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Nuôi ong sinh thái ở Cao Quảng – sự phát triển từ gốc rễ 

 

Phát triển từ gốc rễ là quá trình phát triển mà qua đó khơi dậy và phát huy được nội lực 

của cộng đồng trong xây dựng sinh kế, đồng thời bảo tồn và giàu hóa tài nguyên thiên 

nhiên, và bảo vệ môi trường. Nghề nuôi ong Sinh thái tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình đang trở thành một nguồn cảm hứng và bước đi tiên phong hướng 

tới phát triển vững chải vùng non xanh nước biếc này. 

 

Hình 1: Cảnh quan rừng tự nhiên ở Cao Quảng 

Sản phẩm mật ong sinh thái là một sản phẩm đặc sắc và tinh tế. Những con ong cần mẫn 

lấy phấn và mật ở hàng trăm loài hoa rừng để luyện mật. Vì vậy, mật ong không những 

có giá trị dinh dưỡng cao mà còn được sử dụng để phòng và chữa bệnh. Tuy nhiên, để có 

những giọt mật ong tinh túy của núi rừng thì phải đáp ứng được những điều kiện rất khắt 

khe. 

Một sản phẩm được gọi là sinh thái chỉ khi sản phẩm đó được nuôi dưỡng trong môi 

trường sinh thái. Xã Cao Quảng có hơn 10,000 ha rừng tự nhiên với mức độ đa dạng sinh 

học rất cao. Phần lớn diện tích rừng này đã được giao quyền sử dụng đất rừng 50 năm 

cho các hộ gia đình để bảo vệ và phát triển từ những năm 2002-2003 với sự hỗ trợ của 

hai tổ chức CIRD (Việt Nam) và ICCO (Hà Lan). Vì thế, Cao Quảng có những lợi thế để 

nuôi ong mà ít nơi có được. Ngoài hàng trăm cây lấy gỗ cho hoa thì theo khảo sát ban 

đầu của nhóm nuôi ong sinh thái, có hơn 260 loài thảo dược bổ sung nguồn hoa cho ong. 

Với nguồn hoa dồi dào, đàn ong có thể lấy hoa quanh năm, kể cả trong những tháng mà 

những vùng nuôi ong khác khan hiếm hoa tự nhiên. Con ong sống trong môi trường tự 

nhiên, nơi mà có đầy đủ đặc tính đa dạng, đặc thù, tương tác, thích nghi và bền vững của 
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hệ sinh thái, đảm bảo luyện nên một loại mật ong hảo hạng. Về mặt xã hội, người dân ở 

Cao Quảng có toàn quyền tự chủ trên núi rừng để cùng nhau nuôi dưỡng đàn ong trong 

ngôi nhà sinh thái mình đang sống. 

Tiềm năng tự nhiên ở Cao Quảng là rất lớn, nhưng việc nuôi ong không vì thế mà dễ 

dàng. Đây là một nghề kỹ thuật cao và cần sự đam mê cao độ. Trước đây, bà con bắt ong 

tự nhiên về nuôi trong ống tròn, ống được làm bằng thân cây rỗng. Kỹ thuật này có nhiều 

nhược điểm, như: rất khó theo dõi và chăm sóc đàn ong vì thế không thể phát hiện kịp 

thời các vấn đề nên ong thường bốc bay đi, sản lượng mật thấp, chất lượng không đồng 

đều và khó phát triển đàn ong lên quy mô lớn hơn. 

Hoạt động nuôi ong trong thùng vuông được đẩy mạnh và nhân rộng chỉ mới hơn một 

năm nay thông qua sự hỗ trợ của dự án hợp tác giữa tổ chức SODI (Đức) và liên minh 2 

Viện SPERI và CENDI (Việt Nam). Từ 37 đàn ong được hỗ trợ ban đầu cho nhóm 9 

thành viên, đến nay nhóm nuôi ong sinh thái Cao Quảng đã phát triển đàn ong lên hơn 

250 đàn với 25 thành viên, với sự tham gia của nhiều thành viên trẻ và nhiệt huyết. Qua 

hơn một năm nỗ lực không mệt mỏi học tập, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, bà con đã nắm 

vững kỹ thuật nuôi ong và mạnh dạn đầu tư phát triển đàn ong lên một quy mô lớn hơn. 

 

Hình 2: Hoạt động kiểm tra sức khỏe đàn ong giữa các thành viên trong nhóm 

Qua hoạt động nuôi ong, bà con vốn dĩ đã am hiểu hệ sinh thái tự nhiên của địa phương, 

nay trở thành những nhà sinh thái học thực sự. Bà con am hiểu tường tận tập tính của con 

ong, vì chỉ như thế mới phát hiện ra các vấn đề bất thường của đàn ong như dấu hiệu chia 

đàn, dấu hiệu ong bị động vật khác tấn công hoặc bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói bụi, 

hóa chất hay các tác động khác bên ngoài. Bà con biết chi tiết thời điểm này trên rừng có 
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hoa gì, vì thế hiểu được ở mỗi mùa mật ong sẽ có hương vị đặc trưng như thế nào. Tiếp 

xúc gần gũi với đàn ong hằng ngày giúp cho bà con sắc sảo hơn trong kỹ năng quan sát 

và kịp thời hơn trong xử lý các tình huống nảy sinh. Mỗi người có những thử nghiệm 

khác nhau, đúc rút được những kinh nghiệm khác nhau. Những bài học này được cả 

nhóm chia sẻ ngay tại vườn nhà mình vào ngày 20 hàng tháng, ngày này cả nhóm đi đến 

nhà từng thành viên, kiểm tra đánh giá sức khỏe của từng đàn ong để đưa ra cách giải 

quyết phù hợp. Giờ đây bà con không còn thấy nuôi ong là một nghề xa vời mà đã tự tin 

phát triển nghề ong, cải thiện sinh kế trên đất đai của mình. Tinh thần đoàn kết cộng đồng 

được củng cố vững chắc, nhiều bài học kinh nghiệm trong sản xuất được tích lũy và chia 

sẻ. 

Đến nay, sản phẩm mật ong đã thành một nguồn thu quan trọng góp phần vào sinh kế của 

bà con. Mỗi thành viên có từ 5 đến 20 đàn ong, trung bình mỗi năm một đàn ong cho 5 – 

6 lít mật, với giá dao động từ 350,000 - 450,000 đ/lit, như vậy mỗi đàn ong cho thu nhập  

1,750,000 – 2,700,000 đ/năm. Nguồn mật ong có chất lượng cao, quy trình sản xuất được 

các thành viên trong nhóm kiểm tra chéo chặt chẽ, vì vậy mật ong được người tiêu dùng 

tin tưởng và ưa chuộng sử dụng. Nguồn thu nhập này đã cải thiện đáng kể điều kiện sống 

của bà con. 

 

Hình 3: Kiểm tra chất lượng mật trước khi quay lấy mật 
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Hình 4: Nhiều loài hoa được trồng xen trong vườn 

Bên cạnh đó, nghề nuôi ong đang mang lại rất nhiều hiệu quả về môi trường sinh thái. Từ 

khi phát triển nghề ong, cảnh quan trong làng trở nên đầy sắc hoa; những dải đất trống 

nho nhỏ ven đường hay trong vườn nhà đều trở thành những vườn hoa xinh xắn. Con ong 

rất nhạy cảm với điều kiện môi trường đặc biệt là khói bụi và các hóa chất, vì vậy bà con 

ý thức cao trong việc thu gom và xử lý rác thải, hạn chế tối đa sử dụng thuốc trừ cỏ và 

thuốc trừ sâu trong quá trình sản xuất. 

Thu nhập từ mật ong hứa hẹn sẽ giúp giảm áp lực về kinh tế từ việc trồng cây Keo độc 

canh. Những năm qua, một số vùng đồi núi thấp khó canh tác nông nghiệp đã được 

chuyển đổi sang trồng cây Keo. Mặc dù loài cây này trong một giai đoạn đã góp phần vào 

nâng cao thu nhập của bà con, hậu quả mà cây Keo để lại ngày càng thấy rõ, đó là người 

dân mất trắng vốn đầu tư khi Keo bị bão xô gãy đổ, xói mòn đất, suy giảm nguồn nước 

ngầm và ô nhiễm không khí do khói sinh ra từ hoạt động đốt thực bì trước khi trồng Keo. 

Vì vậy, chính quyền địa phương và bà con Cao Quảng đang tìm hướng đi để thay thế dần 

cây Keo. Nuôi ong mang lại một nguồn thu ngắn hạn quan trọng, để từ đây bà con có 

điều kiện đầu tư phục hồi và phát triển rừng bằng các loài cây bản địa có giá trị cao. Hiện 

nay, nhóm nuôi ong sinh thái cũng là nhóm tiên phong trong thành lập vườn ươm cây bản 

địa và đã chuyển đổi hơn 10 ha đất trồng Keo sang trồng cây bản địa. Việc chuyển đổi 

này không những tạo nên môi trường tốt hơn nữa cho đàn ong, mà quan trọng hơn, góp 

phần tích cực trong việc phục hồi các chức năng sinh thái của rừng tự nhiên và mang lại 

giá trị kinh tế cao bền vững trong tương lai. 

Những cây lớn trong rừng vẫn vươn mình mạnh mẽ qua nhiều lần bão tố nhờ vào bộ rễ 

ăn sâu vào lòng đất và nương tựa vào nhau. Nuôi ong sinh thái ở Cao Quảng kỳ vọng sẽ 
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trở thành trụ cột chính trong sinh kế sinh thái của bà con bằng sự vững chãi từ gốc rễ. Để 

từ đây, người dân sống yên bình và hạnh phúc trong khúc nhạc hoan ca của núi rừng. 

 

 

Tác dụng dược lý của mật ong 

 

1. Mật ong là một vị thuốc bổ. Tại Liên Xô cũ, giáo sư Udintsev đã cho một số 

bệnh nhân bị lao uống mỗi ngày từ 100 đến 150g mật ong, thấy sức khỏe bệnh 

nhân ngày một tăng tiếng, thể trạng và máu bệnh nhân tốt hơn. 

2. Mật ong có thể giảm độ axit của dịch vị, độ axit dạ dày trở thành bình thường 

và làm cho hết các triệu chứng đau xót khó chịu của bệnh đau loét dạ dày và 

ruột. Theo kết quả điều trị của bệnh viện Ostrounop ở Maxcova và một số bệnh 

viện tỉnh khác ở Liên Xô cũ. Các bệnh nhân bị loét dạ dày và ruột điều trị bằng 

mật ong đều lên cân, sự tiêu hóa tiến triển tốt hơn. 

3. Mật ong có thể dùng trong việc điều trị chứng bệnh về gan, túi mật và một 

vài bệnh về thần kinh. Mật ong còn là một thứ thuốc an thần tốt giúp cho giấc 

ngủ được ngon và làm bệnh nhân đỡ nhức đầu. 

4. Mật ong tiêu diệt được một số vi trùng. Một số bác học Nga ở Kiep là Necht, 

Chaidmenko, Moroz đã nghiên cứu ảnh hưởng của nhiều loại mật ong, đối với 

nhiều loại vi trùng gây bệnh như Staphylococ, Streptococ, vi trùng lị, thương 

hàn,… Kết quả của trên 2,000 thí nghiệm đã chứng minh một vài loại mật ong 

có tính chất tiêu diệt hoặc ngăn cấm sự phát triển của vi trùng.  

5. Ngoài ra, mật ong còn dùng xông hơi điều trị những bệnh ở đường khí quản 

(viêm niêm mạc đường khí quản), uống chữa bệnh cảm lạnh (uống mật nguyên 

chất hay trộn với chanh hay sữa). Mật ong còn dùng băng bó điều trị các mụn 

nhọt. 

Nguồn: Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, NXB 

Thời đại, trang 956-957 

 

Người viết: Lê Hồng Giang 

Cao Quảng, ngày 27 tháng 3 năm 2019 


