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ಇಂಡಿಯನ್ ರ�ೋಸ್ ವುಡ್ / ದಾಲ್ಬರ್ಜಿಯಾ 
ಲಾಯಾಟಿಫ�ೋಲಿಯಾ / ಬೋಟೆ (ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಮತ್ತು ಕಂಪು ಸ್ಯಂಡರ್ ಗಳ ನಂತರ, ಈ ಮರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮೌಲಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುದೆ. ಇದರ ಮರವನ್ನು ದ್ಬ್ರಿ ಹ್ಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕಯ 
ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, ಅಲಂಕ್ರಿಕ ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, ಕ್ಯಬಿನೆಟ್ ಗಳು, 
ಪ್ಯ್ಣಿಕರ ಹಡಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧಯಮಯವ್ದ ವ್ದಯಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 
ತಯ್ರಿಸಲ್ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಇದನ್ನು ಉನನುತ ದರ್ಜೆಯ ಪೆ್ಲೈವುಡ್ ತಯ್ರಿಸಲ್ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಂದರವ್ದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಸದಿಂದ್ಗಿ 
ಅಲಂಕ್ರಿಕ ಮರದ ಹೊದಿಕಗಳನ್ನು ಮ್ಡಲ್ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಅದರ ಶಕ್ತು ಮತ್ತು 
ಬ್ಳಿಕಯ ಕ್ರಣ, ಇದ್ ಎಲ್್ ರಿರೀತಿಯ ನಿಮ್ಜೆಣ ಕ್ಯಜೆಗಳು, ಬ್ಗಿಲ್ಗಳು, 
ಕ್ಟಕ್ ಚೌಕಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಗನ್ ನಿಮ್ಜೆಣಕಕೆ ಸೂಕತುವ್ಗಿದೆ. ಕತತುನೆಗ್ಗಿ ಇದ್ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಆದಯತೆಯ ಮರಗಳಲ್್ ಒಂದ್ಗಿದೆ. ಇದ್ ತಿರ್ಗಣೆ ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಮ್ಡ್ವ 
ವಿನ್ಯಸಗಳ ತಯ್ರಿಕಗೆ ಸೂಕತುವ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಬ್ಗಿಸಿ ಮ್ಡ್ವ 
ಉನನುತ ದರ್ಜೆಯ ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, ಊರ್ಗೊರೀಲ್, ಛತಿ್ಯ ಹಿಡಿಕಗಳು 
ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಬ್ಗಿಸಿ ತಯ್ರಿಸ್ವ ಇನಿನುತರ ಪದ್ರಜೆಗಳ ತಯ್ರಿಕಗೆ 
ಇದ್ ಅತ್ಯತತುಮವ್ಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಗಿರೀತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್್ರೀಡ್ 
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ ಸಹ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ:
ಕ್್ರಿರೀಯ ಮತ ತ್ು ಆಮ್ರೀಯವನ್ನು ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ ತಟಸ್ಥ 
ರಸಸ್ರದ ಎಲ ್್ ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. 
ಸ್ತತುಳತೆಯ ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಈ ಪ್ಭರೀದಕಕೆ ನಿರೀರ್ವರಿ ಅಗತಯವಿರ್ತತುದೆ ಮತ ತ್ು 
ಮಳೆಗ್ಲ ಬಂದ್ಗ ಸೂಂಪ್ಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಮರಗಳ 
ಉಳಿವನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
0- 1500 ಮರೀಟರ್ ವರಗೆ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ:
8-44˚C

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
750-5,000 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 20 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು

500 - 750 ಕೆರ್ / ಮರಕೆಕೆ • ರ�.1 ಲಕ್ಷ / ಟನ್.

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�.50,000 – ರ�.75,000.
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ಮಲಬಾರ್ ಪ್ಲಮ್ / ಸೈರ್ಗಿಯಮ್  ಕುಯಾಮಿನಿ / 
ನೋರಳೆ (ಗಟಿ್ಟ ಮರ)

ಈ ಮರದ ದಿಮಮಿಯನ್ನು ಬ್ವಿಗಳಲ್್ ಮರೀಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಮರ ನಿರೀರಿನಲ್್ ಕಡ್ವುದಿಲ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದಲ್ 
ತಿನ್ನುವುದಿಲ್. ಇದರೂಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮ್ಡ್ವುದ್ ಕಷಟಿವ್ದರೂ, 
ಮರವನ್ನು ಗರಗಸದಿಂದ ಚೆನ್ನುಗಿ ಕತತುರಿಸಬಹ್ದ್. ಇದನ್ನು 
ಕಟಟಿಡ ನಿಮ್ಜೆಣ, ದೊರೀಣಿ ನಿಮ್ಜೆಣ, ಚೆಸ್ಟಿ ಪೆ್ಲೈವುಡ್, ಕೃಷಿ 
ಉಪಕರಣಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳ ಹಿಡಿಕಗಳಿಗೆ, ಗ್ಡಿ ಚಕ್ಗಳು, ಬ್ವಿ 
ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ರೈಲ್ನ ಸಿ್ರೀಪರ್ ಗಳು, ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು 
ಮತ್ತು ಗಣಿಗಳಲ್್ನ ಶ್ಫ್ಟಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಲರಿಗಳಿಗೆ ಆಧ್ರಗಳ್ಗಿ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಸರೀತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮಜೆಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಿರೀತ 
ವ್ದಯಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್, ವಿಶರೀಷವ್ಗಿ ಗಿಟ್ರ್ ಗಳಲ್್ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.
ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ: ಪ್ತಿ ಮರವು 7 ಅರವ್ 8 ವಷಜೆಗಳ ನಂತರ 
ವಷಜೆಕಕೆ ರೂ. 5,000 ಮೌಲಯದ ಹಣ್್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಎಲ ್್ ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಸ್ತತುಳತೆಯ 
ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ. 

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಇದರ ಬರ ಸಹಿಷ್್ಣತೆ ಗ್ಣ ಮಧಯಮವ್ಗಿದ ್್ದ, ಮಳೆ ಆಶ್ಯ 
ಬೆರೀಕ್ಗ್ತತುದೆ. ಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗ್ಗಿ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
0-1800 ಮರೀಟರ್ ಸೂಕತು ಎತತುರವ್ಗಿದೆ.

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ:
-2 ರಿಂದ 48 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್ 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
900-1200 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 20 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು 
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಮೌಲಯಾ: ರ�. 10,000 - ರ� 12,000.
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ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್್ರೋ ವುಡ್ / ಟಮಿಜಿನೋಲಿಯಾ 
ಟೆ�ಮಂಟೆ�ೋಸಾ / ಮತಿ್ತ (ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ಇದರ ಬೂದ್ ಮಶ್ತ ಕಂದ್ ಬಣ್ಣದ ಮರದ ದಿಮಮಿಗಳನ್ನು ಎತಿತುನ 
ಗ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊರೀಣಿಗಳ ನಿಮ್ಜೆಣಕ್ಕೆಗಿ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. 
ಇದರ ಟ್ಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಜೆಣ ಚಟ್ವಟ್ಕಗಳಲ್್ ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಅಲ್ದೆರೀ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ನಿರೀರಿನ ಬ್ನಿಗಳು, 
ಬೊರೀನ್ಗಳು (ಟ್್ಯಾಪ್), ವಿದ್ಯತ್ ಕಂಬಗಳು, ಪೆ್ಲೈವುಡ್ ಮತ್ತು 
ಅಲಂಕ್ರಿಕ ಹೊದಿಕ -ವಿನಿರೀರ್  ತಯ್ರಿಕಗೆ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ವನಯ 
ರರೀಷ್ಮಿಯ ಒಂದ್ ಜ್ತಿಯ್ದ ಟಸ್ಸರ್  ರರೀಷ್ಮಿ ಹ್ಳುಗಳ ಸ್ಕ್ಣಿಕಗೆ 
ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕ ಮ್ಡಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಇದನ್ನು ಎಲ ್್ ಮಣಿ್ಣನ ಪ್ಕ್ರಗಳಲ್್ ಬೆಳೆಸಬಹ್ದ್. 
ಸ್ತತುಳತೆಯ ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಬರವನ್ನು ತ್ಳಿ ಬೆಳೆಯ್ವ ಈ ಮರಗಳು ಮಳೆಯ್ಶ್ತ 
ಮತ ತ್ು ನಿರೀರ್ವರಿ ಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುವ. ಮರಗಳ 
ಉಳಿವಿಗ್ಗಿ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) ಅಗತಯ.

ಸ�ಕ್ತ ಆಲಿ್ಟಟ�ಯಾಡ್:
ಸಮ್ದ್ ಮಟಟಿದಿಂದ 0-1000 ಮರೀಟರ್ ಎತತುರದವರಗೆ 
ಬೆಳೆಯ್ತತುವ.

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
22-28 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
900-3000 ಮ.ಮರೀ

ಇದನುನು 20 ವರಜಿಗಳ ನಂತರದಲಿ್ಲ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಪರಿಮಾಣ: 30 - 40 ಘನ ಅಡಿ
ಪ್ರತಿ ಘನ ಅಡಿಯ ಬೆಲೆ – ರ�. 500 
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 15,000 – ರ� 20,000
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ಮಲಬಾರ್ ಕಿನ�ೋ / ಟಿೋರ�ಕಾಪಜಿಸ್ 
ಮಾಸುಜಿಪಿಯಂ / ಹ�ನನು (ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ದಕ್ಷಿಣ ಭ್ರತದಲ್್ ಈ ಮರವು ಅತ್ಯತತುಮ ಮರದ ದಿಮಮಿಗಳಿಗೆ 
ಹೆಸರ್ವ್ಸಿಯ್ಗಿದೆ. ತೆರೀಗ ಮತ್ತು ಬಿರೀಟ್ ಮರಗಳ ನಂತರದ ಸ್್ಥನದಲ್್ದೆ. 
ಇದರ ಮರವನ್ನು ಬ್ಗಿಲ್ಗಳು, ಕ್ಟಕ್ ಚೌಕಟ್ಟಿಗಳು, ಜಂತೆ - ತೊಲೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಕೈಮರಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ ಹ್ಗೂ ಸೂಕತುವ್ಗಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ 
ನಂತರ ತೆರೀಗಕಕೆ ಬದಲ್ಯ್ಗಿ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ರೈಲೆವೆ ಬೊರೀಗಿಗಳು, 
ವ್ಯಗನ್ ಗಳು, ಎತಿತುನ ಗ್ಡಿ, ದೊರೀಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲವೊಮ್ಮಿ ಹಡಗ್ 
ನಿಮ್ಜೆಣಕ್ಕೆಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಎಲ ್್ ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಸ್ತತುಳತೆಯ 
ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
 ಈ ಜ್ತಿಯ್ ಬರ ಸಹಿಷ್್ಣವ್ಗಿದ್ದರೂ, ಇದಕಕೆ ಮಳೆ 
ಬೆರೀಕ್. ಮರಗಳ ಉಳಿವನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ 
(mulching) ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
1050 ಮರೀಟರ್ ವರಗೆ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
22-34ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್ (4 - 47 ಡಿಗಿ್ ಸಹಿಸಿಕೂಳ್ಳಬಲ್ದ್)

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
1,000 - 1,500 ಮ.ಮರೀ., 750ಮ.ಮರೀ - 2,000ಮ.ಮರೀ 
ವರಗೂ ತ್ಳಬಲ್ದ್

ಈ ಪ್ಭರೀದವು ಸಪಾಷಟಿವ್ಗಿ ಶ್ಷಕೆ ಹವ್ಮ್ನವಿರ್ವ 
ಪ್ದೆರೀಶಗಳಲ್್ ಕಂಡ್ಬರ್ತತುದೆ

ಇದನುನು 15 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಪರಿಮಾಣ: 20 – 25 ಘನ ಅಡಿ

ಪ್ರತಿ ಘನ ಅಡಿಯ ಬೆಲೆ – ರ�. 500 

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 10,000 – ರ� 12,500
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ಜಾಯಾಕ್ ಫ�್ರಟ್ / ಆಟೆ�ಜಿಕಾಪಜಿಸ್ 
ಹಟೆರ�ಫಿಲಸ್/ ಹಲಸು (ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ಈ ಜ್ತಿಯ ಮರಗಳು ಉತತುಮ-ಗ್ಣಮಟಟಿದ ಟ್ಂಬರ್ ಅನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುವ, ಇದ್ ತೆರೀಗಕ್ಕೆಂತ ಉತತುಮವ್ಗಿದೆ. ಇದ್ ನಯವ್ದ, 
ಬಲವ್ದ, ಗಟ್ಟಿಯ್ದ ಮತ ತ್ು ಬ್ಳಿಕ ಬರ್ವ ಮರವ್ಗಿದ ್್ದ ಲಘು 
ನಿಮ್ಜೆಣಗಳಲ್್ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ, ನೆಲಹ್ಸ್ ಅಚ್ಚಿಗಳು, ಸಂಗಿರೀತ 
ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ತೆ್ಗಳು ಮತ ತ್ು ವ್ಹನಗಳ ಕವಚ ರಚನೆಗೆ 
ಉಪಯ್ಕತು. ನಿರೀರೂಳಗೆ ಬಹಳ ಬ್ಳಿಕ ಬರ್ವ ಕ್ರಣ ದೊರೀಣಿ 
ನಿಮ್ಜೆಣಕೂಕೆ ಇದ್ ಜನಪ್ಯವ್ಗಿದೆ.
8 ನೆರೀ ವಷಜೆದ ನಂತರ ಹಣಿ್ಣನ ಇಳುವರಿ: ರೂ. 5,000 / ಮರ (ಪ್ತಿ 
ಮರವು ವ್ಷಿಜೆಕವ್ಗಿ 50 ಹಣ್್ಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುದೆ; ಪ್ತಿ 
ಹಣ್್ಣ ರೂ. 100 ಮೌಲಯದ ್್ದಗಿದೆ). ಮರಕಕೆ ವಯಸ್್ಸದಂತೆ ಇಳುವರಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಎಲ ್್ ಮಣಿ್ಣನ ಪ್ಕ್ರಗಳಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಮಣಿ್ಣನ 
ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಸ್ತತುಳತೆಯ ಗ್ತ್ವು ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಬರ ಸಹಿಷ್್ಣ ಮರವ್ಗಿದ್ದರೂ ನಿರೀರ್ವರಿ ಅಗತಯವಿದೆ. ಇದಕಕೆ 
ಮ್ಸಿಕ ಎರಡ್ ಬ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಮ್ಣದ ನಿರೀರ್ ಬೆರೀಕ್ಗ್ತತುದೆ. 
ಮರಗಳ ಉಳಿವನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ 
(mulching) ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
ಹಲಸಿನ ಮರಗಳು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಕಡಿಮ್ ಸಮ್ದ್ ಮಟಟಿಕಕೆ 
ಆದಯತೆ ನಿರೀಡ್ತತುವ. ಸಮ್ದ್ ಮಟಟಿದಲ್್ಯೂ ಬದ್ಕಬಲ್ವು; 
1,600 ಮರೀಟರ್ ನಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತತುರದಲೂ್ ಉತತುಮವ್ಗಿ 
ಬೆಳೆಯ್ತತುವ.

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
16˚C ನಿಂದ 22˚C.

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
1,000-2,400 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 25 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 10,000 (ಕನಿರ್ಠ )
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ನಿೋಮ್ / ಅಜಡಿರಕ್ಟ ಇಂಡಿಕ / ಬೆೋವು
(ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ವಿವಿಧೂರೀದೆ್ದರೀಶ ಬಳಕಯಂದ್ಗಿ ಬೆರೀವನ್ನು ಪವ್ಡ ಮರ ಎಂದ್ 
ಜನಪ್ಯವ್ಗಿ ಕರಯಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಇದರ ಮರವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಇಡ್ವ ಕಪ್ಟ್, 
ಪುಸತುಕದ ಕಪ್ಟ್ಗಳು ಹ್ಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬಿರೀರ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಡಲ್ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ರ್ೂತೆಗೆ ಇದರ ಕ್ರೀಟ ನಿರೂರೀಧಕ ಗ್ಣದಿಂದ್ಗಿ ಪ್ಯಕ್ಂಗ್ 
ಬ್ಕ್್ಸ ಗಳನ್ನು ಮ್ಡಲೂ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಬೆರೀವಿನ ಬಿರೀಜಗಳು ಮತ್ತು 
ಎಣೆ್ಣ ಸ್ವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್್ ಬಹಳ ಪ್ಮ್ಖ ಒಳಸ್ರಿಗಳ್ಗಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಮ್ಂದಿನ ಕಲವು ವಷಜೆಗಳಲ್್ ಬೆರೀವಿನ ಉತಪಾನನುಗಳ ಬೆರೀಡಿಕ ತಿರೀವ್ವ್ಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗ್ವ ನಿರಿರೀಕ್ಷೆಯದೆ.
ಬೋಜಗಳಿಂದ ಇಳುವರಿ:
5 ವಷಜೆಗಳ ನಂತರ: ಎಕರಗೆ ವ್ಷಿಜೆಕ ರೂ 25,000. 15 ನೆರೀ ವಷಜೆದಲ್್, 
ಇಳುವರಿ 5 ನೆರೀ ವಷಜೆಕ್ಕೆಂತ ಎರಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಎಲ ್್ ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಸ್ತತುಳತೆಯ 
ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಮರವು ಮಳೆಯ್ಶ್ತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ 
ಮತ ತ್ು ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ ಸಹಿಷ್್ಣವ್ಗಿದೆ. ಮರಗಳ ಉಳಿವನ್ನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
0-1500 ಮರೀಟರ್ 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
40 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್ ತನಕ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ:
400-1200 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 20-25 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಪರಿಮಾಣ: 30 – 40 ಘನ ಅಡಿ

ಪ್ರತಿ ಘನ ಅಡಿಯ ಬೆಲೆ – ರ�. 300

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 9,000– ರ� 12,000
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ಕುಮಿಲ್ ತೆೋಗ / ಮಲೆೈನ ಆಬೆ�ಜಿರಿಯಾ / ಶಿವನ 
(ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ಮರಗೆಲಸದಲ್್ ಅತ್ಯತತುಮ ಗ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರ್ವ್ಸಿಯ್ದ ಈ ಮರದ 
ದಿಮಮಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಜೆಣ, ಮರಗೆಲಸ, ಪ್ಯಕರೀಜಂಗ್, ಕತತುನೆಗಳು, ಸಂಗಿರೀತ 
ಉಪಕರಣಗಳು, ದಿನಬಳಕಯ ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, ಅಲಂಕ್ರಿಕ 
ವಿರೀನಸ್ಜೆ(ಹೊದಿಕ) ಮತ್ತು ವ್ಹನಗಳ ಮ್ರೀಲ್ಭಾಗಗಳಲ್್ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. 
ಮರವನ್ನು ಲಘು ನೆಲಹ್ಸ್, ಬೆಂಕ್ಕಡಿಡಾಗಳು, ಪ್ಟ್ಜೆಕಲ್  ಬೊರೀಡ್ಜೆ , 
ಗಣಿಗಳಲ್್ ದಿಮಮಿಗಳ್ಗಿ , ವ್ಹನಗಳ ಕವಚ ನಿಮ್ಜೆಣ ಮತ್ತು ಹಡಗ್ 
ನಿಮ್ಜೆಣಕಕೆ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಉತತುಮ-ಗ್ಣಮಟಟಿದ ತಿರ್ಳನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಉನನುತ ದರ್ಜೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕ್ಗದದ 
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕತುವ್ಗಿದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಎಲ ್್ ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಈ 
ಪ್ಭರೀದಕಕೆ ಉತತುಮ ಮಣಿ್ಣನ ಆಳ ಬೆರೀಕ್ಗ್ತತುದೆ - ಕನಿಷ್ಠ 5 ಅಡಿ 
ಆಳ ಅವಶಯಕ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಮರವು ಬರ ತ್ಳಿಕೂಳ್ಳಲ್ರದ್. ಮರಗಳ ಉಳಿವನ್ನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ನಿರೀರ್ವರಿ ಮತ ತ್ು ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ 
(mulching) ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
0-1200ಮರೀಟರ್ ವರಗೆ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
20-28ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
750-4500 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 7-10 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹುದು

500-750 ಕೆರ್ ದನನು / ಮರ • ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಗ್ ರ�. 8,000- ರ�. 12,000.

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಮೌಲಯಾ: ರ�. 4,000 - ರ� 6,000.
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ಹಾಟ್ಜಿ ಲಿೋಫ್ ಅಡಿನಾ / ಹಲಿಡಿನಾ (ಅಡೆನಾ) 
ಕಾಡಿಜಿಫ�ೋಲಿಯಾ / (ಅರಿಶಿನ ತೆೋಗ / ಹತಾಯಾಗ) 
(ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ಈ ಮರವು ಉತತುಮ-ಗ್ಣಮಟಟಿದ ಟ್ಂಬರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತತುದೆ, 
ಇದ್ ದೆರೀಶದಲ್್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಗ್ವ ಅತ್ಯತತುಮ ಟ್ಂಬರ್ ಗಳಲ್್ ಒಂದ್ 
ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ ಮರದ ಟ್ಂಬರ್ ನೆಲಹ್ಸಿಗ್ಗಿ, ಗೊರೀಡೆಗೆ 
ಮ್ರೀಲಪಾದರವ್ಗಿ ಅಂಟ್ಸಲ್, ರೈಲೆವೆ ಬೊರೀಗಿಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ 
ಸೂಕತುವ್ಗಿದೆ. ಕ್ಗದ, ನಿಮ್ಜೆಣ ಚಟ್ವಟ್ಕ, ಕ್ಟಕ್ ಚೌಕಟ್ಟಿಗಳು, 
ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, ಬ್ಬಿನ್ ಗಳು, ಪಯ್ನೊರೀ ಕ್ರೀಗಳು, ಅಡಿಗೊರೀಲ್ 
ಮತ ತ್ು ಪೆನಿ್ಸಲ್ ತಯ್ರಿಕಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಈ ಮರವು 
ನಿರೀರಿನಲ್್ ಬ್ಳಿಕ ಬರ್ವಂತಹ್ದ್, ಅದ್ದರಿಂದ ಮರೀನ್ಗ್ರಿಕಯ ದೊರೀಣಿ 
ಮತ ತ್ು ಸಣ್ಣ ಹಡಗ್ಗಳ ಮತ ತ್ು ಬಂದರಿನಲ್್ನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಡಲ್ ಸಹ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಇದನ್ನು ಎಲ ್್ ಮಣಿ್ಣನ ಪ್ಕ್ರಗಳಲ್್ ಬೆಳೆಸಬಹ್ದ್. 
ಸ್ತತುಳತೆಯ ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಇದ್ ಮಳೆಯ್ಶ್ತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ ಸರಿಯ್ಗಿ 
ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆಯ್ದರೂ ಬರಗ್ಲವನೂನು ತಕಕೆಮಟ್ಟಿಗೆ 
ತ್ಳಿಕೂಳು್ಳತತುದೆ.. ಮರಗಳ ಉಳಿವಿಗ್ಗಿ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ 
(mulching) ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ:
1000 ಮರೀಟರ್ ವರಗೆ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ:
ದೆೈನಂದಿನ ತ್ಪಮ್ನ 25-35˚C (– 5˚C ರಷ್ಟಿ 
ಕಡಿಮ್ ಇಂದ 47˚C ರಷ್ಟಿ ಅಧಿಕ ತ್ಪಮ್ನವನ್ನು 
ಸಹಿಸಿಕೂಳ್ಳಬಲ್ದ್) 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ:
1,000-2,000 ಮ.ಮರೀ (800 ಮ.ಮರೀ ಅಷ್ಟಿ ಕಡಿಮ್ 
ಮಳೆ ಮತ್ತು 4,500 ಮ.ಮರೀ ಅಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಳೆಯಲ್್ 
ಬದ್ಕಬಲ್ದ್)

ಇದನುನು 20 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಪರಿಮಾಣ: 20 – 25 ಘನ ಅಡಿ
ಪ್ರತಿ ಘನ ಅಡಿಯ ಬೆಲೆ – ರ�. 500 
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 10,000 – ರ� 12,500
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ಮಹ�ೋಗನಿ / ಸಿ್ವೋಟೆನಿಯಾ ಮಹಾಗ್�ೋನಿ / 
ಮಹಾಗನಿ (ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ಈ ಜ್ತಿಯ ಮರಗಳ ದಿಮಮಿಗಳಲ್್ ಮರಗೆಲಸ ಮ್ಡ್ವುದ್ 
ಸ್ಲಭ. ತ್ಂಬ್ ದೃಢತೆ ಉಳ್ಳದ್್ದ ಮತ್ತು ನಿರೀರಿನಲ್್ ಕೂಳೆಯದಿರ್ವ 
ಗ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಲಕಗಳು, ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣ ತಯ್ರಿಕ, ದೊರೀಣಿ 
ಮತ್ತು ಹಡಗ್ ನಿಮ್ಜೆಣ ಮತ್ತು ಸಂಗಿರೀತ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಇದ್ ಬಹಳ ಜನಪ್ಯವ್ಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಫಿ ಮತ್ತು ಕೂರೀಕೂರೀ 
ತೊರೀಟಗಳಲ್್ ನೆರಳು ಮರವ್ಗಿಯೂ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಕ್್ರಿರೀಯ ಮತ ತ್ು ಆಮ್ರೀಯವನ್ನು ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ ರಸಸ್ರ 
ತಟಸ್ಠವ್ದ ಎಲ ್್ ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. 
ಆದರ ಇದಕಕೆ ಉತತುಮ ಮಣಿ್ಣನ ಆಳ ಬೆರೀಕ್ಗ್ತತುದೆ - ಕನಿಷ್ಠ 
ಅವಶಯಕತೆ 5 ಅಡಿಗಳು.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಈ ಪ್ಭರೀದಕಕೆ ನಿರೀರ್ವರಿ ಅಗತಯವಿದೆ ಮತ ತ್ು ಬರವನ್ನು 
ತ್ಳಿಕೂಳು್ಳವ ಶಕ್ತು ಇಲ್. ನ್ಟ್ ಮ್ಡಿದ ಮದಲ ಎರಡ್ 
ವ್ರಗಳಲ್್, ಎರಡ್ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮಿ ನಿರೀರ್ಣಿಸ್ವ 
ಅಗತಯವಿರ್ತತುದೆ. ನಂತರ, ಮಣ್್ಣ ಮತ ತ್ು ಹವ್ಮ್ನ 
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಕೂಂಡ್, ವ್ರಕಕೆ ಎರಡ್ ಬ್ರಿ 
ನಿರೀರ್ ಹ್ಯಸಬಹ್ದ್.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
 100-500 ಮರೀಟರ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
16-32 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
800-2500 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 15 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಪರಿಮಾಣ: 20 – 30 ಘನ ಅಡಿ

ಪ್ರತಿ ಘನ ಅಡಿಯ ಬೆಲೆ – ರ�. 500 

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 10,000 – ರ� 15,000
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ಟಿೋಕ್ / ಟೆಕೆ�್ಟೋನಾ ಗಾ್ರಯಂಡಿಸ್ / ತೆೋಗ
(ಗಟ್ಟಿ ಮರ)

ತೆರೀಗದ ಮರವು ಪ್ಪಂಚದ ಅಮೂಲಯವ್ದ ಚೌಬಿರೀನೆ ಮರಗಳಲ್್ 
ಒಂದ್ಗಿದೆ. ಅಟಟಿ ಕಟಟಿಲ್ಕಕೆ, ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳ ತಯ್ರಿಕಗೆ, 
ಕೂರೀಟ್ ಕೂತತುಲಗಳ ರಚನೆಗೆ, ಸವಜೆ ಋತ್ ಬ್ಗಿಲ್ಗಳು, ಕಟಟಿಡ 
ನಿಮ್ಜೆಣದಲ್್ ಅತಿ ಭ್ರ ಹೊರ್ವ ಭ್ಗಗಳಲ್್, ಹಡಗ್ ಮತ್ತು 
ದೊರೀಣಿಗಳ ನಿಮ್ಜೆಣ ಮತ್ತು ಸರೀತ್ವ ನಿಮ್ಜೆಣಕ್ಕೆಗಿ ತೆರೀಗದ ಮರ 
ಭ್ರತದಲ್್ ವ್ಯಪಕವ್ಗಿ ಬಳಕಯ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ನಿರೀರ್ ನಿಂತ ಜ್ಗಗಳಲ್್ ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್್ 
ಮಣಿ್ಣನ ಪ್ಕ್ರಗಳಲ್್ ಬೆಳೆಸಬಹ್ದ್

ಕನಿರ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ: 5 ಅಡಿ

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಈ ಮರವು ಬರವನ್ನು ತ್ಳಿಕೂಂಡ್ ಬೆಳೆಯಬಲ್ವು ಮತ ತ್ು 
ಮಳೆಯ್ಶ್ತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ಯೂ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುವ. 
ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ತೆರೀವ್ಂಶದ ತಿರೀವ್ ಕೂರತೆ ಉಂಟ್ದ್ಗ ಸವೆಲಪಾ 
ನಿರೀರ್ ಉಣಿಸ್ವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತತುದೆ. ಮರಗಳು 
ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ. 
ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ನಿರೀರ್ ನಿಂತರ ಸಸಿಗಳು ರೂರೀಗಪರೀಡಿತವ್ಗ್ತತುವ 
ಅರವ್ ಬ್ಡ್ತತುವ.

ಸ�ಕ್ತ ಆಲಿ್ಟಟ�ಯಾಡ್:
ಸಮ್ದ್ ಮಟಟಿದಿಂದ 1200 ಮರೀಟರ್ ಎತತುರದವರಗೂ 
ಸೂಂಪ್ಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುವ. 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
14-36 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್ ಅನ್ನು ತ್ಳಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುವ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
1,200-2,500 ಮ.ಮರೀ. ಸೂಕತು (ಆದರ 600 ಮಮರೀನಷ್ಟಿ 
ಕಡಿಮ್ ಅರವ್ 4,000 ಮಮರೀನಷ್ಟಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಲ್್ಯೂ 
ಬೆಳೆಯ್ತತುವ)

ಇದನುನು 15 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಮರ-ಮುಟು್ಟಗಳ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹುದು. 
ಒಂದು ಮರದಂದ ದ�ರಯುವ ಮರ-ಮುಟಿ್ಟನ ಘನ ಪ್ರಮಾಣ 20 ರಿಂದ 
30 ಘನ ಅಡಿ
ಪ್ರತಿ ಘನ ಅಡಿಯ ಬೆಲೆ – ರ�. 500 – ರ�. 1,000 (ಸುತ್ತಳತೆ ಆಧರಿಸಿ)
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 10,000 – ರ�. 30,000
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ರಡ್ ಸಾಯಾಂಡಸ್ಜಿ / ಟಿೋರ�ಕಾಪಜಿಸ್ 
ಸಾಯಾಂಟಲಿನಸ್ / ರಕ್ತ ಚಂದನ (ಗಟ್ಟಿಯ್ದ ಮರ)

ಇದ್ ಅಮೂಲಯವ್ದ ಗಟ್ಟಿಮರದ ಜ್ತಿಯ್ಗಿದ್್ದ, ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. ಈ ಮರ ವಿದೆರೀಶದಲ್್, ವಿಶರೀಷವ್ಗಿ ಚ್ರೀನ್, ಜಪ್ನ್ 
ಮತ್ತು ಪೊವಜೆ ಏಷ್ಯದಲ್್ ಭ್ರಿ ಬೆರೀಡಿಕಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್್ 
ಇದನ್ನು ಸೌಂದಯಜೆವಧಜೆಕ ಉತಪಾನನುಗಳು, ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, 
ಸಂಗಿರೀತ ಉಪಕರಣಗಳು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ ಮತ್ತು 
ಪರಮ್ಣ್ ರಿಯ್ಕಟಿರ್ ಗಳನ್ನು ತಂಪ್ಗಿಸಲ್ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಮರದ ಹ್ಟ್ಜೆ-ವುಡ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲ್ ಮರವನ್ನು ಕಂಪು 
ಕಲ ್್ ಜರ್ಗ್ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಬೆಳೆಸಬೆರೀಕ್. ಮರದ ರಚನೆಗೆ 
(ಸ್ಯಪ್ ವುಡ್ ಮ್ತ್), ಇದನ್ನು ಎಲ ್್ ಮಣಿ್ಣನ ಪ್ಕ್ರಗಳಲ್್ 
ಬೆಳೆಸಬಹ್ದ್. ಸ್ತತುಳತೆಯ ಗ್ತ್ವು ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ 
ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಇದ್ ಬರವನ್ನು ತ್ಳಿಕೂಳು್ಳತತುದೆಯ್ದರೂ, ಈ ಮರಕಕೆ ಮಳೆ 
ಬೆರೀಕ್. ಮರಗಳ ಉಳಿವನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ 
(mulching) ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ:
200-750 ಮರೀಟರ್ ವರಗೆ

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
26 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್ 

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
1600 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 25 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಟಿಂಬರ್ ಉದ್ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು

ದಮಿ್ಮಯ (Heartwood) ಮೌಲಯಾ: ರ�2,000 - ರ�5,000 ಪ್ರತಿ ಕೆ.ರ್.ಗ್

ಪ್ರತಿಯಂದು ಮರವು: 50 - 100 ಕೆರ್ ದಮಿ್ಮಯನುನು (Heartwood) 
ಉತಾಪಾದಸುತ್ತದ (ಮಣುಣಿ ಮತು್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳನುನು 
ಅವಲಂಬಸಿ) ಪ್ರತಿ ಮರದ ಮೌಲಯಾ: ರ� 1,00,000 -ರ� 5,00,000
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ಸಾಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ (ಶಿ್ರೋಗಂಧ) / ಸಾಯಾಂಟಲಮ್ 
ಆಲ್ಬಂ /  ಶಿ್ರೋಗಂಧದ ಮರ ಸರೀಗ್ (ಗಟ್ಟಿ ಮರ) ಬಿಳಿ ಮರ 

ಶ್ರೀಗಂಧವು ಭ್ರತಿರೀಯ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದ್ 
ಅಮೂಲಯವ್ದ ಮರವ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ ವಿಶವೆದ ಅತಯಂತ 
ದ್ಬ್ರಿ ಮರಗಳಲ್್ ಒಂದ್ಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕ್ಂಡದ ತಿರ್ಳು 
ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣೆ್ಣ ಇವರಡೂ ಈ ಮರದ ಅತಯಮೂಲಯ 
ಉತಪಾನನುಗಳ್ಗಿವ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕ್ಂಡದ ತಿರ್ಳು ವಿಗ್ಹಗಳ 
ತಯ್ರಿಕಗೆ ಅತ್ಯತತುಮ. ಶ್ರೀಗಂಧವು ಅರ ಪರ್ವಲಂಬಿ ಸಸಯವ್ಗಿದೆ. 
ಇದ್ ಇತರ ಸಸಯಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ:
ಕ್್ರಿರೀಯ ಮತ್ತು ಆಮ್ರೀಯವನ್ನು ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ ಎಲ್್ 
ರಿರೀತಿಯ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ. ಮರದ 
ಸ್ತತುಳತೆಯ್ ಮಣಿ್ಣನ ಆಳಕಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತತುದೆ

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ:
ಜೌಗ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್್ ಮಣಿ್ಣನ 
ಪ್ಕ್ರಗಳಲ್್ ಬೆಳೆಸಬಹ್ದ್. ಈ ಮರವು ಬರದಲ್್ಯೂ 
ಬೆಳೆಯ್ವ ಶಕ್ತು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರ ಮದಲ 2 ವಷಜೆಗಳಲ್್ 
ನಿರೀರಿನ ಅಗತಯವಿರ್ತತುದೆ. ಮರದ ದಿಮಮಿ ರಚನೆಯ 
ಅವಧಿಯಲ್್ ಬರಗ್ಲದಂತಹ ನಿರೀರಿನ ಸಿ್ಥತಿಯನ್ನು 
ಕ್ಪ್ಡಿಕೂಳ್ಳಬೆರೀಕ್. ಈ ಮರಗಳು ಉಳಿದ್ ಬೆಳೆಯಲ್ 
ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) ಅವಶಯವ್ಗಿ ಬೆರೀಕ್.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ :
600 - 1200 ಮರೀಟರ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ:
2 - 38 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ:
450 - 3,000 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 20-25 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಶಿೋಗಂಧದ ಮರದ ಉತಪಾನನುಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹುದು.
ರ�. 5,000/ಕೆರ್
ಒಂದು ಮರದಲಿ್ಲ ಸರಾಸರಿ 15 - 25 ಕೆರ್ ಕಾಂಡದ ತಿರುಳು ದ�ರಯುತ್ತದ.
ಪ್ರತಿ ಮರದ ಬೆಲೆ: ರ�. 75,000 - ರ�1,25,000
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ಮಲಿಯಾ ಡುಬಯಾ / ಮಲಿಯಾ ಡುಬಯಾ / 
ಹಬೆ್ಬೋವು (ಮೃದ್ ಮರ)

ಪೆ್ಲೈವುಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಕ್ಕಡಿಡಾಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ, 
ಇದಕಕೆ ಕ್ಗದದ ಉದಯಮದಲ್್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆರೀಡಿಕಯದೆ. ಕ್ಗದದ 
ತಿರ್ಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ ಇದರ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ. 
ಗೆದ್ದಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ತಿರೂರೀಧ ಇರ್ವುದರಿಂದ್ಗಿ, 10 ವಷಜೆಕ್ಕೆಂತ 
ಮ್ರೀಲಪಾಟಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬಿರೀರ್ಗಳು, ಪರೀಠೂರೀಪಕರಣಗಳು, ಸಂಗಿರೀತ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಕ್ಂಗ್ ಪದ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಲ್ ಸಹ 
ಬಳಸಲ್ಗ್ತತುದೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಸಡಿಲ ಮತ ತ್ು ಮ್ಕಕೆಲ್ ಮಣಿ್ಣನಲ್್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ ಆದರ 
ಮರಕಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಅಡಿ ಮಣಿ್ಣನ ಆಳ ಬೆರೀಕ್ಗ್ತತುದೆ.

ನಿೋರಿನ ಅವಶಯಾಕತೆ: 
ಈ ಪ್ಭರೀದಕಕೆ ನಿಯಮತವ್ಗಿ ನಿರೀರ್ವರಿ ಅಗತಯವಿರ್ತತುದೆ 
ಮತ ತ್ು ನಿರೀರಿನ ಕೂರತೆ ತ್ಳಿಕೂಳ್ಳಲ್ರದ್. ಮರಗಳ 
ಉಳಿವನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೂಳ್ಳಲ್ ಮ್ಚ್ಚಿಗೆ (mulching) 
ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಂದ ಎತ್ತರ: 
600-1800 ಮರೀಟರ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ತಾಪಮಾನ: 
35-38 ಡಿಗಿ್ ಸಂಟ್ಗೆ್ರೀಡ್

ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಜಿಕ ಮಳೆ: 
625-875 ಮ.ಮರೀ.

ಇದನುನು 5 ವರಜಿಗಳ ನಂತರ ಪ್ಲಲೈವುಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತು್ತ ಕಾಗದದ 
ತಿರುಳು ಉತಾಪಾದನಗ್ ಬಳಸಬಹುದು

ಪ್ರತಿ ಮರದ ಮೌಲಯಾ: ರ� 2,000 - ರ� 2,500.



ಮರ ಆಧಾರಿತ ಕೃರ್ಯನುನು ರ�ಢಿಸಿಕೆ�ಂಡು ಲಕ್ಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೃರ್ ಅರಣಯಾ 
ಪ್್ರೋತಾಸಾಹ ಯೋಜನಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಕೆ್ಟೋರಿಗ್ ರ�. 50,000 ವರಗ್ ಪ್್ರೋತಾಸಾಹ ಧನ 
ಪಡೆಯಿರಿ

ಕ್ವರೀರಿ ಜಲ್ನಯನ ಪ್ದೆರೀಶದ ರೈತರಲ್್ ಮರ ಆಧ್ರಿತ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತೆತುರೀಜಸಲ್ ಕೃಷಿ ಅರಣಯ 
ಪೆೊ್ತ್್ಸಹ ಯರೀಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ಜೆಟಕದ ಅರಣಯ ಇಲ್ಖೆಯಂದಿಗೆ ಈಶ್ದ ಕ್ವರೀರಿ ಕೂಗ್ 
ಯರೀಜನೆಯ್ ಕಲಸ ಮ್ಡ್ತಿತುದೆ.

ಕೃರ್ ಅರಣಯಾ ಪ್್ರೋತಾಸಾಹ ಯೋಜನ ಏನನುನು ನಿೋಡುತ್ತದ

ಕಡಿಮ ದರದಲಿ್ಲ ಸಸಿಗಳು: ಕ್ಯಜೆಕ್ಮದ ಮ್ಗಜೆಸೂಚ್ಗಳ ಪ್ಕ್ರ, ರೈತರ್, ಸ್ವಜೆಜನಿಕರ್ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಗಳು ಸಸಿಗಳನ್ನು 5”x8”, 6”x9” ಗ್ತ್ದ ಬ್ಯಗ್ ಗಳಿಗೆ ಸಬಿ್ಸಡಿ ದರ ರೂ 1. ಗೆ ಮತ್ತು 
8”x12” ಗ್ತ್ದ ಬ್ಯಗ್ ಗಳಿಗೆ ಸಬಿ್ಸಡಿ ದರ ರೂ. 3 ರಂತೆ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.   

ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಸಿಗಳಿಗ್ ಪ್್ರೋತಾಸಾಹ ಧನ: ಬದ್ಕ್ಳಿದಿರ್ವ ಪ್ತಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ 125 ರೂ. ರಂತೆ, 
ಪ್ತಿ ಹೆಕಟಿರೀರ್ ಗೆ ರೂ. 50,000 ವರಗೂ ನಿರೀಡಲ್ಗ್ತತುದೆ. 

ರೂ. 35, ಮದಲ ವಷಜೆದ ಕೂನೆಯಲ್್, ರೂ. 40 ಎರಡನೆರೀ ವಷಜೆದಲ್್ ಹ್ಗೂ ಮೂರನೆರೀ 
ವಷಜೆದಲ್್ 50 ರೂ. ರೈತರ್ ತ್ವು ಬಯಸಿದಷ್ಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹ್ದ್, ಆದ್ಗೂಯ ಪೆೊ್ರೀತ್್ಸಹ 
ಧನವು ಪ್ತಿ ಹೆಕಟಿರೀರಿಗೆ 400 ಮರಗಳವರಗೆ ಲಭಯವಿದೆ. 

ಕೃರ್ ಅರಣಯಾ ಪ್್ರೋತಾಸಾಹ ಯೋಜನ ಕಾಯಜಿಕ್ರಮಕೆಕೆ ಇರುವ ನ�ೋಂದಣ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ:

ನಿಮಮಿ ಹತಿತುರದ ಅರಣಯ (ರರೀಂಜ್ ಆಫಿರೀಸ್) ಕಚೆರೀರಿಗೆ ಈ ಕಳಗಿನ ದ್ಖಲ್ತಿಗಳ ರ್ೂತೆ ಭರೀಟ್ 
ನಿರೀಡಬೆರೀಕ್.

1.) ನಿಮಮಿ ಪಹಣಿ ಅರವ್ ಆರ್ ಟ್ಸಿಯ ಒಂದ್ ಪ್ತಿ,
2.) ಬ್ಯಂಕ್ ಪ್ಸ್ ಬ್ಕ್ ನ ಪ್ತಿ 
3.) ಆಧ್ರ್ ಕ್ಡ್ಜೆ ನ ಒಂದ್ ಪ್ತಿ (ಮೂಲಪ್ತಿಯ ರ್ೂತೆ)ಮತ್ತು
4.) 2 ಪ್ಸ್ ಪೆೊರೀಟ್ಜೆ ಅಳತೆಯ  ಫ�ರೀಟ್ೂರೀಗಳು

ನಿರೀವು ನೊರೀಂದಣಿ ಫ್ರ್ಜೆ ಅನ್ನು ಭತಿಜೆ ಮ್ಡಬೆರೀಕ್  ಮತ್ತು  ನಿಮಮಿ ಕೃಷಿಭೂಮಯ 
ರರೀಖ್ಚ್ತ್ವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೆರೀಕ್. ನೊರೀಂದಣಿ ಶ್ಲಕೆವ್ಗಿ ರೂ. 10  ಪ್ವತಿಸಬೆರೀಕ್. 

ಮರಗಳನುನು ಇಂದೋ ನಡಿ

•  ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ವಂತೆ, ಈ ಋತ್ವಿನಲ್್ (ಮ್ಂಗ್ರ್) ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ್ವುದ್ ಅವುಗಳ  
ಉತತುಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ತತುದೆ.

•  ನಿರೀವು ಮರಗಳನ್ನು ನಿಮಮಿ ಸಂಪೊಣಜೆ ಭೂಮಯಲ್್ ನೆಡಬಹ್ದ್ ಅರವ್ ನಿಮಮಿ 
ಭೂಮಯ ಬದ್ವಿನಲ್್ ಮ್ತ್ ನೆಡಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ್ವುದನ್ನು 
ಮ್ಂದ್ವರಸಬಹ್ದ್.

ಹಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾವೋರಿ ಕ�ಗು ಸಹಾಯವಾಣ್ -  
80009 80009 ಗ್ ಕರ ಮಾಡಿ


