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- podatki, kredyty, wlp}
-

ekspoń/impoń
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chemizacja (nawozy sztuczne)

- powierzchnia gruntów ornych
- struktura

wielkości Iwłasnościgospodarstw

- struktura wieku i

pici i wykształcenie rolników

- rozwoj gałęzi PrzemYsłu Pracujących na potrzeby
,gblr§3:!rp. (przemysł elektromaszynowy, chemiczny)
- rozwoj przemysłu spozywczego (odbiorca rolnika)

przedstaw główne rejony upraw roślinnych
na świeciei w polsce.
SWAT
Podstawowe znaczenie w wYŻYwieniu światama produkcja zboż, Najważniejsza jest: pszenica
- uprawia się ją
wszędzie, GłownYm dostawcą pszenicy w światowym handlu są USA, Francja, Kanada, Australia,
Argentyna,

RYz - głÓwnie w strefie ciepła, wilgoci, często na terenach
źś3,1}§Z|_,:iłnawadnianych, producenci: USA, Tajlandia
Kukurydza - ll m. w światowym handlu. 3l4 dostarczalą USA.

Jęczmień - 30% WNP

Ni::..zu:lgv,

Kanada, USA.

Zyto - WNP, Polska, Niemcy.

Owies -Europa, USA, Kanada, Australia.
Roślinykorzeniowe
Ziemniaki - gl. Europa,
Maniok - Ameryka Lacińska, Afryka, lndie,
RoŚlinY cukrodajne - trzcina cukrowa Kuba, USA, Brazylia, Chiny, RpA, buraki cukrowe - gł. Europa
WNp,
Niemcy, Francja, Polska,
źlarzł,w,-łi owoce, rośliny tłuszczodajne: soja - USA, Chiny, Rzepak - Chiny, Kanada.

PoLSKA

55% gruntow ornych zĄmujązboża. Najwięcej zyto - nie ma wymagań,

pszenica - Nizina Sląska, Wyżyna Lubelska, Kujawy, Żuławy Wiślane,
jęczmień - Nizina Śląska, płn. *zgił,.1: kraju,
owies - wsch. i pld. częśckraju
ziemniak - ll m. Polska, jesteśmyjednym z największych producentów,
burak cukrowy - pas od wojewodztwa wałbrzyskiego po elbląskie, wyżyna Lubelska,
rzePak - Polska nalezY do największych producentow oleju rzepakowego. Największe

uprawy- woj, zachodnie
PÓłnocne. W Polsce uPrawia się: len, konopie - wielkopolsk a, pojezierze pomorskie. chmiel - wyżyna kielecka
ilubelska.

Dobrze rozwinięte warzywnictwo i ogrodnictwo (*łu}ąw:ę.) oraz sadownictwo.

1. Przedstaw

pozltywne i negatywne skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego.

2. Co uprawia się w Polsce?
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