HOA HƯỚNG DƯƠNG.
Hẳ n các ba ̣n không la ̣ đố i
với Hoa Hướng Dương, đó là
loa ̣i hoa có màu vàng rực rỡ và
đă ̣c biê ̣t mă ̣t hoa luôn luôn
hướng về phía mă ̣t trời. Người
ta quan sát hoa Hướng Dương
di chuyể n theo hướng mă ̣t trời
tương ứng với các giờ sau đây:
Sau 12 giờ đêm mô ̣t đóa
hướng dương chưa nở, mă ̣t
vẫn còn hướng về phía tây từ
từ xoay qua hướng đông trước
khi bình minh ló da ̣ng. Rồ i đế n
4 giờ sáng hoa nhìn về phía mă ̣t trời và sau đó người ta thấ y rõ ràng mă ̣t hoa di
chuyể n theo hướng đi của mă ̣t trời. Đế n đúng ngo ̣ mă ̣t hoa hướng thẳ ng; đế n xế trưa
mă ̣t hoa ngã dầ n về hướng tây cho đế n sau 7 giờ chiề u. Và cứ thế cho đế n ngày hôm
sau hoa la ̣i tiế p tu ̣c cái công viê ̣c theo đuổ i bóng mă ̣t trời cho đế n ngày tàn của hoa.
Hoa có hin
̀ h dáng tròn lớn, bề ngang khoảng từ 10 đế n 30 cm. Mô ̣t cây hoa hướng
dương hoă ̣c mô ̣t bu ̣i hoa hướng dương cao khoảng 1m2 đế n 3m6. Hô ̣t hoa hướng
dương có chiề u dài khoảng 10 - 15mm và có màu sắ c khác nhau. Đó là giố ng hoa
hướng dương đươ ̣c trồ ng ở nhà. Ngoài ra người ta còn tìm thấ y có loa ̣i hoa hướng
dương mo ̣c do ̣c theo các lố i đi
hoă ̣c các vùng bờ hoang. Cây
cao khoảng 2m đế n 2m5, cây có
nhiề u cành chiã ra từ gố c cây đế n
ngo ̣n cây. Hô ̣t dài nhỏ hơn, có
chiề u dài khoảng từ 3 đế n 6 mm,
hô ̣t có màu xám và không có so ̣c.
Hoa hướng dương ngoài công
du ̣ng làm đe ̣p trong phòng
khách, hô ̣t hoa hướng dương còn
dùng để làm dầ u ăn. Dầ u ăn làm
bằ ng chấ t ép của hô ̣t hoa hướng

dương là mô ̣t kỷ nghê ̣lớn trên thế giới hiêṇ nay. Năm 1947 các nhà trồ ng hoa hướng
dương của Mỹ thu hoa ̣ch đươ ̣c 1200 tấ n hô ̣t. Năm 1948 số thu hoa ̣ch tăng lên 10.000
tấ n. Nhưng những năm về sau này tu ̣t xuố ng còn khoảng 5000 tấ n. Kỷ nghê ̣giữ mức
đô ̣ này trong suố t 20 năm. Cho đế n năm 1970 viê ̣c thích trồ ng hoa hướng dương tăng
nhanh chóng, năm 1978 mức sản xuấ t hô ̣t hoa hướng dương tăng lên đế n 1,8 triêụ
tấ n, nâng tổ ng số sản xuấ t của hoàn cầ u về hô ̣t hoa hướng dương lên đế n 12,9 triêụ
rồ i đế n 15,5 triêụ tấ n. Hầ u hế t cung ứng cho sự đòi hỏi lấ y dầ u để cung cấ p ra thi ̣
trường, có tên go ̣i là “Sun Oil”.
Mô ̣t hoa hướng dương đã đế n đô ̣ chín mùi chứa đựng khoảng 200 đế n 1500 hô ̣t
nằ m xế p lớp trong mô ̣t cấ u ta ̣o trông thâ ̣t đe ̣p mắ t.
Sự di chuyể n theo mă ̣t trời của hoa sẽ dừng la ̣i ở khoảng trước thời gian hoa đã
chiń hoă ̣c trong suố t thời gian hoa đang thu ̣ phấ n, và đầ u hoa hướng dương sẽ hướng
hẳ n về phía đông và giữ maĩ ở vi ̣trí đó. Vì tính chấ t đă ̣c biê ̣t này của hoa cho nên
các nhà trồ ng hoa thường trồ ng các nông tra ̣i hoa ở về hướng Bắ c và hướng Nam để
khi đế n mùa sự gă ̣t hái đươ ̣c trở nên dễ dàng hơn, nhấ t là ở những nơi sự gă ̣t đươ ̣c
làm bằ ng tay.
Hô ̣t hoa hướng dương sau khi đã lấ y
dầ u và lô ̣t bỏ vỏ người ta còn la ̣i chấ t
protein (44%) đươ ̣c xử du ̣ng làm thức ăn
cho người (trong các loa ̣i bánh v.v.) và
cho gà hoă ̣c chim. Hô ̣t hoa hướng dương
đươ ̣c đưa đế n Y Pha Nho, Tây Ban Nha
ngày nay (Espanol, Span) năm 1581, đó
là nơi mà người ta trồ ng cây hướng
dương như mô ̣t loa ̣i ngũ cố c để làm nên
thực phẩ m. Sự trồ ng tỉa đươ ̣c lan tràn
đế n Âu Châu rồ i đế n Nga, đó là nơi mà
hoa hướng dương đươ ̣c chú ý rấ t đă ̣c biêṭ
vì tiń h chấ t dầ u của hô ̣t hướng dương. Sự trồ ng tỉa loa ̣i hoa này trở nên quan tro ̣ng
ở Nga. Mỗi năm Nga sản xuấ t 5000 tấ n hô ̣t (Mỹ 2640 tấ n).
Những năm 1979-1984, hoa hướng dương đươ ̣c trồ ng hầ u hế t các nơi trên thế
giới kể cả Trung Hoa lu ̣c điạ và Úc Châu. Trung Hoa sản xuấ t đươ ̣c 895 tấ n mỗi
mùa và Úc chỉ đươ ̣c 131 tấ n mỗi mùa. Nga đứng đầ u trong viê ̣c sản xuấ t hô ̣t hướng
dương rồ i đế n My,̃ Tây Âu, Argentina đứng hàng thứ tư. Số đấ t dùng để trồ ng hoa
chiế m đế n 1 triêụ 6 hectares tính trên hầ u hế t các nơi có trồ ng hoa thành nông tra ̣i ở

My.̃ Các nông tra ̣i trồ ng hoa với những cách thức giố ng như người ta trồ ng bắ p và
đâ ̣u. Mùa đươ ̣c bắ t đầ u trồ ng là mùa Xuân, hoa đươ ̣c trồ ng thành hàng riêng biê ̣t
cách nhau gầ n mô ̣t thước. Thuố c sát trùng để bảo vê ̣ mùa màng cũng đươ ̣c dùng,
người ta cũng ngăn châ ̣n cỏ mo ̣c bằ ng các loa ̣i thuố c này. Người ta gă ̣t vào mùa thu

với những du ̣ng cu ̣ đă ̣c biê ̣t để chỉ hái mô ̣t mình đầ u hoa mà thôi và không để cho
hô ̣t vương vaĩ xuố ng đấ t. Sau đó đầ u hoa đươ ̣c cho vào máy chà sa ̣ch để lấ y ha ̣t.
Tiế p theo là công viêc̣ của hê ̣ thố ng kỷ nghê ̣ ép dầ u và sản xuấ t ngũ cố c. Dầ u hoa
hướng dương (Sun Oil) có phẩ m chấ t cao có tính chấ t trong và có màu nha ̣t, không
có mùi và đă ̣c biê ̣t dầ u thực vâ ̣t loa ̣i này không ta ̣o nên chấ t cholesterol ở trong máu.
Dầ u hoa hướng dương dùng để chiên xào và trô ̣n xà lách cũng ngon. Dầ u đươ ̣c hầ u
hế t các bà nô ̣i trơ ̣ ưa thích.

***Mô ̣t điề u đáng chú ý mà Dã Thảo muố n đưa ra
đây là hoa hướng dương có thể dùng để loa ̣i bỏ chấ t
đô ̣c như lead, arsenic và uranium có trong những
vùng đấ t đai bi ̣nhiễm đô ̣c, không trồ ng tro ̣t đươ ̣c.
Ví du ̣, hoa hướng dương đươ ̣c dùng để tẩ y chấ t đô ̣c từ các hồ nước sau tai na ̣n
Chernobyl và, đã đươ ̣c dùng trong tai na ̣n bi ̣phóng xa ̣ nguyên tử ở Fukushima. Dã
Thảo nghi ̃ đế n tai na ̣n Formosa mới xảy ra ở Viê ̣t Nam và phương án trồ ng hoa
hướng dương đố i với các vùng đấ t bi ̣nhiễm đô ̣c và các ao hồ sông biể n bi ̣các chấ t
sắ t thép phế thải (arsenic) làm cá chế t. Trồ ng Hoa Hướng Dương để tẩ y đô ̣c những
vùng đấ t đai và ao hồ sông biể n miề n Trung Viê ̣t Nam, nên trồ ng thâ ̣t nhiề u như các
nước Âu Châu và ở Mỹ Châu vì tính chấ t giải đô ̣c của hoa có thể hút các chấ t đô ̣c

thấ m trong đấ t và cả trong ao hồ sông biể n. Hôm nay, 16/09/2016, Dã -Thảo đo ̣c
phương án trồ ng hoa hướng dương để giải đô ̣c đấ t đai và không khí, ao hồ , sông biể n
trên internet, nên xin đươ ̣c chuyể n đế n các ba ̣n đo ̣c. Hoa hướng dương vừa đe ̣p rực
rỡ vừa có hô ̣t ăn ngon vừa chiế m mô ̣t vi ̣ thế không nhỏ trong kỷ nghê ̣ ta ̣o thức ăn
trên toàn thế giới. Vừa là loa ̣i cây thầ n diụ giải đô ̣c cho không khí quanh ta đươ ̣c
trong lành, cho đấ t đai trở nên sa ̣ch không còn nhiễm đô ̣c. Mong các ba ̣n ở Viê ̣t Nam
thử trồ ng thâ ̣t nhiề u hoa hướng dương để tri ̣ liêụ các chấ t đô ̣c thải ra do Formosa,
như Chernobyl ở Ukrain và Fukushima ở Nhâ ̣t vâ ̣y. Ba ̣n trồ ng hoa hướng dương là
ba ̣n áp du ̣ng phương pháp Phytoremediation đó ba ̣n a ̣. Mong lắ m, cầ u xin ơn trên
phù hô ̣ cho Viê ̣t Nam.
Da-̃ Thảo Quế Trầ n, sưu tầ m.
Sydney Aus. 16/09/2016

Sunflower field.

Sunflower seeds almost ready.

