
வாழ்க மரம்... வளர்க பணம்!ஒ  வ டத்தில் ேதாப்பாகும்! 

 

மைலேவம்  கு கிய காலத்தில் மற்ற மரங்கைள விட அதிக வ மானம் தரக்கூ ய . 

குைறந்தள  நீர்வளம் உள்ள பகுதிகளி ம் நன்றாக வள ம். பராமாிப்ப ம் சுலபம். நட  ெசய்த 

3-ம் ஆண் ல் காகித ஆைலக்கு அ ப்பிவிட ம். 4-ம் ஆண்  என்றால், தீக்குச்சி 

தயாாிப்பதற்காக் ெகா த் விட ம். 5,6 –ம் ஆண் களில் என்றால் பிைள ட் தயாாிக்கும் 

நி வனங்கள் ேத  வ ம். 7 ஆண் க க்கு ேமல் ஆகிவிட்டால், அைனத்  மரச் சாமன்கைளச் 

ெசய்வதற்கும் பயன்ப த்தலாம். ஆக, ேதைவையப் ெபா த்  எந்த நிைலயில் 

ேவண் மானா ம், இந்த மரத்ைத விற்  பணமாக்க ம்! நட  ெசய்த 

ஓராண் க்குள்ளாகேவ ேதாப்பாக மாறிவி ம் அள க்கு இதன் வளர்ச்சி அபாிதமான . 

ஏக்க க்கு 200 மரங்கள்! 

வ கால் வசதி ெகாண்ட அைனத்  நிலங்களி ம் வள ம். என்றா ம், மணல் கலந்த வண்டல் 

மண் மியில் சிறப்பாக வள ம். 23 தல் 40 கிாி ெசல்சியஸ் ெவப்பநிைல ம், 5 தல் 7 

வைரயிலான கார அமில நிைல உள்ள மண் ம் இதற்கு ஏற்ற . நிலத்ைத நன்கு உழ  ெசய்  

15 அ க்கு 15 அ  இைடெவளியில் இரண்  அ  நீளம், அகலம் மற் ம் ஆழ ள்ள குழகைள 

எ த்  நட  ெசய்ய ேவண்டம். இப்ப  நட  ெசய்தால், ஏக்க க்கு 200 கன் கள் ேதைவப்ப ம். 

ஒவ்ெவா  குழியி ம் மண்  உரம் ஒ  கிேலா, ேவர்வளர்ச்சி உட் சணம், 30 கிராம் (ேவம்), 

மட்கிய ெதா ரம். ஒ  கிேலா, அேசாஸ்ைபாில்லம், பாஸ்ேபா – பாக்டீாியா – தலா 15 கிராம் 

ஆகியவற்ைறப் ேபாட் , ைபயில் உள்ள கன் கைள மண் கட்  உைடயாமல் பிாித்  

நடேவண் ம். ெச களின் ேவர்ப்பகுதி மியின் ேமல்பகுதியில் ெதாியாதவா , ேமல் மண்ைணக் 

ெகாண்  குழிகைள டேவண் ம். நிலம் க்க இைத நட  ெசய்ய யாதவர்கள், வரப்  

ஓரங்களில் 10 அ  இைடெவளியில் நட  ெசய்யலாம். 



ேமற்ெசான்ன அ ப்பைடயில்தான் வனவிாிவாக்கத் ைற பாிந் ைர ெசய்கிற . ஒேர 

மாதிாியான அளவில் மரங்கள் கிைடக்க இைதக் கைடபி க்கலாம். ஆனால், விவசாயிகள் 10 

அ க்கு 10 அ  இைடெவளியில், ஏக்க க்கு 400 கன் கள் வைரயி ம் கூட  நட  

ெசய்கிறார்கள். ெப ந்தி க்கும் மரங்கைள சீக்கிரேம ெவட் விட் , மற்ற மரங்கைள ேம ம் 

வளரவிட்  பிற்பா  ெவட்  விற்பைன ெசய்கிறார்கள். 

3 வ டம் வைர ஊ பயிர் ெசய்யலாம்! 

வாரம் ஒ  தண்ணீர் ெகா த்தால் நல்ல . 10 நாட்க க்கு ஒ  ைறயாவ  தண்ணீர் 

ெகா ப்ப  அவசியம். தல் 2 ஆண் களில் மைழக் காலத்திற்கு ன்னதாக கன் கைளச் சுற்றி 

கைள எ த் , மண்ைணக் ெகாத்தி விட்டால் வளர்ச்சி அதிகாிக்கும். இந்த மரத்தின்  இைலகள் 

மற் ம் கிைளகளின் அடர்த்தி குைறவாகேவ இ க்கும். எனேவ, நட  ெசய்த தல் 3 ஆண் கள் 

வைர தண்ணீர் வசதிையப் ெபா த்  மஞ்சள், உ ந் , வாைழ, காய்கறிகள் ேபான்றவற்ைற 

ஊ பயிராகச் ெசய்யலாம். ேநராக, உயரமாக வளரக்கூ ய மரம் என்பதால், ஓரள க்கு வளர்ந்த 

மரத்தின் ர் பகுதியில் இரண்  மிளகுக் ெகா கைள நடலாம். மிளகு ல ம் தனி வ மானம் 

கிைடக்கும். 

60 அ  உயரத்திற்கு ேமல் வளரக்கூ ய மரம் இ . மாதம் சராசாியாக ஒ  ெச.மீ தல் 2 ெச.மீ 

சுற்றள க்கு வள ம். சுமார் 20 அ  உயரம் வைர பக்கக் கிைளகள் வரா  என்பதால், இைல, 

கிைளகைள ெவட் விட ேதைவயில்ைல. தன்ைனத் தாேன பராமாித் க் ெகாள் ம் தன்ைம 

வாய்ந்த ம்கூட. 

ஆண் க்கு ஒ  லட்சம் 

ஓராண்  காலம் வளர்ந்த மைலேவம் த் ேதாட்டம், இயற்ைகயாக அைமந்த பசுைமக்கு ைல 

ேபான்  ரம்மியமாகக் காட்சியளிக்கும் 7-ம் ஆண்  வில் அ வைட ெசய்யலாம். ஒ  மரத்தில் 

இ ந்  சுமார் 15 கன அ  த மரம் கிைடக்கும். தற்ெபா  கன அ  250 பாய்க்கு விைல 

ேபாகிற . ஒ  மரம் 3,750 பாய்க்கு விைல ேபாகும். சராசாியாக 3,500 பாய் எனக் 

கணக்கிட்டாேல, 200 மரங்க க்கு 7 லட்ச பாய் வ மானம் கிைடக்கும். ஒ  ஏக்காி ந்  

ஆண் க்கு ஒ  லட்ச பாய் தம் வ மானம் கிைடக்கும் என்  ைவத் க் ெகாள்ளலாம். இ  

தற்ேபாைதய நிலவரம். 7 ஆண் க க்குப் பிறகு, இதன் விைல இன் ம் அதிகாிக்க வாய்ப்  

உள்ள . 



இந்த மரம் பிைள ட் ெசய்வதற்கு ெபாி ம் பயன்ப கிற . ச்சி அாிக்கா  என்பதால் 

கட்டடங்களின் உள் அலங்கார ேவைலக க்கும் உபேயாகப் ப த்தப்ப கிற . மரத்தின் 

சுற்றள  அதிகாிக்க அதிகாிக்க பலைக, ஜன்னல் கட்ைடகள், நிைலக் கட்ைடகள் ெசய்வதற்கும், 

ேமைச, நாற்கா , கட் ல்கள் ெசய்ய ம் பயன்ப ம். 

வணிகாீதியில் மிகப்ெபாிய பயைனத் தரக்கூ ய மைலேவம்ைப  நட  ெசய்ய விவசாயிகள் 

ன்வர ேவண் ம். தரமான மைலேவம்  நாற் கள் குைறந்த விைலயில் அைனத்  வனவியல் 

விாிவாக்க ைமயங்களி ம் கிைடக்கின்றன. 

75 லட்சம் எதிர்பார்ப்  

மைலேவம்ைப தனிப்பயிராக 5 ஏக்காில் சாகுப  ெசய்  வ கிறார் திண் க்கல் மாவட்டம் 

ேகா ர் ெவங்கேடசன். அவாிடம் ேபசியேபா , “ நான் எம்.சி.ஏ ப ச்சி க்ேகன். ப த்தவர்கள் 

எல்லாம் விவசாயத்தில் ெபாிதாக லாபம் இல்ைல என்  அைத விட் ட்  ேவற ேவைலக்குப் 

ேபாறாங்க. ஆனால், ெதாழில் ட்பங்கைளப் பயன்ப த்தி ைறயா ெசய்தால், 

விவசாயத்திைல ம் நல்ல வ மானம் பார்க்க ம். ஏக்க க்க 400 ெச கள் (10 அ க்கு x 10 

அ ) தம் 2009 ம் வ ஷம் நவம்பர் மாதம் 5 ஏக்காில் 2,000 ெச கைள நட  ெசய்ேதன். 

ஒண்ேணகால்  வ டத்தில் ஒவ்ெவா  மர ம் 35 ெச.மீ சுற்றளவில், 20 அ  உயரத்தில் வளர்ந்  

ேதாப்பாகி நிற்கிற . இப்ேபாைதக்கு கன அ  250 பாய்  ெசால்றாங்க. நான் இன் ம் 5 

வ டம் கழித் த்தான் ெவட்ட ம், இன்ைறக்கு விைலக்கு கணக்குப் ேபாட்டாேல .. 

குைறந்தபட்சம் ஒ  மரம் 3.750 பாய் தம், 2,000 மரத்தி ந்  75 லட்ச பாய் கிைடக்கும். 

என்  மகிழ்ச்சிேயா  ெசான்னவர். 

ஊ பயிரா ேசாதைன அ ப்பைடயில் வாைழைய நட் ப் பார்த்ேதன். நல்லாேவ வளர்ந்  

வந்த . அதனால் 5 ஏக்காி ம் ஊ பயிராக இைலவாைழைய நட  ெசய்ய  

ெசய்தி க்ேகன் என்  ெசான்னார். 

ெதாடர் க்கு, ெவங்கேடசன், அைலேபசி : 92458-47805 

 


