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Kho báu v-t 'cây nhà trÝi'
trm tuÕi trên núi NgÍc Linh
*
Vi Trung - Hoàng ThÍ
Ngoài
cây thuÑc d¥u - sâm NgÍc Linh, nhïng rëng qu¿ b¡t
ngàn d°Ûi chân Énh NgÍc Linh là báu v-t và cça Ã
dành cho cháu con mà th§n linh ban t·ng cho bà con Ca dong,
M¡ nông, Xê ng. Không ph£i ¿n bây giÝ ng°Ýi ta
mÛi bi¿t ¿n giá trË cça cây qu¿ Trà My (Qu£ng
Nam). M¥y trm nm tr°Ûc, qu¿ Trà My là s£n v-t quý
dùng Ã ti¿n vua hàng nm và °ãc vua Minh M¡ng cho
kh¯c lên NghË Énh trong bÙ Cíu Énh ß Cung ình
Hu¿, gÍi là Cao s¡n NgÍc qu¿.

Cây
qu¿ cÕ thå t¡i làng Ông Ní ph£i 2 ng°Ýi ôm mÛi
xuÃ
Â

Già
làng HÓ Vn Dân ang thu ho¡ch vÏ qu¿

Cách ây h¡n 30 nm, nhïng
v°Ýn qu¿ cÕ thå b¡t ngàn n¡i miÁn ¥t Tiên Ph°Ûc
(Trà My) bË khai thác ào ¡t Ã xu¥t kh©u nh±m ch¿
bi¿n d°ãc liÇu. ChÉ mÙt thÝi gian ng¯n sau, nguÓn
qu¿ c¡n kiÇt.
Ã phåc hÓi nhïng rëng
qu¿, chính quyÁn Ëa ph°¡ng v-n Ùng ng°Ýi dân
trÓng l¡i b±ng giÑng qu¿ nh-p të các tÉnh phía B¯c
cho nng su¥t cao. Cây qu¿ phát triÃn m¡nh nh°ng không
có giá trË kinh t¿ vì không có tinh d§u.
Hàng trm nghìn ng°Ýi trÓng
qu¿ miÁn Cao s¡n NgÍc qu¿ Tiên Ph°Ûc, Trà My,...
lâm vào c£nh iêu éng vì ph£i ch·t bÏ qu¿ B¯c Ã
trÓng l¡i qu¿ b£n Ëa. Nhïng cây qu¿ này °ãc bà
con ng°Ýi Ca Dong, M¡ Nông d°Ûi chân núi NgÍc Linh gìn
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 22 April, 2018, 07:27

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

giï bao Ýi nay ã céu cây qu¿ gÑc Trà My khÏi tuyÇt
diÇt.
°a tay chÉ cây qu¿ gÑc
hàng trm nm tuÕi ß làng Ông Ní, xã Trà Vân, anh Bùi
Phi Lâm cho bi¿t làng còn nhiÁu v°Ýn qu¿ cÕ thå nh°
th¿ nh°ng n±m sâu trong rëng, i h¡n 2 ti¿ng mÛi tÛi.
C£ làng Ông Ní có chëng 40
hÙ dân sinh sÑng. GiÑng nh° bà con Xê ng trên núi
NgÍc Linh bí m-t trÓngÂ sâm
NgÍc LinhÂ giïa
rëng, ß xã Trà Vân, bà con Ca Dong cing bí m-t trÓng
nhïng v°Ýn qu¿ giïa rëng sâu.
Sau h¡n 2 giÝ v°ãt núi, c£
rëng qu¿ cÕ thå hiÇn ra tr°Ûc m¯t. Nhïng thân cây
già c×i, lÛp vÏ s§n sì, rêu phong bu kín. ·c biÇt,
qu¿ không hÁ bË bÇnh râu mñc - mÙt lo¡i bÇnh khi¿n
cây qu¿ ch¿t éng ß nhïng rëng qu¿ b¯c cao s£n.
Cây qu¿ to nh¥t có chu vi
kho£ng 2,5m, hai ng°Ýi ôm không h¿t. Anh Lâm cho hay ây
là cây qu¿ lÛn nh¥t, già nh¥t, °ãc xem là cây qu¿
TÕ. Ngoài ra là hàng trm cây khác có °Ýng kính të
40cm ¿n 60cm.
Cây qu¿ này tuÕi nhiÁu
h¡n c£ tuÕi cça bÑ mình. Nghe già làng kÃ là °ãc
trÓng të r¥t lâu rÓi. ây là cây r¥t quý Ã l¥y
h¡t giÑng. NhiÁu th°¡ng lái vào hÏi mua nh°ng c£ làng
quy¿t Ënh không bán, bßi cây qu¿ Ñi vÛi ng°Ýi
dân Trà Vân r¥t quan trÍng, là biÃu t°ãng cça sñ
giàu có - anh Lâm kÃ.
Già làng HÓ Vn Dân ß thôn
2 Trà Vân, n¡i có nhïng v°Ýn qu¿ cÕ thå, cho bi¿t,
cây qu¿ luôn g¯n bó vÛi cuÙc sÑng cça bà con, °ãc
xem nh° là tài s£n lÛn, là cça Ã dành cho con cháu.
ChÉ khi có viÇc trÍng ¡i bà con mÛi bán, còn không
thì giï l¡i và trÓng thêm.
Nhà nào ít nh¥t cing h¡n
500 cây, nhiÁu thì c£ rëng hàng chåc ha. M×i nm n¿u
c§n tiÁn cho con i hÍc hay c°Ûi vã g£ chÓng hÍ mÛi
bán qu¿. M×i cây qu¿ cÕ thå là biÃu t°ãng cça séc
sÑng tr°Ýng tÓn, sñ giàu có và xem cây qu¿ là báu
v-t cça trÝi ban t·ng, già làng HÓ Vn Dân nói.
Già Dân cing cho bi¿t, nguyên
nhân hình thành nhïng v°Ýn qu¿ cÕ thå này là do të
x°a, khi ng°Ýi chç gia ình ch¿t i ã Ã l¡i cho
con cháu có cái n, cái làm giàu. Theo thÝi gian, các th¿
hÇ sau không khai thác nên rëng qu¿ tÓn t¡i të Ýi
này qua Ýi khác, hình thành nên v°Ýn qu¿ cÕ thå
ngày nay.

HÓi sinh nhïng rëng
qu¿
Qu¿ Trà My °ãc ánh giá
là chéa nhiÁu tinh d§u h¡n t¥t c£ các lo¡i qu¿ khác
ß ViÇt Nam. Tinh d§u qu¿ °ãc dân gian gÍi là b¡ch
chÉ phàn du, có tác dång chïa các bÇnh vÁ °Ýng
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tiêu hóa, hô h¥p, kích thích sñ tu§n hoàn cça máu, l°u
thông huy¿t m¡ch, giúp c¡ thÃ ¥m lên và có tính ch¥t
sát trùng.
HiÇn nhiÁu doanh nghiÇp trên
Ëa bàn Qu£ng Nam ã b¯t tay vào thu mua, ch¿ bi¿n s£n
ph©m të qu¿, nh° các m·t hàng thç công mù nghÇ,
r°ãu qu¿, bÙt qu¿, tm xÉa rng të thân qu¿, k¹o
ng-m,... Giá 1kg qu¿ lo¡i 1 là 55.000 Óng, lo¡i 2 là
45.000 còn l¡i qu¿ vån kho£ng 35.000 Óng,...
Ã cây qu¿ cùng vÛi cây
sâm NgÍc Linh trß thành cây d°ãc liÇu quý hi¿m, cây
xóa ói gi£m nghèo ß miÁn núi, t¡i kó hÍp HND tÉnh
Qu£ng Nam mÛi ây ã thông qua quy ho¡ch và chi¿n l°ãc
phát triÃn cây qu¿ Trà My ¿n nm 2025 và Ënh h°Ûng
¿n nm 2030.
Qu£ng Nam ang t-p trung
§u t° và phát triÃn cây qu¿ và cây sâm NgÍc Linh.
Riêng cây qu¿ ã quy ho¡ch 7.777 ha, trong ó trÓng mÛi
4.017 ha và 3.760 ha hiÇn có. ¿n nm 2030 s½ phát triÃn
diÇn tích trÓng qu¿ lên 10.000 ha và hình thành c¡ sß
ch¿ bi¿n qu¿ thành d°ãc liÇu xu¥t kh©u. TÕng nguÓn
vÑn §u t° cho cây qu¿ là 113,5 t÷ Óng, Chç tËch
UBND tÉnh Qu£ng Nam cho hay.
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