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ADDA Tanzania har siden 2009 arbejdet med at træne bønder i produktionsfremmende og bæredygtige 

produktionsmetoder i Tanzania. Vi har i perioden 2009 - 2016 trænet omkring 9.000 bønder, ved hjælp af 

markskoler, som herved har opnået en forbedret produktionskapacitet. Desværre er det ikke kun forbedrede 

dyrkningsmetoder, der skal til, for at hæve levestandarden for fattige småbønder. Problemet er nok så meget 

en mangel på et stabilt marked for deres produkter.  

Selv om ADDA, som en integreret del af sine projekter, arbejder på at hjælpe småbønderne til at få bedre 

markedsadgang har det desværre ikke været her, vi har haft vores store succes, fordi der er næsten ingen 

organiserede markedssystemer til stede, udover i storbyerne, som bønderne kan koble sig på. 

   

For et par år siden meldte chancen sig dog for at skaffe en stor mængde bønder adgang til et stabilt marked. 

Chancen kom i form af en henvendelse fra det Indiske firma Vantage Organic Foods Ltd (VOF), som havde 

brug for hjælp til at identificere og indrullere småbønder i et gruppe-certificeringsforløb for økologiske 

produktion og salg af afgrøder til firmaet. VOFs målsætning er at etableret et netværk af ca 20.000 

småbønder, som vil blive trænet og certificeret som økologiske producenter gennem VOF, hvorefter VOF vil 

opkøbe solsikke og andre olieholdige frøplanter til forarbejdning og eksport til det internationale marked for 

dyrefoder i Europa, USA, Canada og Japan. På længere sigt planlægger VOF at udvide deres sortiment med 

grønsager, urter, frugt, honning og på sigt også mejeriprodukter. 

For at kunne etablere sig i Tanzania havde VOF brug for lokal ekspertise både i forhold til at identificere og 

registrere interesserede bønder, såvel som til at træne bønderne i forbedrede økologiske dyrkningsmetoder. I 

Tanzania løber dyrkningssæsonen fra december til juni. I dyrkningssæsonen 2015 – 2016 lykkedes det 

ADDA og VOF i fællesskab at registrere og få certificeret 4.348 bønder med et samlet dyrkningsareal på 

16.890 hektar. I december 2016, samt januar 2017 fik vi organiseret den første omgang træning af de 

registrerede bønder i de vigtigste økologiske principper, samt kompostproduktion og produktion af 

økologiske plantebeskyttelsesmidler. Derudover har vi indtil 1. april fået registreret yderligere 5.500 bønder. 
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Erik fra ADDA  

og Mr. Goodluck fra NIRAS 

inspicerer solsikkemark 



       

 

 

 

Den første træning blev udført med finansiering via en lille bevilling fra et lokalt DANIDA- fondet projekt 

implementeret af konsulentfirmaet NIRAS i Dodoma regionen og en lille CISU/DANIDA bevilling i Mbeya 

Regionen. Sideløbende har ADDA- Tanzania arbejdet på at opnå en større bevilling på ca. 15 millioner 

kroner over 3 år fra en lokal fond i Tanzania til træning af de forventede 20.000 småbønder. Vores ansøgning 

er blevet godkendt, og vi forventer den endelige kontrakt meget snart. Målsætningen med projektet er at 

træne 20.000 småbønder i forbedret økologisk landbrug med salg til det internationale marked via VOF.          

       

To lokale kvindelige bønder fremviser 

prøver på hjemmelavet 
plantebeskyttelsesmiddel -  

Babayu landsbyen, Dodoma 

Bonde fremviser sin tønde med hjemmelavet 

økologisk plantebeskyttelsesmiddel -  
Norin Landsbyen, Dodoma 

Bonde fremviser stolt sin nygravede 

kompostgrav -  
Dabalo landsbyen, Dodoma 

Bonde demonstrerer dybden i 
sin kompost grav -  

Dabalo landsbyen, Dodoma 


