Trung tâm Công ngh sinh hc ang trin khai mô hình trng cây thuc.

Sau khi trin khai thành công tài nghiên cu khoa hc “ánh giá thc trng cây thuc
trên a bàn thành ph à Nng và xut gii pháp bo tn, phát trin”, hin nay, S Khoa hc
và Công ngh (KH&CN) ang tip tc trin khai “Nghiên cu xây dng mô hình trng mt
s loài cây thuc ti thành ph à Nng” do Trung tâm Công ngh sinh hc ch trì.
Nghiên cu ca Bnh vin Y hc c truyn (YHCT) à Nng, ghi nhn c ngun cây thuc a
phng khá phong phú và a dng v ngun gen (thng kê có 1.117 loài và di loài cây
có công dng làm thuc).
Thành ph hin có trên 250 c s kinh doanh và s dng dc liu theo h thng YHCT, 6
quy thuc nam theo h thng y hc dân gian và 3 phòng khám t thin, mi nm tiêu th
trên 1.000 tn, trong ó c tính có 80% (800 tn) nhp t nc ngoài và các tnh phía Bc,
ch yu s dng trong h thng bnh vin, phòng chn tr YHCT và 1 nhà máy ông dc;
20% là ngun cây thuc nam ti a phng.
Tng sn lng cây thuc t nhiên c khai thác trên toàn thành ph c tính trên 200

tn/nm, trong ó có 50 tn do các c s phòng khám nhân o khai thác t tiêu th và
150 tn khai thác bán cho các c s kinh doanh và chn tr khác.
Các loài cây thuc t t nhiên rt a dng v giá tr s dng, công dng cha c khong 30
nhóm bnh thng gp nh: xng khp, ng tiêu hóa, cm st, cm lnh, thn và tit niu, gan
mt, ph n, tr em, tim mch, an thn… Theo nghiên cu thì a phn các loài cây thuc u
là nhng cây thuc ngn ngày, d trng, có kh nng thích nghi cao vi hình thc trng
phân tán hay trng tp trung.
Tuy nhiên, thc t hin nay, ngoi tr mt s hot ng trng cây thuc làm nguyên liu sn xut
công nghip dc ca Công ty CP Dc Danapha, còn li à Nng gn nh cha có mô hình
chuyên canh trng cây thuc phát trin hàng hóa mt cách bn vng.
Ti à Nng có khong 25 loài/nhóm loài ang c trng ri rác vn gia ình hoc vn các c
s cha bnh YHCT, trm y t phng, xã, ch mang tính làm mu và t cung t cp cho t
thuc gia ình, cha có nh hng sn xut phát trin hàng hóa dc liu t ngun cây thuc
trng.
Trc nhu cu ó, hin Trung tâm Công ngh sinh hc thuc S KH&CN ang ch trì thc
hin nghiên cu xây dng mô hình trng mt s loài cây thuc, trin khai các công on u
tiên nh: chun b môi trng t, nc ti, ngun ging...
Theo TS. V Th Bích Hu, Phó Giám c S KH&CN, bên cnh vic bo tn và khai thác
bn vng cây thuc có trong t nhiên, vic xây dng mô hình trng cây thuc có ý ngha
rt quan trng bi ngun cây có trong t nhiên vn có hn, mun áp ng nhu cu s dng
ngày càng cao phi a vào trng trt. Cây thuc trng không ch ch ng cung ng v khi
lng s dng theo yêu cu, mà còn ch ng c v cht lng dc liu và kh nng tng nng sut h
giá thành.
Sp n, S KH&CN s phi hp cùng vi Bnh vin YHCT xut bn cun sách Cây thuc à
Nng vi danh mc cng nh bn phân b, tính nng công dng và bài thuc thng dùng
(nu có) ca khong 3.000 cây thuc quan trng.
Theo DS.CKI. ng Ngc Phái, Bnh vin YHCT, bo m ngun dc liu quý phc v kp thi
cho công tác chm sóc sc khe nhân dân, thành ph cn có phng án bo tn và phát
trin bn vng ngun tài nguyên cây thuc. Có th lng ghép vic bo tn cây thuc trong

công tác qun lý bo v ngun gen thc vt rng 2 khu bo tn thiên nhiên Sn Trà và Bà
Nà - Núi Chúa. Nâng cao nng lc qun lý bo v v cây thuc cho i ng cán b kim lâm;
nâng cao nhn thc v tm quan trng, quyn li và trách nhim ca cng ng trong vic bo
tn cây thuc. Thành lp Trung tâm Bo tn và phát trin cây thuc à Nng kt hp bo tn
nguyên v và bo tn chuyn v, phát trin trng thêm mt s cây thuc trong din bo tn,
ang có nhu cu s dng cao. Tng cng công tác qun lý, khai thác cây thuc mc t
nhiên.
Chính quyn thành ph cng cn có nhng h tr bng các chính sách u ãi v t ai i vi t
chc, cá nhân có d án u t nghiên cu, nhân ging, nuôi trng dc liu. S KH&CN có th
h tr bng ngun vn KH&CN ng dng các tài nghiên cu khoa hc v dc liu vào thc tin.
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