
குமிழ்.. கு கிய காலத்திேலேய கு கல வ மானம்! 

 

குைறந்த காலத்தில், அதிக வ மானம் த ம் மரவைககளில் க்கிய இடத்தில் இ ப்ப  குமிழ், 

இைத சாகுப  ெசய்ய ஏக்கர் கணக்கில் இடம் ேதைவயில்ைல. வரப்ப, வாய்க்கால், கா  இடம் 

என ைகவசம் இ க்கும். எந்த இடத்தி ம் நடலாம். இ , ஆணிேவர் தாவரம் என்பதால், பக்க 

ேவர்கள் அதிகமாக வளரா . அதனால் குைறந்த இைடெவளியி ம் இந்த மரத்ைத நட  

ெசய்யலாம். ேதக்குக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த இம்மரம், இைழப்பதற்கு, இலகுவாக ம், அேதசமயம் 

உ தியாக ம் உள்ளதால் கடந்த சில ஆண் களாக குமிழ் மரததின் ேதைவ அதிகாித் ள்ள .  

வறண்ட நிலத்தி ம் குமிழ் வள ம் என பலர் தவறான எண்ணத்தில் உள்ளனர். ஆனால், 

ேபா மான தண்ணீர் வசதி உள்ள நிலங்களில் மட் ேம குமிழ் சாகுப  ெவற்றிையக் ெகா க்கும்.  

ம தாம்பி ம் வ மானம்! 

குமிழ், நல்ல வ கால் வசதி ள்ள ஆழமான மண் கண்ட ள்ள அைனத்  மண் வைககளி ம் 

சிறப்பாக வள ம். சாகுப  நிலத்ைத உழ  ெசய்  15 அ க்க 15 அ  இைடெவளியில், இரண்  

அ  நீளம், அகலம், ஆழ ள்ள குழிெய த் , நட  ெசய்ய ேவண் ம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் 

மட்கிய ெதா ரம் மற் ம் வண்டல்  மண்ைணக் கலந்  க்கால் பாகத் க்கு நிரப்பி, மீத ள்ள  

குழிைய ேமல் மண் ெகாண்  நிரப்ப ேவண் ம். ஏக்க க்கு 200 கன் கள்  ேதைவப்ப ம். ன்  

மாதம் வைர வாரம் ஒ  ைற ம்.. பிறகு, பதிைனந்  நாட்க க்கு ஒ  ைற ம் என 

நீர்பாய்ச்சுவ  நல்ல . 

நட  ெசய்த ஓராண் ல், 10 அ  உயரம் வைர வளர்ந்  விடம். தல் ன்  ஆண் கள் வைர 

கிைளகைள அவ்வப்ேபா  கவாத்  ெசய்ய ேவண் ம். ைறயாக கவாத்  ெசய்யாவிட்டால், 

மரம் ேநராக வளரா . நட  ெசய்த 8 தல் 10-ம் ஆண் க்குள் அ வைட ெசய்யலாம். 10 

ஆண் களில் ஒ  மரம் ஒ  டன் எைடயில் இ க்கும். ஒ  டன் குைறந்தபட்சம் 7,000 பாய்க்கு 



விற்பைனயாவதாக ைவத்தக் ெகாண்டா ம், ஒ  ஏக்காில் உள்ள 200 மரங்கள் லம் 14 லட்ச 

பாய் வ மானமாகக் கிைடக்கும். அ வைட ெசய்த இடங்களில், ம ப ம் ளிர்க்கும். அைத 

ைறயாகப் பராமாித்தால் அ த்த 6 அல்லத 7-ம் ஆண்  ம தாம்ைப அ வைட ெசய்யலாம். 

தல் அ வைடயில் கிைடத்ததில், 50 சதவிகித அள  வைரயில் இந்தத் தடைவ மகசூல் 

கிைடக்கும். இதற்குப் பிறகு ம தாம்  விடக்கூடா . 

சில விவசாயிகள் 10 அ  இைடெவளியில், ஏக்க க்கு 400 கன் கைளக்கூட ந கிறார்கள். இந்த 

ைறயில் சாகுப  ெசய் ம் ேபா , 5-ம் ஆண் ல் ஒ  மரம் விட் , ஒ  மரம் என்  அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம். இப்ப ச் ெசய்தால் 200 மரங்கள் கிைடக்கும். இைத விற்பைன ெசய்தால் தலா 

1,500 பாய் தம் 3,00,000 பாய் வ மானமாகக் கிைடக்கும். மீத ள்ள 200 மரங்கைள 10-ம் 

ஆண் ல் அ வைட ெசய்யலாம். ஒ  மரம் குைறந்தபட்சம் 5,000 பாய் தம் 200 மரங்க க்கு 

10 லட்ச பாய் வ மானம் கிைடக்கும். 

இைதத் தனிப்பயிராக சாகுப  ெசய்ய வாய்ப்பில்லாத விவசாயிகள், வரப்ப, வாய்க்கால், ேவ , 

ஓரங்கள், ஓைட, கா  இடங்கள் என ைகவசம் இ க்கும் இடெமல்லாம் நட  ெசய்யலாம். குமிழ் 

சாகுப ையப் ெபா த்தவைர கவாத் ம், பாசனம் மட் ம் தான் பராமாிப் , இைதச் சாியாக 

ெசய்யாவிட்டால் எதிர்பார்க்கும் மகசூல் கிைடக்கா . அவ்வப்ேபா  கம்பளிப்  தாக்குதல் 

இ க்கும். அ  ெபாிதாக பாதிப்ைப ஏற்ப த்தா . பாதிப்  அதிகமாக இ க்கும் என 

ேதான்றினால் ைகப் ச்சிவிரட் கைளப் பயன்ப த்திக் கட் ப்ப த்தலாம். 

இ வைர நாம் ேபசிக் ெகாண் ந்த  குைறந்தபட்ச கணக்கு. இனி, குமிழ் சாகுப யில் 10 

ஆண் கள் அ பவம் உள்ள க்ேகாட்ைட மாவட்டம், அன்னவயல் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த 

ரவிச்சந்திரன் ெசால்வைதக் ேகட்ேபாமா! 

ன்  வ டம்தான் பராமாிப் ! 

என்ைனப் ெபா த்தவைரக்கும் குமிழ் மாதிாி குைறந்த காலத்தில் அதிக வ மானம் ெகா க்கும் 

மரம் எ ம் இல்லீங்க. 7 தல் 10 வ டத்திற்குள்ள ஒ  மரம் ஒ  டன் எைட வந் . இைத 

என் அ பவத்திேலேய உணர்ந்தி க்ேகன். 10 வ டத்திற்க்கு  ன் 30 ெசன்ட் நிலத்தில் 9 

அ க்கு 9 அ  இைடெவளியில் குமிைழ நட  ெசய்தி ந்ேதன். கவாத்  அ ச்சு, ைறயாக 

தண்ணீர் ெகா த்  பாத் க்கிட்டதால் மரங்க நல்லா வளர்ந்தி க்கு. அதில் ேவ ேயாரமா இ ந்த 

நான்ைகந்  மரங்கைள ேபான  வ டம் ெவட்  விற்ேறன். ஒவ்ெவா  மர ம் ஒன்றைர டன் 



எைட இ ந்த . ஒ  டன் 10 ஆயிரம் பாய்க்கு விைல ேபானதால், மரத்திற்க்கு 15 ஆயிரம் 

பாய் கிைடத்த . மிச்க மரங்கைள இன் ம் ெவட்டாமல் ைவத்தி க்ேகன். 

இந்த மரத்திற்க்கு இ க்கிற மாண்ைட பார்த் விட்  ஒன்றைர வ டத்திற்க்கு ன், ெச க்கு 

ெச  14 அ , வாிைசக்கு வாிைச 13 அ  இைடெவளியில் இரண்டைர ஏக்காில் நட  

ெசய்தி க்ேகன். இப்ப  நட்டால் ஏக்க க்கு 220 கன் கள் வைரக்கும் ேதைவப்ப ம். தல் 

வ டம் வைரக்கும் ஊ பயிராக கடைல, உ ந்  என்  மாறி, மாறி ஊ பயிர் ெசய்தி க்கலாம். 

குமிைழப் ெபா த்தவைரக்கும் 20 அ  உயரத்திற்க்கு மரம் ேபாற வைரக்கும் கவாத்  

எ க்க ம். அதற்க்கு ேமல் ேதைவயில்ைல. அேத ேபால் தல் இரண் , ன்  வ டம் 

வைரக்கும் ைறயாக தண்ணீர் ெகா த்  பராமாிக்க ம். 

 இைதெயல்லாம் ெசய்திட்டா.. குமிழில் நல்ல மகசூைல எ த் விடலாம். நட  ெசய்த 7-ம் 

வ டத்தி ந்  10-ம் வ டத்திற்க்குள்ள  அ வைட ெசய்திடலாம். ஒ  மரத்திற்க்கு சராசாி 

விைலயாக 10 ஆயிரம் கிைடத்தா ம், ஒ  ஏக்காில் 200 மரத்திற்க்கு, 20 லட்ச பாய் வ மானம் 

கிைடக்கும். விற்பைனயிலம் பிரச்சைனயில்ைல. உங்ககிட்ட குமிழ் மரம் பணம் ெகா த்  

ெவட் க்கிட்  ேபாயி வாங்க. அந்தள க்கு இதற்க்கு மாண்ட் இ க்கு. 

ெதாடர் க்கு : ரவிச்சந்திரன், அைலேபசி : 96551-82891. 

ஆதாரம்: பசுைம விகடன் ெவளியீ , 25.05.11 www.vikatan.com 

 

    


