
வனக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
தமிழ் நாடு வவளாண்மம பல்கமைக்கழகம் 

வமட்டுப்பாமளயம் – 641 301 

 

மரக்கன்றுகளின் விமை விவரம் 

 

வ.எண். விளக்கம் விமை (ரூ) 
I  நாற்றுகள் (பாைிதீன் ககாள்கைனில்) 

1. அக்வகசியா மரக் கன்றுகள் 5.00 

2. மதை மரக் கன்றுகள் 4.00 

3. சவுக்கு (வகசுவாரினா ஈக்விசிடிவபாைியா) 4.00 

4. அச்சா (ஹார்ட்விக்கியா பின்வனட்டா) 5.00 

5. கபருந்தகமர (ைியூசீனா ைியூக்காகசபைா) 5.00 

6. புளி (டாமரிண்டஸ் இண்டிகா)  6.00 

7. வில்வம் (ஈகிள் மார்மைஸ்) 7.00 

8. நாவல் (மசஜியம் கியுமினி) 6.00 

9. கநல்ைி (எம்பிளிக்கா அபிசினாைிஸ்) 6.00 

10. பாதாம் (கடர்மினாைியா கட்டப்பா) 6.00 

11. ககாடுக்காப்புளி (பிதிகசல்வைாபியம் 
டல்ஸ்) 

6.00 

12. அரகநல்ைி (பில்ைான்தஸ் அசிடஸ்) 6.00 

13. கசம்மயிற்ககான்மை (டிவைாநிக்ஸ் 
கரஜியா) 

7.00 

14. ககான்மைககான்மன (காசியா)  7.00 

15. தூங்குமூஞ்சி மமழ மரம்(அல்பசீியா 
சமன்) 

7.00 

16. பட்டடி (ஸ்பத்கதாடியா காம்பனுவைட்டா) 7.00 

17. கபருங்ககான்மை (கபல்ட்வடாவபாரம் 
டீவராகார்ப்பம்) 

7.00 

18. பூவரசு (கதஸ்பசீியா பாபல்னியா) 7.00 

19. சந்தனமரக்கன்றுகள் (சாண்டைம் ஆல்பம்) 20.00 

20. வதக்கு (வடக்வடானா கிராண்டிஸ்) 6.00 

21. நூக்கம்  (டால்பர்ஜியா வைட்டிவபாைியா) 6.00 

22. சிசூ (டி.சிசூ) 10.00 

23. சந்தன வவங்மக (டீவராகார்பஸ் 8.00 



சான்டைினஸ்) 
24. வவங்மக (டீவராகார்பஸ் மார்சுபியம்) 7.00 

25. வாமக (அ. வைப்வபக்) 6.00 

26. வடர்மினாைியா 6.00 

27. வவவாைா (ைாககர்ஸ்ட்ரீமியா 
வைன்சிவயாவைட்டா) 

6.00 

28. மமை வவம்பு (கமைியா காம்வபாசிடா) 10.00 

29. வவம்பு (அசாரிடாக்டா இண்டிகா) 6.00 

30. புங்கம் (புன்வகமியா பின்வனட்டா) 6.00 

31. இலுப்மப (மதுக்கா வைட்டிவபாைியா) 6.00 

32. காட்டாமணக்கு (வஜட்வராபா குர்கஸ்) 6.00 

33. கசார்க மரம் (மசமரூபா கிகளௌக்கா)  6.00 

34. புண்மண மரம் (வகல்வைாபில்ைம் 
இகமாபில்ைம்) 

6.00 

35. அயிமை (ஆயிைான்தஸ் எக்கசல்சா) 10.00 

36. மமைக் ககான்மை (அக்வராகார்பஸ் 
பிராக்ஸினிவபாைியஸ்) 

10.00 

37. கவள்மளக் கதம்பு (அந்வதாகசபைஸ் 
கதம்பா) 

10.00 

38. இளவம் (கசய்பா கபண்டான்ட்ரா) 5.00 

39. மமை வவம்பு (கமைியா டுபியா) 8.00 

40. மர வவம்பு (ச்விட்வடானியா மவகாகனி) 10.00 

41. குமிழ் (கமைினா ஆர்வபாரியா) 7.00 

42. உரகுமஞ்மச (பிக்சா ஒரில்ைானா) 6.00 

43. குழாய் மூங்கில் (பாம்பூஸா பாம்வபாஸ்) 6.00 

44. கல் மூங்கில் (கமைினா ஆர்வபாரியா) 6.00 

45. மூங்கில் (பாம்பூசா வல்காரிஸ்) 12.00 

46. தங்க மூங்கில் (பாம்பூசா ஸ்ட்ரிக்டா) 40.00 

47. வாமின் மூங்கில் (பாம்பூசா வாமின்) 40.00 

48. ராட்சத மூங்கில் (பாம்பூசா வடன்வரா 
ககைாமஸ்) 

60.00 

II  விமதக் கரமண மற்றும் விமதயில்ைா கபருக்கம் 

1. மதை மரக்கன்றுகள் 50.00 

2. சவுக்கு (வகசுவாரினா ஈக்விசிடிவபாைியா) 50.00 

3. இந்வதாவனசியன் சவுக்கு (வகசுவாரினா 50.00 



சுங்குநியானா) 
4. சிசூ (டால்பர்ஜியா சிசூ) 10.00 

5. வதக்கு (வடக்வடானா கிராண்டிஸ்) 10.00 

6. காட்டாமணக்கு (ஜட்வராபா குர்கஸ்) 50.00 

7. புங்கம் ஓட்டுகள் (கபாங்வகமியா 
பின்வனட்டா) 

20.00 

8. கசார்க மரம் (மசமறுபா க்களௌக்கா) 
ஓட்டுகள் 

20.00 

9. பூமருது (முமளத்த தண்டுத்துண்டுகள்) 10.00 

10. மமை வவம்பு (கமைியா டுபியா) 
தண்டுத்துண்டுகள்  

10.00 

11. பாப்ைர் (பாபுைஸ் கடல்டாய்டஸ்) 
தண்டுத்துண்டுகள் 

10.00 

12. மஞ்சள் ககான்மை (வகசியா சியாமியா) 10.00 

13. பூவரசு (கதஸ்பசீியா பாபல்நியா) 
முமளத்தத் தண்டுத்துண்டுகள்  

7.00 

14. சீமமக் ககான்மை (15-30 கச.மீ) 0.50 

15. டுராண்டா 5.00 

III  உயிர் உரங்கள் 

1. நுண்ணுயிர் உயிர் உரங்கள்/ கிவைா  

(அசாஸ்மபரில்ைம், 
பாஸ்வபாபாக்டீரியா,மரவசாபியம், 
அசவடாபாக்டர், அவசாபாஸ்). 

40.00 

2. வி. ஏ. எம் / கிவைா 30.00 

3. மண்புழு/கிவைா 200.00 

4. மண்புழு உரம்/கிவைா 6.00 

 

வமலும் கதாடர்புக்கு: 

பண்மண வமைாளர் 

கதாமைவபசி எண்:  04254 – 271539 

மின்னஞ்சல் : deanformtp@tnau.ac.in 

 


