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அகர் மரம்ெதாடர்பாக, அசாம்மாநிலத்தி க்கும் மைழக்கா கள் ஆராய்ச்சி நிைலயத்ைத அ க 

ேவண் ம் என்  குறிப்பிட் , அதன் கவாிைய ம் ஏற்கனேவ தந்தி ந்ேதாம். என்றா ம், 

‘எங்க க்கு தமிழ்நாட் ல் அகர் சாகுப  ெசய்பவர்களின் கவாி ேவண் ம். அல்ல  அண்ைட 

மாநிலங்களாக இ ந்தா ம் சாி’ என்ேற வாசகர்கள் பல ம் நமக்கு ேவண் ேகாள் ைவத்தனர் 



‘ றா பாண் ’யில் இடம்ெபற்றி ந்த ேகள்விக்குப் பதில் தந்தி ந்த ‘வந்தவாசி’ பகுதிைய ேசர்ந்த 

கனகராஜ் ேவ  அ வல்கள் காரணமாக தன் ைடய ேதாட்டத்திற்கு நம்ைம அைழத் ச் ெசல்ல 

தாமதம் ஏற்பட்ட . அைதய த் , கர்நாடக மாநிலம், ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலப்பகுதிகளில்  

ஒப்பந்த சாகுப  ெசய்  வ ம் ‘வன ர்கா அகர் ட் இந்தியா மிெடட்’  என்ற நி வனத்ைதத் 

ெதாடர்  ெகாண்ேடாம். மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயா  நம்மிடம் ேபசிய அந்த நி வனத்தின் ேமலாளர் 

பரத், அகர் மர சாகுப  பற்றி வாிவாகேவ ேபசினார். 

அக க்குக் ைக ெகா க்கும் அரசு! 

“சந்தன மரங்கைள விட விைல உயர்ந்தைவ அகர் மரங்கள். ெதன்னிந்தியாவில் ேமற்குத் 

ெதாடர்ச்சி மைலப் பகுதிகளி ம், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள காபித் ேதாட்டங்களி ம் 

அகர் மரங்கள் ஒ  காலத்தில் இ ந்தி க்கின்றன. காலப்ேபாக்கில் இைவ அழிக்கப்பட்  

விட்டன். அகர் மரத்ைத மீண் ம் வளர்த்ெத க்கும் வைகயில், ‘சந்தனம் பயிாிடப்ப ம் அளவிற்கு 

அகர் மரங்கைள ம் பயிாிட ெவண்டம். இதற்குத் ேதைவயான அைனத்  வசதிகைள ம் அரேச 

ெசய்  த ம்’ என சமீப ஆண் களாக ேதசியத் ேதாட்டக்கைல வாாியம் அறிவிப்ைப ெவளியிட்  

வ கிற . அந்த அளவிற்கு அகர் மரத்திற்கான ேதைவ இ க்கிற . 

எங்கள்  நி வனத்தின் சார்பில் கர்நாடகாவின் ேமற்குத் ெதாடர்ச்சி மைலப்பகுதியில் உள்ள 

உத்தர கன்னடா, ஷிேமாகா, சிக்கமங்க ர், ஹாசன், குடகு ஆகிய  5 மாவட்டங்களில் 

விவசாயிக டன் இைணந்  அகர் மரத்ைதப் பயிாிட்  வ கிேறாம். சி ங்ேகாியில் நாங்கேள 

ேநர யாகப் பயிாிட் ள்ேளாம். சிறிய கன்றி ந்  எட்  வய ள்ள மரங்கள் வைர எங்களிடம் 

இ க்கின்றன. ெபா வாக அகர் மரங்கள் மேலசியா, தாய்லாந் , ெதன்ெகாாியா, 

இந்ேதாேனசியா, ஆஸ்திேர யா, வியட்நாம், கம்ேபா யா ஆகிய நா களில் அதிகமாகக் 

காணப்ப கின்றன. இந்ேதாேனஷியாவில் வள ம் மரங்கேள தரம் மிக்கதாக இ ப்பதால், அதிக 

விைலக்கு விற்பைனயாகின்றன. 

கன்  50 பாய்! 

விவசாயிகளிடம் விைத தல் அ வைட வைர நாங்கேள பார்த் க் ெகாள்கிேறாம் என்கிற 

அ ப்பைடயில் ாிந்  உணர்  ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள்கிேறாம். அதன்ப  மேலசியாவில் 

இ ந்  கன் கைள இறக்குமதி ெசய் , ஒ  கன்  50 பாய் என்  ெகா க்கிேறாம். 

அ வைடக்கு வ ம் வைர ‘ஒ  மரத்திற்கு ஒ  பாய்’ என்ற கட்டண அ ப்பைடயில் 



ேதாட்டத்திற்கு ேநர யாகச் ெசன்  ஆேலாசைனகைள ம் வழங்குகிேறாம். தற்ேபா  2,021 

விவசாயிகள் எங்க டன் இைணந்  அகர் சாகுப யில் ஈ பட் ள்ளனர். 

ஒப்பந்த சாகுப  இல்லாம ம் பலர் ஈ பட் க்கின்றனர். அப்ேபாைதய சந்ைத விைலைய 

விவசாயிக க்குக் ெகா த் , மரங்கைள ெவட் க் ெகாள்ேவாம். இந்த மரத்ைத ெவட் வதற்கு 

அரசாங்கத்திடம் அ மதி வாங்க ேதைவயில்ைல. விற்பைன ெசய்வதி ம் சிக்கல் இல்ைல. 

கர்நாடகாவில் நிைறய வியாபாாிகள் உள்ளனர். உங்களிடம் அகர் மரம் இ க்கிற  என்றால் 

ேத   வந்  வாங்கிச் ெசல்வார்கள். 

இம்மரங்கி ந்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய் லம் தயாராகும் வாசைனத் திரவியங்கள்.. ச தி 

அேரபியா, பாய் ேபான்ற பகுதிகளில் வசிப்பவர்களால் அதிகம் பயன்ப த்தப்ப கிற ” 

என்றவர், அகர் மரத்ைத சாகுப  ெசய் ம் ைறகைளப் பற்றிச் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். 

எந்தப் பராமாிப் ம் ேதவையில்ைல! 

அகர் மரங்கள் மைலப்பிரேதசங்களில் தானாகேவ வள ம் இயல்  ெகாண்டைவ. எப்ேபா ம் 

நிழைல வி ம்பக்கூ யைவ என்பதால், காபி, ேதயிைல, ஏலக்காய், பாக்கு, ெதன்ைன, சில்வர் 

ஓக், ஆரஞ்சு.. ஆகிய பயிர்க க்கிைடயில் ஊ பயிராகப் பயிாிடலாம். அகர் மரங்க க்கு உரம், 

எ  என எந்தத் தனிப்பட்ட கவனிப் ம் ேதைவயில்ைல. ந வைதத் தவிர ேவ  எதற்கும் மனித 

உதவிைய எதிர்பார்க்காமல் தானாகேவ வளர்ந்  வி ம். இதன் இைலகள் சற்  த த்தைவ 

என்பதால், இயற்ைகயாகேவ நிைறய பச்ைசயம் இ க்கும். 

காபித் ேதாட்டங்களில் பயிாி ம் ேபா  15 அ க்கு ஒ  கன்  தம், ஏக்க க்கு 200 

கன் கைள ம், தனிப்பயிராக ந ம்ேபா  8 அ க்கு 8 அ  இைடெவளியில் ஒ  ஏக்க க்கு 600 

கன் கைள ம் நடலாம். அகர் மரங்கள் எல்லா இடங்களி ம் வள ம். ஆனால், ேபாதிய சூழல் 

இல்லாவிட்டால் பலன் கிைடக்காமல் ேபாய்வி ம். தமிழ்நாட்ைடப் ெபா த்தவைர ஊட் , 

ெகாைடக்கானல், ெபாள்ளாச்சி, வால்பாைற ேபான்ற பகுதிகளில் நடலாம். 

அகர் மரம் எட்  ஆண் க க்கு ேமல் தானாகேவ இறக்கத் ெதாடங்கிவி ம். அ தான் பல க்கு 

வந் விட்ட  என்  அர்த்தம். அப்ப ம் இறக்காத மரங்களின் பட்ைடகைள ெவட்  விட்டால், 

அைவ இறந்  வி ம். அதன் பிறகு மரத்ைதக் காய ைவத்  நம் ேதைவக்ேகற்ப பயன்ப த்திக் 

ெகாள்ளலாம். 



மரத் ண்  கிேலா .60,000! 

அவைரத் ெதாடர்ந்  விற்பைன வாய்ப்ைபப் பற்றி ேபசிய வன ர்க்ைக நி வனத்தின் ேசர்ேமன் 

தர்ேமந்திராகுமார் ெஹக்ேட, “அகர் மரத்ைதத் ண்  ண் களாக (சிப்ஸ்) ெவட்  கிேலா 

கணக்கில் விற்கலாம். அதன் வாசைனத் தன்ைமையப் ெபா த் , கிேலா 15 ஆயிரம் தல் 60 

ஆயிரம் பாய் வைர விைல ேபாகும். 

சில சமயங்களில் ஒ  லட்ச பாய் வைர கூட விைல ேபாகும். எந்தச் ெசல மில்லாமல் ஒ  மரம் 

10 ஆண் களில் 1 லட்ச பாையச் சம்பாதித் த் த ம். எங்கள் உ ப்பினர்கள் பலர் இப்ப  

லாபம் அைடந்தி க்கின்றனர். அகர் மரத்தின் ந ப்பகுதியில் சந்தன மரத்தில் இ ப்ப  ேபால 

‘ேசகு’ (ைவரம் பாய்ந்த பகுதி) இ க்கும்.  இந்த ேசைக அைரத் தான் ‘அகர் எண்ெணய்’ 

எ க்கப்ப கிற . ேசகின் அளவிற்கு ஏற்ப பணம் கிைடக்கும்.  கிேலா எைட உள்ள மரத்தில் 

குைறந்தபட்சம் ஒ  கிேலா ேசகு இ க்கும். 8 தல் 10 வய ள்ள மரத்தில் அதிகபட்சமாக 5 

கிேலா ேசகு கிைடக்கும். தற்ேபா , ஒ  கிேலா 40 ஆயிரம் பாய் தல் ஒ  லட்சம் பாய் வைர 

விற்பைனயாகிற .இந்தக் கணக்கின்ப  ஒ  மரத்தி ந்  அதிகபட்சம் 5 லட்சம் வ மானமாகக் 

கிைடக்கும். நாம் அவ்வள கூட கணக்குப் ேபாட ேவண்டாம். குைறந்தபட்சம் 1 லட்ச பாய் 

என்  ைவத்தாேல.. ஒ  ஏக்காி க்கும் 200 மரங்கள் லமாக குைறந்தபட்சம் இரண்  ேகா  

பாய் வ மானமாகக் கிைடக்கும் என்  ெசால்  ஆச்சாியப்ப த்தியவர், நான் பாரம்பாிய 

விவசாயக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். சி ங்ேகாியில் 600 ஏக்கர் காபி எஸ்ேடட் ல், கிட்டத்தட்ட 

5 ஆயிரம் அகர் மரங்கைள வயதான அகர் மரங்கள் அங்ேக உள்ளன. இந்தியா வதி ம் 

இ ந்  தன்னார்வத் ெதாண்  நி வனங்கள், விவசாய அைமப் கள் எங்கள் எஸ்ேடட் க்கு அகர் 

மரங்கள் குறித்த விளக்கங்கைளப் ெபற்  ெசல்கின்றனர்.தமிழகத்ைதப் ெபா த்தவைர, அகர் 

மரங்கள் வளர சாத்தியமான இடங்கள் எைவெயைவ என்  விவசாய வல் நர்கள் லமாக 

நாங்கள் கண்டறிந்தி க்கிேறாம். அதன்ப  ஊட் , வால்பாைற, கூட ர், ஏற்கா , 

ெகாைடக்கானல், ெபாள்ளாச்சி ஆகிய பகுதிகளில் அகர் நன்றாக வள ம்.மற்ற பகுதிகளில் 

நாங்கள் பாிேசாதித் ப் பார்க்கவில்ைல என்றார். 
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பரத், ெதாைலேபசி : 080 – 255592426,சிவ ங்கம், அைலேபசி : 99629 – 74256   

ஆதாரம் : www.vikatan.com பசுைம விகடன் ெவளியீடான ேததி, 10.8.11  


