
ஆ  ஆண் களில் 2,50,000 ெப வாழ்  த ம் ெப மரம் 

 

 வானம் பார்த்த மி வறண்  ேபான நிலம் அள க்கு அதிகமாக ரசாயன 

உரங்கைளப் ேபாட்டதால் வண்  ேபான மண், என்றி க்கும் நிலங்கைள ைவத் க் 

ெகாண் க்கம் விவசாயிகள் பல ம், ‘இைத ெவச்சு என்னத்த ெசய்ய”. என் தான் 

லம்பிக் ெகாண் ப்பார்கள். ஆனால், அவர்க க்ெகல்லாம் வி ெவள்ளியாக 

ைளக்கிற ... ெப மரம். 

 பீயன், பீநாாி, பீதனக்கன் என்  பல ெபயர்களில் அைழக்கப்ப ம் இந்த 

ெப மரம், தீப்ெபட் த் ெதாழிற்சாைலக க்கு க்கிய லப்ெபா ளாக இ க்கிற . 

இதன் காரணமாகேவ இதன் ேதைவ நா க்கு நாள் அதிகாித் க் ெகாண்ேட வ கிற . 

 



இனி, வணிகாீதியாக ெப மரத்ைதப் பயிாி வ  எப்ப  என்  பார்ப்ேபாமா? 

வறண்ட பகுதிக்கு வரப்பிரசாதம்: 

 ெசம்மண. சரைள, சுண்ணாம்  நிலங்கள், கடற்கைர மற் ம் ஆற்ேறாரப் 

பகுதிகளில் ெப மரங்கள் நன்றாக வளர்கின்றன. தமிழகத்ைதப் ெபா த்தவைர 

அைனத் ப் பகுதிகளி ம் நட  ெசய்யலாம். மனாவாாி நிலங்கள், ேவ  ஒரங்களி ம் 

வளா்க்கலாம். ஆனால், காற்  அதிகமாக சும் பகுதிகளில் மரம் றிந்  வி ம் அபாயம் 

இ க்கிற . சமயங்களில் ேவேரா கூட சாய்ந்  வி ம். அதனால், இ ேபான்ற 

பகுதிகளில் ெப மர சாகுப ையத் தவிர்ப்ப  நல்ல . 

 தண்ணீர் வசதி உள்ள நிலங்களில் எப்ேபா  ேவண் மானா ம் நட  ெசய்யலாம். 

மானாவாாி நிலங்கள் என்றால், மழ ெதாடங்கும் பாலங்களில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

வறண்ட பகுதிக க்கும் வரப்பிரசாதமாக இ க்கும். இம்மரத்ைத ஒ  ைற நட  ெசய்  

விட்டால்ேபா ம், அ வைட ந்த பிறகு ேபாத்  லம் ெதாடர்ந்  வ மானம் 

ெகா த் க் ெகாண்ேட இ க்கும். 

ஏக்க க்கு 300 கன் கள்: 

 12 அ க்கு 12 அ  இைடெவளியில், இரண்  கன அ  அள க்குக் குழிெய க்க 

ேவண் ம். ஒ  ஏக்காில் 300 குழிகள் வைர எ க்கலாம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் 1 கிேலா 

மண்  உரம், 30 கிராம் ேவர்வளர்ச்சி உட் சணம் (ேவம்), 1 கிேலா ெதா ரம், 15 

கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லம், 15 கிராம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா ஆகியவற்ைறக் கலந்  



ைவத் , கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். நட  ெசய்  ஒ  மாதம் வைர வாரம் ஒ  

ைற பிறகு 15 நாட்க க்கு ஒ  ைற ம் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 

வறட்சிப் பகுதிக்கு வட்ட நட : 

 வறட்சியானப் பகுதிகளில் வளர்க்க வி ம் பவர்கள் வட்டவ வ நட  ெசய்வ  

நல்ல  6 மீட்டர் விட்டம் ெகாண்ட வட்டப் பரப்பில், கன் க க்கு இைடேய 3 மீட்டர் 

இைடெவளி இ ப்ப ேபால நட  ெசய்யலாம். அதாவ , வட்டத்தின் பாிதியில் ன்  

மீட்டர் ரத் க்கு ஒன்  என ஒ  அ  ஆழத்தில் வட்டமாக குழிெய த் க் ெகாள்ள 

ெவண் ம். ஒவ்ெவா  குழிக்கும் 3 கன் கைள நட ேவண் ம். அ த்த த்த வட்டங்கள் 

ெந க்கமாகேவ அைமக்கப்பட ேவண் ம். இரண்  வட்டங்களின் ைமயத் க்கு 

இைடேயயான ரம் 6 மீட்டர் இ க்க ேவண் ம். ( தல் வட்டத்தின் ைமயத்தில் இ ந்  

அ த்த வட்டத்தின் ைமயம் வைர, பார்க்க, படம்). இப்ப ச் ெசய்வதால் 

மைழக்காலங்களில் குழிகளில் ேசகரமாகும் தண்ணீர், ெச யின் வளர்ச்சிக்கு உதவியாக 

இ க்கும். இந்த ைறயில் ஏக்க க்கு 3000 கன் கள் வைர நட ம். 

ஒ  டன் 2,500 பாய்: 

 பராமாிப் க்காக அதிகம் கஷ்டப்படத் ேதைவயில்ைல. நட  ெசய்த 6 ம் ஆண் ல் 

அ வைட ெசய்யலாம். தாிசு நிலங்களில் வளர்க்கப்பட்ட மரங்கள் எனில், ஒ  மரம் சுமார் 

300 கிேலா தல் 500 கிேலா எைட வைர இ க்கும். இறைவயில் வளர்க்கப்பட்ட மரம் 

எனில், சுமார் 500 கிேலா தல் 750 கிேலா எைட வைர இ க்கும். ஒ  டன் மரத்தின் 

குைறந்தபட்ச சந்ைத மதிப்  2,500 பாய். மானாவாாியில் உள்ள 300 மரங்கள் லம் 



சராசாியாக 100 டன் மகசூல் கிைடப்பதாக ைவத் க் ெகாண்டா ம், 2,50,000 பாய் 

வைர வ மானம் கிைடக்கும். இறைவயில் உள்ள 300 மரங்கள் லம் சராசாி 150 டன் 

மகசூல் கிைடப்பதாக ைவத் க் ெகாண்டால், 3,75,000 பாய் வ மானம் கிைடக்கும். 

ஐந்ேத ஆண் ல் அ ைமயான வ மானம்: 

 ெப  மரத்ைத 3 ஏக்காில் நட  ெசய் ள்ள ேகாவில் பட் ையச் ேசர்ந்த ங்கம் 

நாயக்கர் ெசால்வைதக் ேகட்ேபாமா. 

 “அஞ்சு வ ஷத் க்கு ன்ன ஏக்க க்கு 300 மரங்கள் தம் ஒண்ணைர ஏக்கர்ல 

தீக்குச்சி மரத்ைத (ெப மரம்) நட்ேடன். 15 நாைளக்கு ஒ  தடைவ தண்ணி 

ெகா ப்ேபாம். மத்தப  ேவெறந்த பராமாிப் ம் பாத்தததில்ைல. ெகாஞ்ச நாைளக்கு 

ன்ன 22 மரங்கைள மட் ம் ெவட்  வித்ேதன். ெமாத்தம் ஆறைர டன் எைட இ ந்திச்சு, 

கம்ெபனிக்காரங்கேள ேதாட்டத் ல வந்  ெவட் க்கிட்  ஒ  டன் மரத் க்கு 4,100 

பாய்  விைல ெகா த்தாங்க. மீதியி க்கற மரங்கள் 100 டன் வ ம்  ெசான்னாங்க. 

இந்தக் கணக்குப்ப  பார்த்தா நா  லட்ச பாய்க்கு ேமல வ மானம் கிைடக்கும். 

 இந்த மரத் க்குள்ள கிராக்கிையப் பாத் ட் தான், ேபான வ ஷம் ஒண்ணைர 

ஏக்கர்ல நட் ட் , ஊ பயிரா ப த்தி ேபாட்ேடன். என்ைனப் ெபா த்தவைரக்கும் ஒ  

தடைவ நட் , தண்ணி மட் ம் ெகா த் க்கிட்  இ ந்தா அஞ்ேச வ ஷத் ல 

அ ைமயான வ மானம் ெகா க்குற அற் தமான மரம் தீக்குச்சி மரம்தான். இைடயில 

 வ ஷம் வைரக்கும் ஊ பயிர் சாகுப ம் ெசஞ்சிக்கலாம், அ த்த த்  ம தாம்ப 

லமாக ம் வ மானம் எ த் க்கிட்ேட இ க்கலாம்.” 



 ங்கம் நாயக்கர் ெசான்னைத மனதில் ஏற்றிக் ெகாண்டீர்கள்தாேன சிவகாசி, 

ேகாவில்பட் , கு யாத்தம் ேபான்ற ஊர்களில் உள்ள தீக்குச்சி தயாாிக்கும் 

ெதாழிற்சாைலகள் நிைறய இ க்கின்றன. ன்  இந்தத் ெதாழி க்கு ரப்பர் மரங்கைள 

அதிகளவில் பயன்ப த்தி வந்தனர். தற்ேபா  அந்த மரத்தின் விைல அதிகாித்  

விட்டதால், தீக்குச்சித் ெதாழில் தற்ேபா  ெப மரத்ைத மட் ேம நம்பி உள்ள  

என்பைதக் கவனத்தில் ெகாண்டால், இந்த மரத் க்கான விற்பைன வாய்ப்  

உங்க க்குப் ாிந் வி ம். 

காய விட்டா காசு ேபாயி ம்: 

 ேகாவில்பட் யில் தீக்குச்சி தயாாிக்கும் நி வனம் ைவத்தி க்கும் சுப்பிரமணியன் 

ெசால்வைத ம் ேகட் வி ங்கேளன். 

“ெப மரத் க்கு நல்ல கிராக்கி இ க்கு. மரங்கைள ெவச்சி க்கவங்க ெவட்  

கம்ெபனியில ெகாண்  வந்  ெகா த்தா ஒர டன் க்கு அதிகபட்சம் 5,500 பாய் 

வைரக்கும் ெகா த்  எ த் க்குேவாம். 16 அங்குலம் தல் 100 அங்குலம் சுற்றள  

உள்ள மரங்கைள மட் ம்தான் வாங்குேவாம். அேதேபால மரங்கைள ெவட் ன ம் 

உடேன கம்ெபனிக்கு ெகாண்  வந் ட ம். அதிகபட்சம் ஒ  வாரத் க்குள்ள ெகாண்  

வரைலனா அ  தீக்குச்சி ெசய்யப்படா . இ க்கு அதிக ேதைவ இ க்கறதால 

விவசாயிங்க தாராளமா நட  ெசய்யலாம்.” 

 என்ன எல்லா கணக்கு வழக்கும் ாிந்  விட்ட தாேன. அ த்  வரக்கூ ய 

மாதங்கள் மரக்கன் கள் ந வதற்கு ஏற்ற மைழ மாதங்கள். மானாவாாி நிலங்களில் 



ெப மரத்ைத நட  ெசய்ய நிைனப்பவர்கள், இந்தக் காலத்திேலேய ந வ தான் 

த்திசா த்தனம். 
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