vi chất dinh dưỡng.
Bộ Nông nghiệp khuyến khích sự đa dạng về công nghệ, các biện pháp can thiệp và mạng lưới an
toàn để đạt được tầm nhìn xây dựng Philippines là một quốc gia an toàn lương thực và có khả năng
phục hồi và mang tới sự thịnh vượng cho nông dân và ngư dân.

Gạo Vàng là giống lúa thuần địa phương hay lúa lai? I
Tính trạng sản sinh beta-carotene trong Gạo Vàng được đưa vào các giống lúa thuần địa phương
phổ biến để thuận tiện trong việc lưu trữ để canh tác trong tương lai.
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V.

Hiện trạng & Cập nhật

Hiện trạng và Những Cập nhật về Gạo Vàng:
Hiện trạng của các dự án Gạo Vàng như thế nào?
Tại Philippines, Golden Rice đang được lai tạo trên nền một loạt các giống lúa lai địa phương nổi
tiếng của Philippines được nông dân và người tiêu dùng chấp nhận(chẳng hạn như PSB Rc82). DAPhilRice đang hợp tác với IRRI tiếp tục tiến hành nghiên cứu theo quy định. Các thử nghiệm đồng
ruộng đánh giá rủi ro môi trường đã được hoàn thành vào tháng 9 và tháng 10 năm 2019 – đây được
xem một bước cần thiết để phê duyệt thương mại. Bộ Nông nghiệp-Cục Công nghiệp Thực vật (DABPI) đã công bố Gạo Vàng “an toàn tương tự như gạo thông thường” vào tháng 12 năm 2019, sau
quá trình đánh giá an toàn sinh học nghiêm ngặt. Vào tháng 10 năm 2020, DA-PhilRice đã nộp đơn
đăng ký với DA-BPI để nhân giống thương mại Gạo Vàng. Trong khi đó, giấy phép an toàn sinh học
cho việc nhân giống thương mại của Golden Rice đã được DA-BPI cấp vào ngày 21 tháng 7 năm 2021.
Để biết thêm thông tin, bạn có thể theo dõi Golden Rice Project trên Facebook và Twitter.

Có những báo cáo cho thấy cây bị còi cọc và năng suất hạt giảm sút trên các thử
nghiệm đồng ruộng với các giống Gạo Vàng. Điều này có đúng không?
Đúng, nhưng chỉ đối với những phiên bản đầu tiên (hay gọi là phiên bản “sự kiện” đầu tiên) của Gạo
Vàng gọi là GR2R. Điều này lý giải tại sao chúng tôi thúc đẩy sử dụng sự kiện G2RE, cho phép giữ lại
tất cả các đặc tính dinh dưỡng và nông học của gạo thông thường.
Thông tin lỗi thời này đến từ các thử nghiệm tại nhiều điểm được thực hiện vào giai đoạn 20122013 đối với sự kiện GR2R, đây là sự kiện tiên tiến nhất trên Gạo Vàng vào thời điểm đó. Kết quả
cho thấy mặc dù đạt được mức beta carotene mục tiêu trong hạt, nhưng năng suất trung bình lại
thấp hơn so với các giống địa phương tương đương. Do đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định sử dụng
các sự kiện có triển vọng hơn như GR2E để thúc đẩy sự phát triển của Gạo Vàng.
Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, một loạt các thử nghiệm đồng ruộng diện hẹp đã
được thực hiện thành công tại IRRI và PhilRice ở Philippines, và tại năm địa điểm khác nhau tại
Bangladesh. Kết quả cho thấy không có tác động ngoài ý muốn của sự kiện GR2E lên năng suất nông
học, năng suất và chất lượng hạt, cũng như không có bất kỳ sự khác biệt nào quan sát được đối với
phản ứng sâu bệnh của chúng. Ngoài ra, bên cạnh việc sản sinh lượng beta carotene đạt mục tiêu
hạt, Gạo Vàng duy trì tất cả các thành phần dinh dưỡng khác của gạo thông thường.
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Tôi đã nghe nói về Gạo Vàng từ năm 2000. Tại sao việc phát triển giống gạo này
lại lâu tới vậy?
Như với bất kỳ loại dự án nghiên cứu nào được thực hiện đúng quy trình — đặc biệt là khi nó có
tác động đáng kể đến sức khoẻ, dinh dưỡng và sự an toàn của con người — Gạo Vàng phải vượt
qua tất cả các thử nghiệm bắt buộc và được các cơ quan quản lý phê duyệt trước khi nó có thể
được công bố ra công chúng.
Bất chấp những tiến bộ trong công nghệ sinh học hiện đại, quá trình chuyển gen thường mất
nhiều năm. Mỗi thử nghiệm trong trình tự thường đóng vai trò là tiền đề trước khi chuyển sang
bước tiếp theo, toàn bộ quá trình thử nghiệm, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu để chuyển
từ giai đoạn này sang giai đoạn khác luôn mất nhiều thời gian để hoàn thiện.
Khi Golden Rice được chú ý vào năm 1999, nó đang trong giai đoạn “chứng minh khái niệm”. Quá
trình nghiên cứu và phát triển Golden Rice rất khắt khe, phức tạp, tỉ mỉ và không phải trường hợp
nào cũng phải vội vàng. Ví dụ, giống lúa chịu được lũ lụt, thích ứng với biến đổi khí hậu, mà hàng
triệu nông dân hiện có thể tiếp cận, đã mất hơn hai thập kỷ để phát triển.
Nếu có điều gì xảy ra, thì quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và phê duyệt lâu dài, nghiêm ngặt này
là nguồn đảm bảo cho công chúng — đặc biệt là đối với những người cần một giải pháp để giải
quyết vấn đề thiếu hụt chất dinh dưỡng một cách bền vững— rằng khi đã được đưao vào thị
trường, Gạo Vàng sẽ an toàn cho tiêu dùng và hiệu quả trong việc chống lại vấn đề thiếu hụt
vitamin A.
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