
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

சூழ்ில 
 
றுநணப் பொருட்கள் யணிகத்தில் இந்தினொ ீண்ட 

யபொற்ிலக் பகொண்டிருக்கிது நற்றும் பதொடர்ந்து 

உகின் நிகப் பரின உற்த்தினொர்கள் நற்றும் 

ஏற்றுநதினொர்கில் ஒன்ொக இருந்து யருகிது.  

மநற்குத்பதொடர்ச்சி நல உகின் நிக பக்கினநொ 

ல்லுனிரின பக்கின லநனங்கில் ஒன்ொக இருந்து 

யருகிது நற்றும் றுநணப் னிர்கள் சொகுடிக்கொ பக்கின 

குதிகில் ஒன்ொகவும் இருந்து யருகிது. இந்தினொயில் 

மகொடிக்கணக்கொ சிறு யியசொனிகின் பதன்லந 

யொழ்யொதொபத்லத றுநணப் பொருட்கள் யமங்குகின். 
இந்தினொயில் றுநணப்பொருட்கள் உற்த்தினில் 85 சதயதீம் 

சிறு/குறு உற்த்தினொர்கொல் பசய்னப்டுகிது, அயர்கள் 

பொதுயொக இபண்டு பெக்மடருக்கும் குலயொ ித்லத 

லயத்திருக்கிொர்கள் நற்றும் ி னிர்களுடன் ருயத்திற்கு 

ஏற் றுநணப் னிர்கல னிர் சுமற்சி பசய்கிொர்கள். 

 

றுநணப் னிர் யியசொனிகளுக்கொ பக்கின சயொல்கள்: 

 

• ிலனற் யில ிர்ணனம்  

• மநொசநொ யொில ிலலநகள் 

• ல்லுனிரின இமப்பு 

• பதொமிொர் ற்ொக்குல 

• அதிகப்டினொ உபங்கின் னன்ொடு கொபணநொக ிம் 

ொமலடதல் நற்றும் பொருந்தொத இபசொனப் 

பூச்சிக்பகொல்ிகள் னன்ொடு ஒரு குதினில் புழுக்கள், 

பூச்சிகள் நற்றும் மொய்கின் பயல் நற்றும் 

பப்புலகக்கு யமி யகுகின். 

ீடித்திருக்கி றுநணப்பொருள் உற்த்தி இந்த 

யியசொனிகின் பொருொதொப யர்ச்சிலன யலுப்டுத்தும். 

ல் தபம், ினொனநொ யிலனில் ீடித்திருக்கும் யலகனில் 

உற்த்தி பசய்னப்டும் றுநணப்பொருட்கின் மதலயலன 

ீண்ட கொத்திற்கு உறுதி பசய்யதன் பம், 

றுநணப்பொருட்கின் உற்த்தி சிறு யியசொனிகளுக்கு அதிக 

கயர்ந்திழுக்கும் மதர்யொக இருக்கும், அதன் பம் 

ீடித்திருக்கும் அயில் றுநணப்பொருட்கின் சொகுடினின் 

ஒரு பதொடர்ச்சினொ யமங்கல் அடித்தத்லத உருயொக்கொம். 

குிக்மகொள் 
 
ீடித்திருக்கும் யியசொனத்தில் சிறுி றுநணப்பொருள் 

யியசொனிகின் தின்கில் மநம்ொடு ஏக்கொய், சீபகம், 

நற்றும் நஞ்சின் உற்த்திலன இந்தினொயில் ொன்கு 

நொிங்கில் யலுப்டுத்துயலத மொக்கநொகக் 

பகொண்டுள்து, இது றுநணப்பொருள் யியசொனிகின் 

தின்கல அதிகரிப்தன் பம் நற்றும் உற்த்தி 
லடபலகலப் பொருொதொப ரீதினொகவும், சபக 

ரீதினொகவும் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் ரீதினொகவும் அதிக ீடித்து 
ிலத்திருக்கக்கூடினதொக ஆக்குயதன் பம் பசய்னப்டும். 

 
அணுகுபல 

 
• அடுத்த ொன்கு ஆண்டுகில் 10,000க்கம் அதிகநொ 

பெக்மடர் உள்டக்கி றுநணப் பொருள் 

யியசொனிகல இக்கொக்கி மகபொ, தநிழ்ொடு, 

கர்ொடகொ, பொஜஸ்தொன் ஆகின ொன்கு இந்தின 

நொிங்கில் ஏயிடி பநக்கொர்ிி்க்கின் யிிமனொகச் 

சங்கிினொல் ஒருங்கிலணக்கப்ட உள்து. 

• திரும் யொங்குயதற்கொ ஏற்ொடுகல யமங்குயதன் 

பம் நற்றும் றுநணப் பொருட்கின் ீடித்த 

உற்த்தினில் யியசொன சபகங்களுக்கொ யணிக 

அணுகல ஈடுடுத்துயதன் பம் ீடித்திருக்கும் 

றுநணப் னிர்கள் யியசொனத்லத சுற்ி பதொமிி்ல்துல 

அயிொ தின்கள் உருயொக்கப்டுகின். 

 
எதிர்ொர்ப்புகள் 

• சொன்று பற் றுநணப் பொருட்கில் இருந்து சிறு 

யியசொனிகின் ிகப யருநொத்லத 20% உனர்த்துயது 

• னிற்சிகில் 50% பண் யியசொனிகல ஈடுடுத்துயது 

• பண் யியசொனிகின் ங்மகற்ில 40% யலப 

அதிகரிப்து. 

• ீடிி்த்திருக்கும் றுநணப் பொருள் யியசொன லட 
பலகில் நற்றும் யியசொன-யணிக மநொண்லந 
னில் 2000 யியசொனிகளுக்கு னிற்சினிப்து 

 

 

ீடித்த யியசொனத்திற்கொ றுநணப்பொருள் சிறு 

யியசொனிகின் தின் மநம்ொடு 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Situation 
 
India has a long history of trading of spices and continues 

to be one of the world’s largest producers and exporters. 

The Western Ghats are among the world´s most important 

Biodiversity Hotspots and one of the main areas for spice 

cultivation. Spices provide a prime source of livelihood to 

millions of smallholder farmers in India. About 85 per cent 

of the spice production in India is by small-scale farmers, 

who typically farm on less than two hectares of land and 

seasonally rotate spices with other crops. 

 

Major challenges for Spices farmers: 

 

• Uncertain pricing  

• Adverse climatic conditions 

• Loss of biodiversity 

• Land deterioration due to overuse of fertilisers and 

unsuitable use of chemical pesticides has led to the 

spread and transmission of insect, pests and diseases 

in the area. 

Sustainable spice production will strengthen the economic 

resilience of these farmers. By ensuring long-term demand 

of good quality, sustainably produced spices at a fair price, 

spice production will become a more attractive option for 

smallholder farmers, thus creating a continuous supply base 

of sustainably grown spices. 

Objective 
 
Enhancement of Smallholder Spice Farmers’ Capacities in 

Sustainable Farming’ aims to strengthen the production of 

cardamom, cumin and turmeric in four states of India, by 

increasing the capacities of spice farmers and making the 

production practices economically, socially and 

environmentally more sustainable. 

 
Approach 
 
• Capacity development programme targeting spice 

farmers over four years covering approx. 10,000 ha 

to be integrated in AVT McCormick’s supply chain 

in four states of India – Kerala, Tamil Nadu, 

Karnataka, Rajasthan. 

• Build industry-wide capabilities around sustainable 

spice farming by providing buy-back arrangements 

and market access to farming communities engaging 

in sustainable production of spices. 

 

Expectations 

• To increase net income of smallholder farmers from 

certified spices by 20% 

• To engage 50% women farmers in trainings. 

• To increase participation of women farmers to 40% 

• To train 2000 farmers on sustainable spice farming 

practices and agri-business management. 
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