
  

வணிகாீதியில், கு கிய காலத்தில் பலன் த ம் மரங்களில் க்கியமான … ச க்கு. ஒ  
காலத்தில் கடற்கைரப் பகுதிகள், அதிக மணற்பாங்கானப் பகுதிகள், தாிசு நிலங்கள் 
ேபான்ற இடங்களில் மட் ேம தான் ச க்கு சாகுப  நைடெபற்  வந்த . ஆனால்… 
ெநல், க ம் , வாைழ ேபான்றவற்றிற்கான இ ெபா ட்களின் விைலேயற்றம், 
ஆள்பற்றாக்குைற, தண்ணீர்த் தட்டப்பா  
ேபான்ற காரணங்களால், அைனத் ப் 
பயிர்கள் சாகுப  ெசய் ம் பரப் களி ம் 
ச க்கு இடம் பி க்க ஆரம்பித் வி்ட்ட . 
ெபா வாக மரப்பயிர்கள் என்றாேல, 
அவற்றின் அ வைடக்காக ஆண் க் 
கணக்கில் காத்தி க்க ேவண் ம். ஆனால், 
ச க்கு அதிகபட்சமாக ஐந்  
ஆண் களிேலேய பலன் தந் வி ம். இறைவ சாகுப  என்றால் ன்றைர 
ஆண் க க்குள் ம், மானாவாாி என்றால் 5 ஆண் க க்குள் ம் அ வைட 
ெசய்யலாம். 
கட்டட ேவைல மற் ம் எாிெபா ள் என்  மட் ேம பயன்பட்ட வந்த ச க்கு, தற்ேபா  
காகிதக் கூழ் தயாாிப்பில் மிக க்கியமாக பயன்ப கிற . அதனால், அதன் ேதைவ 
நா க்கு நாள் அதிகாித் க் ெகாண்ேட இ க்கிற . 
 
இதில் பல ரகங்கள் இ ந்தா ம், வணிக ாீதியில் அதிக பயன்தரக்கூ ய  
ஜுங்குனியானா ரக ச க்கு. சாதாரண ச க்கு மரங்கைளவிட, ேவகமாக வறட்சிையத் 
தாங்கி வளரக்கூ ய . இந்த மரம் சுமார் 15 தல் 25 மீட்டர் உயரம் வைரயி ம், கு க்கு 
வட்டம் 30 தல் 50 ெச.மீ வைரயி ம் வள ம். 
ஜுங்குனியானா ரகத்ைத வணிகாீதியாக கீழ்வ மா  சாகுப  ெசய்யலாம். 
மணல், வண்டல்மண், ெசம்மண் ஆகிய நிலங்களில் நன்றாக வளரக்கூ ய  ச க்கு. 
க னமண், களிமண்  மற் ம் வ கால் வசதியில்லாத நிலங்களில் மரத்தின் வளர்ச்சி 
குைறவாக இ க்கும். கடல் மட்டத்தி ந்  1,500 மீட்டர் உயரம் வைரயிலான 
இடங்களி ம் 15 மிகிாி தல் 33 மிகிாி வைரயிலான ெசல்சிய  ெவப்ப நிைலயி ம் 

ஏக்க க்கு 50 டன்…’சக்ைகப் ேபா  ேபா ம் ச க்கு!’ 



வளரக்கூ ய . உழ  ெசய்த நிலத்தில் கன் கைள 4 அ க்கு 4 அ  இைடெவளியில் 
நடேவண் ம். ஏக்க க்கு 4 ஆயிரம் கன் கள் ேதைவப்ப ம். ஒ  அ  நிள, அகல, 
ஆழ ள்ள குழிகைள எ த் , அதில் ெதா ரம் மற் ம் மண்  உரங்கைள இட்  
நட்டால் ெச யின் வளர்ச்சி நன்றாக இ க்கும். 
 
ஒ  மாத காலம் வைர 3 அல்ல  5 நாட்க க்கு ஒ  ைற தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 
ெச  தைழத்த பிறகு, வாரம் ஒ  ைற பாய்ச்சலாம். ஆ  மாதத் க்குப் பிறகு, 15 
நாட்க க்கு ஒ  ைற ம் ஒராண் ற்குப் பிறகு ேதைவக்கு ஏற்ப ம் பாசனம் ெசய்தால் 
ேபா ம். நன்கு வளராத கன் கைள, தல் இரண்  மாதத்திற்குள் நீக்கிவிட் , திய 
நாற் கைள நட ேவண் ம். 

தல் ஆண்  மட் ம் கைள எ க்க ேவண் ம். அதன் பிறகு மரத்தி ந்  வி ம் இைல 
நிலத் க்கு டாக்கு ேபால் ஆகிவி ம். இதனால் கைளகள் கட் ப்ப வ டன், நீர் 
ஆவியாவ ம் குைற ம் வாய்ப் ள்ள விவசாயிகள் ச க்கு மரங்க க்கு இைடயில் 
காய்கறிகைள சாகுப  ெசய்யலாம். 
 
ஓராண் ன் வில், மரத்தின் உயரத்தில் ன்றில் ஒ  பங்கு உயரம் வைர உள்ள 
கிைளகைள கவாத்  ெசய் விடேவண் ம். இம்மரத்தின் ேவர்களி ள்ள ‘ஃபிரங்கியா’ 
வைக பாக் ாியாக்கள் காற்றி ள்ள ைநட்ரஜைன, ைநட்ேரட் சத் க்களாக மாற்றி, 
நிலத்தில் ேசமிப்பதால் மண்வளமாகிற . 
ச க்கு மரத்ைத 3 தல் 5 ஆண் களில் ேதைவக்ேகற்ப ெவட்டலாம். நான்கு 
ஆண் களில் ஒ  ஏக்காில் இ ந்  40 தல் 60 டன்கள் சைர கிைடக்கும். இதன் லம் 
50 ஆயிரம் தல் 80 ஆயிரம் பாய் சைர லாபம் கிைடக்க வாய்ப்பி க்கிற . அதற்கு 
ேம ம் கிைடக்கலாம். ச க்கு மரம் ெவட்டப்பட்ட பின் ம ப ம் ளிர்க்கும். அதனால் 
ம தாம்  லமாக ம் லாபம் ெபறலாம். 
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