
தனம் த ம் சந்தனம்...ஏக்க க்கு ஒ  ேகா  ..! 

 

வனத் ைற உதவி வனப்பா காவலர்  

 ஒ  ஏக்காில் இ ந்  ஒ  ேகா  பாய் வ மானம் பார்க்க மா? என்றால்... நிச்சயம் 
ம். அதற்காக அதிகம் அலட் க் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல.... சந்தன மரங்கைள நட  

ெசய்தாேல ேபா ம்! 

 

மரங்களில் தன்ைமயான ம், அதிக வ மானம் த வ மாக இ ப்ப  சந்தன 
மரம்தான். என்றா ம், ன்றாண் களில் ச க்கு,  ஐந்தாண் களில் ைதல மரம், பத்தாண் களில் 
க ேவல மரத்ைத அ வைட ெசய்யலாம்... என்  ெசால்வ  ேபால, சந்தனத்ைத இத்தைன 
ஆண் களில் அ வைட ெசய்ய ம் என குறிப்பிட் ச் ெசால்ல யா . திர்ந்த மரம் 
இயற்ைகயாகேவ காய்ந்  இறந்  வி ம். அதன் பிறகுதான் அைத ெவட்ட அ மதிப்பார்கள். 
இதற்கு 25 வ டங்க ம் ஆகலாம், 30 வ டங்க ம் ஆகலாம். அேதேபால, எல்லா இடங்களி ம் 
சந்தன மரம் வளர்ந்தா ம், சில இடங்களில் உள்ேள சந்தனம் இ க்கா . இ தான் இயற்ைகயின் 
விேனாதம்! 

ேவ ர், தி வண்ணாமைல, தர்ம ாி, ேசலம், ஈேரா , நீலகிாி, ேகாைவ... ேபான்ற பகுதிகளில் 
நன்றாக வள ம்.   

சாி, சந்தன மரத்ைத வணிகாீதியாக எப்ப ச் சாகுப  ெசய்வ  என்பைத பற்றி பார்ப்ேபாமா? 

கூட்டணிதான் சிறந்த !  



சந்தன மரங்கள், உவர் நிலங்கைளத் தவிர, மற்ற அைனத் ப் பகுதியி ம் வள ம். ேவப்பமரம் 
எங்ெகல்லாம் நன்றாக வள ேமா... அங்கு சந்தன ம் சிறப்பாக வள ம். இைதச் 
ெசால் ம்ேபா ... இப்ேபா  ஊர் ரா ம்தான் ேவப்ப மரங்கள் இ க்கின்றன. ஆனால், சந்தன 
மரங்கள் அப்ப  இல்ைலேய...! மைல மற் ம் மைல சார்ந்த இடங்களில் மட் ம்தாேன 
இ க்கிற . பிறெகப்ப ... அைத வளர்க்க ம்? என்ெறா  ேகள்வி உங்க க்கு எழக்கூ ம். 

ஒ  காலத்தில் தனியார் நிலங்களில் இ க்கும் சந்தன மரங்கள்கூட அரசாங்கச் ெசாத்தாகத்தான் 
இ ந்தன. அதன் காரணமாகேவ சந்தன மர வளர்ப்  என்ப  ெபா மக்களிடம் அவ்வளவாக 
பரவாமல் இ ந்த . ஆனால், 2008-ம் ஆண்  இந்தச் சட்டத்ைத தளர்த்தி, தற்ேபா  தனியார் 
நிலங்களில் சந்தன மரங்கைள வளர்க்கும் வைகயில் 'தனியார் நிலங்களில் சந்தன மரங்கள் சட்டம்-
2008’ என்ப  நைட ைறக்கு வந் விட்ட . இதன்ப  அைனவ ம் சந்தன மரங்கைள 
வளர்க்கலாம் என்ற நிைல இப்ேபா தான் உ வாகி ள்ள . இனிேமல்தான், எல்லா 
இடங்களி ம் அ  பரவ ஆரம்பிக்கேவண் ம்.   

 

கன்  வளர்ப் !  

மரக்கன் கைள பா தீன் ைபகளில் வளர்த்  நட  ெசய்வ தான் நல்ல . சந்தனம் தனியாக 
வளரா , என்பதால் உதவிக் கன் கைள ம் இைணத்ேத நடேவண் ம். ேவம் , ச க்கு, 
ச ண்டல், அகத்தி ேபான்ற கன் கைள இத டன் இைணத்  நடலாம். இந்த உதவிச் 
ெச களின் ேவர்க டன் ேசர்ந்  சந்தன மர ேவர்க ம் சத் க்கைள உறிஞ்சி வள ம். 

சந்தன மரக்கன் கேளா  உதவிக்கன் கைள ம் ேசர்த்  10% பாஸ்ேபா-பாக்டீாியாக் 
கைரச ல் நைனத் , பா தீன் ைபகளில் ைவத்  வளர்க்க ேவண் ம். மாதம் இ ைற தலா 5 
கிராம் ேவப்பம் பிண்ணாக்கு மற் ம் கடைலப் பிண்ணாக்ைக தல் ன்  மாதம் வைர இட 
ேவண் ம். சந்தனச் ெச யின் உயரத்ைதவிட உதவிச்ெச யின் உயரம் குைறவாக இ க்கும்ப  
பார்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆ  மாதம் தல் ஒ  வ டம் வைர இப்ப  வளர்ந்த பின் , 
நிலத்தில் நட  ெசய்யலாம். 



நன்றாக உழ  ெசய்த நிலத்தில் 15 அ க்கு 15 இைடெவளியில் இரண்  அ  நீள, ஆழ, 
அகலத்தில் குழிெய த்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப  நட  ெசய்தால், ஏக்க க்கு 200 
கன் கள் வைர ேதைவப்ப ம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் 500 கிராம் ேவப்பம் பிண்ணாக்கு, கடைலப் 
பிண்ணாக்கு ஆகியவற்ைற தலா 25 கிராம் ேபாட்  நடேவண் ம். கன் க க்கு வாரம் ஒ  

ைற தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். நட க்குப் பிறகு, பாசன ம், பா காப் ம் மட் ேம 
சந்தனத் க்கான பராமாிப் . 

மரத் க்கு 10 கிேலா மகசூல்!  

சந்தன மரத்ைதப் ெபா த்தவைர மற்ற மரங்கைளப்ேபால ெமாத்த மரத்ைத ம் கணக்கிட 
யா . மரத்தின் ைவரம் பாய்ந்த பகுதியின் எைடதான் கணக்கில் எ த் க் ெகாள்ளப்ப ம். 

இைதத் ல் யமாக ெசால்ல யா . என்றா ம், நல்ல வளமான சூழ ல் வள ம்ேபா , 
சராசாியாக ஒ  மரத்தில் இ ந்  சுமார் 10 கிேலா சந்தனம் கிைடக்க வாய்ப் ள்ள . தற்ேபா , 
தமிழ்நா  அரசு வனத் ைறயின் விற்பைன நிைலயங்களில் ஒ  கிேலா சந்தனம் 5,000 பாய் 

தல் 6,000 பாய் வைர ஏலம் ேபாகிற . இந்தக் கணக்கின்ப  பார்த்தால்... ஒ  மரம் 50 
ஆயிரம் வைர விைல ேபாகும். ஒ  ஏக்காில் உள்ள 200 மரங்களில் இ ந் , ஒ  ேகா  பாய் 
வைர வ மானம் கிைடக்கும். 

அரசுக்கு 20%... விவசாயிக்கு 80%!  

சந்தனக் கன்  நட  ெசய்த இரண்டாம் ஆண் க்குள் கிராம நிர்வாக அ வலாிடம் பதி  ெசய்ய 
ேவண் ம்.  25 ஆண் க க்கு ேமல் திர்ந்த பின் வனத் ைற லமாகத்தான் விற்க ம். 
மரத்தின் உாிைமயாளர், அதற்குாிய விண்ணப்பத்ைதப் ர்த்தி ெசய் , சம்பந்தப்பட்ட 
தாசில்தாாிடம் இ ந்  மரங்கள் உள்ள நிலத் க்கு ெசாந்தக்காரர் என்ற சான்றிதழ், சிட்டா, 
அடங்கல், வைரபடம் ேபான்றவற்ைற இைணத் , மாவட்ட வன அதிகாாியிடம் ம  ெசய்ய 
ேவண் ம். அ  பாிசீ க்கப்பட்ட பிறகு, சம்பந்தப்பட்ட பகுதியின் வனச்சரகர் லமாக 
அ வைட ெசய் , அ கில் உள்ள வனத் ைற ெடப்ேபா க்கு ெகாண்  ெசல்வார்கள். அங்கு, 
கடந்த ைற விற்பைனயான விைலக்கு ஏற்ப விைலைய நிர்ணயம் ெசய்வார்கள். ெமாத்தத் 
ெதாைகயில் அ வைட, ேபாக்குவரத் , சுத்தப்ப த் தல் ஆகியவற் க்காக பத்  சதவிகிதம், 
நிர்வாகச் ெசல க க்காக பத்  சதவிகிதம் என 20 சதவிகிதத் ெதாைகையக் கழித் க் 
ெகாள்வார்கள். மீதம் உள்ள 80 சதவிகிதத் ெதாைக நிகர விற்பைன விைலயாக கிைடக்கும். 
இந்தப் பணத்ைத அ வைட ெசய்ததில் இ ந்  30 நாட்க க்குள் 20 சதவிகித ம், 
மீதித்ெதாைகைய 90 நாட்க க்குள் ம் ெகா ப்பார்கள். 



சந்தன மரம் சாகுப  ெசய்வதில் நல்ல வ மானம் இ க்கும். அேத ேநரத்தில் இதன் பா காப்  
மிக ம் க்கியம். ைறயாக பா காப்  ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ம் என்ற 
நம்பிக்ைக ள்ளவர்கள் தாராளமாக சந்தனத்ைத நடலாம். 

ேமற்ெகாண் ம் சந்ேதகமா...? சந்தனத்ைத 40 ஏக்காில் சாகுப  ெசய் ள்ள பல்லடம், 
த்தாண் பாைளயத்ைதச் ேசர்ந்த ைரசாமி ெசால்வைதக் ேகட் விட் , அதன்பிறகு நீங்கேள 

 ெசய்  ெகாள் ங்கள்! 

1,50,00,000!  

''நட  ெசஞ்சி ஆ  வ சமாச்சு. 12 அ  இைடெவளியில ஏக்க க்கு 350 ெச க வைரக்கும் 
நட் க்ேகன். இப்ப என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட  12 ஆயிரம் மரத் க்கும் ேமல இ க்கு . 
சந்தனத்ைதப் ெபா த்தவைரக்கும் வாரம் ஒ  தண்ணி ெகா க்க ம்... தல்  வ சம் 
கவாத்  அ க்க ம்... மத்தப  எந்தப் பராமாிப் ம் ேதைவயில்ல. ஆனா, பராமாிக்குற தான் 
ெபாிய ேவைலேய! ெரண்  ேவ  ேபாட்  பா காத் ட்  வர்ேறன். ஒ  மரத் க்கு 
அதிகபட்சமா 50 கிேலா வைரக்கும் 'ேசகு’ (ைவரம் பாய்ந்த பகுதி) கிைடக்கும்  ெசால்றாங்க. 
குைறந்தபட்சம் 

10 கிேலா கிைடச்சா ம், நல்ல மகசூல்தான். இன்னிக்கு நிலவரப்ப  ஒ  கிேலா ேசகு 

5 ஆயிரத் க்கு ஏலம் ேபாகு . அந்த கணக்குப்ப  பாத்தா... என்ைனப் ெபா த்தவைர ஏக்க க்கு 
ஒன்றைரக் ேகா க்கு ேமல கிைடக்கும்  எதிர்பாக்குேறன். 

சந்தன மரம் வளர்க்கற விவசாயிக க்கு ைறயான பா காப்  ஏற்பா கள், ப்பாக்கி ெவச்சுக்க 
அ மதி இைதெயல்லாம அரசாங்கம் ெசய்  ெகா க்க ம். அப்பத்தான் நிைறய ேபர் சந்தன 
மரம் வளர்க்க ஆர்வமா ன்வ வாங்க.'' 
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