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Agroforestry i Plants and Health Cooperative Society – hvor langt er vi 
nået? Hvordan er projektet blevet modtaget blandt medlemmerne?



Plants and Health 
Cooperative Society
300 medlemmer spredt
over 4 distrikter. Træning og
salg af soyabønner og majs



Uganda

•Apac og Aduku







The growing soya











En vigtig aktivitet er 
plantningen af
kvælstofopsamlende
træer (calliandra). Her et 
kvindeligt
gruppemedlem på
Amolatar med et et år
gammelt træ. Som det 
ses har træet fået
blomster således at det 
vil danne frø, som bliver
sået så der kan komme
flere træer.. 





Prisca med gruppen I Bung, der 
er nået så langt at de med hjælp
fra gruppens opsparing er igang
med at etablere deres eget
kooperativ.







Projekt title:Use of radio to inform the Lango speaking farmers of 
Northern Uganda how they and the environment can gain from planting 
more trees.



Udover at fortælle om 
calliandra træerne, vil
radioudsendelserne også
handle om at at dyrke
frugttræer og olietræer, 
ikke mindst hvordan der 
kan komme en indkomst
ud at hjemmehørende
træer som tamarind og
sheabutter



Her et gammelt
sheabutter træ Ii
Serere.
Idag arbejder en
landbrugsforsøgsstation
i Lira med podning på
grundstammer så
træerne relativt hurtigt
begynder at producer 
nødder.



Calliandra bruges ud
over jordforbedringen
til dyrefoder og
brænde. På sigt skal der 
plantes mange træer -
rundt om markerne
eller I rækker mellem
afgrøderne. Når
træerne når en vis 
størrelse skæres de 
løbende ned for at få
foder, brænde og
kompost. Billede fra
februar 2020. Nu 
Oktober 2020 har de 
nået en størrelse hvor
de bruges til kompost
og foder.



Her er frøene, 
som I første
omgang har 
været udbyttet
fra træerne



Antal grupper
ialt: 28

Udplantede
calliandra
overlevelse efter
tørke

Direkte sået calliandra
- spiring

Direkte sået
calliandra
overlevelse efter
tørke og regn

% af grupperne
med stor
overlevelse

36% 80% 20%

% af grupperne
hvor få planter 
overlevede

57% 60%

% af grupperne
hvor ingen
planter  
overlevede

7% 20% 20%







Det sidste halve år har corona 
restriktioner sat nye rammer 
for arbejdet I PHCS Det er 
endnu uvist om eller hvornår
en planlagt sstudietur til
forsøgsstationen I Mukono 
(skovlandbrug) kan
gennemføres.








