
10 ஆண் களில் ஏக்க க்கு 3 லட்சம்... 

தாிசு நிலத்தி ம் வ மானம் ெகா க்கும் ேவம் ...!பளிச்... பளிச்...  

ஏக்க க்கு 96 கன் கள்.எல்லா இடங்க க்கும் ஏற்றைவ.  

தமிழ்நாட் ல் அைனத் ப் பகுதிகளி ம் வளரக்கூ ய மரம் ேவம் . ெதய்வமாக மதித்  

மக்கள் வழிப ம் ெப ைம ேவம் க்கு மட் ேம உண் . காற்றி ள்ள நச்சுகைள 

உறிஞ்சிக் ெகாள்வேதா , மனிதர்கள், விலங்குக க்கு ஏற்ப ம் ேநாய்கைள ம் தீர்க்கும் 

வல்லைம பைடத்தைவ ேவப்ப மரங்கள். க க்குத் ேதைவயான நிைல, கத , 

ஜன்னல் ேபான்றவற் க்கும் இம்மரம் பயன்ப வதால் இைத 'ஏைழகளின் ேதக்கு’ 

என் ம் அைழக்கிறார்கள். 

 

தாிசு, மானாவாாிக்கு ஏற்ற !  

ேவம்  ெவ ம் நிழ க்காக, ம த் வத் க்காக மட் ேம வளர்க்கப்ப ம் மரமல்ல.... 

வணிகாீதியாக ம் வளர்த்  லாபம் பார்க்கலாம். அைனத்  வைக மண்ணி ம் 

வளர்ந்தா ம், காிசல் மண்ணில் நன்றாக வள ம். நீர் ேதங்கும் இடங்களில் வளர்ச்சிக் 



குைறவாக இ க்கும். இறைவ, மானாவாாி இரண்  ைறகளி ம் இைதப் பயிர் 

ெசய்யலாம். இறைவயில் ஆண்  வ ம் நட  ெசய்யலாம். தாிசு மற் ம் மானாவாாி 

நிலங்களில் மைழக் காலங்களில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். ெச க்குச் ெச  15 அ , 

வாிைசக்கு வாிைச 30 அ  இைடெவளியில் ன்  கன அ  அளவில் குழிெய க்க 

ேவண் ம். ஏக்க க்கு 96 குழிகள் வைர எ க்கலாம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் 1 கிேலா 

மண்  உரம், 30 கிராம் ேவர் வளர்ச்சி உட் சணம் (ேவம்), 1 கிேலா ெதா ரம், 15 

கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லம், 15 கிராம் பாஸ்ேபா-பாக்டீாியா ஆகியவற்ைறக் கலந்  

இட் , அதன்பிறகு கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். 

தண்ணீர் வசதி ள்ள இடங்களில், நட  ெசய்த தல் ஆண்  வைர 15 நாட்க க்கு ஒ  

ைற பாசனம் ெசய்தால் ேபா ம். அதன்பிறகு அவ்வப்ேபா  மரத்ைதக் காய விடாமல் 

தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா மான . தாிசு மற் ம் மானாவாாி நிலங்களில் ஒவ்ெவா க் 

கன்ைறச் சுற்றி ம் 10 அ  சுற்றள க்கு ஒ  அ  உயரத்தில் வட்ட வ வில் கைர 

அைமக்க ேவண் ம். இதன் லம் மைழநீைரச் ேசமித்  ைவத் க் ெகாள்ள ம். 

நன்றாக நிழல் கட் ம் வைர ஊ பயிராக கம் , ேசாளம், கடைல, தட்ைட ேபான்ற 

பயிர்கைள சாகுப  ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

 

 

மரம் 4 ஆயிரம்!  



ேவப்ப மரம் நட  ெசய்த 5 அல்ல  6 ஆண் களில் காய்க்க ஆரம்பிக்கும். ஏப்ரல், ேம 

மாதங்களில் க்கும். ஜூன் தல் ஆகஸ்ட் வைர பழங்கள் இ க்கும். நிலத்தின் 

தன்ைமக்ேகற்ப 8 வய ள்ள மரத்தில் சுமார் 5 தல் 10 கிேலா விைத ம், 10 வய ள்ள 

மரத்தில் சுமார் 10 தல் 15 கிேலா விைத ம் கிைடக்கும். பழங்கள் கீேழ 

வி ந்த பிறகு ேசகாிப்பைத விட, மரத்தில் பழமாக இ க்கும் ேபாேத 

ேசகாித்தால்... அதிக மகசூல் கிைடக்கும். ஒ  கிேலா 

விைத  குைறந்தபட்சம் ஐந்  பாய்க்கு விற்பைனயாகிற . இந்தக் 

கணக்கின்ப  ஒ  ஏக்காி ள்ள 96 மரங்கள் லமாக ஏக்க க்கு 

சுமாராக 5 ஆயிரம் பாய் வ மானமாகக் கிைடக்கும். 10 ஆண் களில் திர்ச்சி 

அைட ம் ஒ  ேவப்ப மரம், 4 ஆயிரம் பாய் வைர விைலேபாக வாய்ப்பி க்கிற . ஒ  

ஏக்காி ள்ள 96 மரங்கள் லமாக 3,84,000 பாய் வ மானமாகக் கிைடக்கும். இ  

தற்ேபாைதய விைலதான். பத்  ஆண் க க்குப் பிறகு இதன் மதிப்  இன் ம் 

அதிகமாகும். 

ன்னைகக்கும் ஞ்ைச!  

ேவப்ப மரத்ைத 11 ஏக்காில் மானாவாாியாகப் பயிாிட் ள்ள வி நகர் மாவட்டம், 

ெவம்பக்ேகாட்ைட, நாராயணன் என்ன ெசால்கிறார்? 

''ெமாத்தம் 13 ஏக்கர் காிசல் கா  இ க்கு. அதில் 11 ஏக்கர்ல ேவம் , 2 ஏக்கர்ல ளி நட  

ெசஞ்சி க்ேகன். நட  ெசஞ்சி 3 வ ஷமாச்சு. ெச க்குச் ெச  25 அ ம், வாிைசக்கு 

வாிைச 20 அ ம் இைடெவளி விட்  நட  ெசஞ்சி மரத்ைதச் சுத்திக் குழிெய த்  



ெவச்சி க்ேகன். ஒ  ஏக்கர்ல 87 மரம் இ க்கு. ெபய்ற மைழத் தண்ணிைய ெவச்ேச 

அம்சமா வளந்தி க்கு மரம். ேவைலக்கு ஆள் கிைடக்காததால பழத்ைதச் ேசகாிக்குற  

இல்ல. 

ெப சா வ மானத்ைத எதிர்பார்த்  இைத வளர்க்கல. ஞ்ைசையச் சும்மா ேபாட்  

ெவக்க மனசில்லாமத்தான் நட்  ெவச்ேசன். ஒ  மரம் 4 ஆயிரத்தி ந்  5 ஆயிரம் 

வைரக்கும் விைல ேபாகும்  ெசால்றாங்க. 4 ஆயிரம்  ெவச்சுக்கிட்டா ம், 87 மரம் 

லமா 3,48,000 பாய் வ மானமா கிைடக்கும். ஞ்ைசயில இந்த வ மானம் ேவெறந்த 

பயிர்ல ம் கிைடக்கா .'' 

நம் ங்கள்... நாராயணன் ெசால்வைத! தாிசாக இ க்கும் இடங்களில் எல்லாம் ேவம்ைப 

நட் , சூழைல ம் காத் , வ மானத் க்கும் வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகாள் ங்கள். 

- தைழக்கும் 
 

விைல மதிப்  அதிகம்!  

 இந்தியாவில் உத்தர பிரேதசத் க்கு அ த்தப யாக தமிழகத்தில்தான் ேவம்  அதிக

எண்ணிக்ைகயில் இ க்கிற . 'அசாைடரக்டா இண் கா’ (Azadirachta indica) 

என்கிற தாவரவியல் ெபயாில் அைழக்கப்ப ம் ேவம் , ம த் வத்தி ந்  கட்டட

ேவைலகள் வைர பயன்ப கின்ற . ேவப்பங் ெகாட்ைடயில் கிைடக்கும்

'அசாைடரக் ன்’ (Azadirachtin) என்ற ேவதிப்ெபா ள் அதிக விைல மதிப் ள்ள . 



ெதாடர் க்கு  

நாராயணன் , அைலேபசி : 97872-60791 
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