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Bevezetés

2020. március közepén a Covid-19 koronavírus sok mindent megváltoztatott. A tanárok és
diákok élete áthelyeződött a virtuális térbe. Sok nehézséggel kellett megküzdeni. Ezt a
könyvecskét annak emlékezetére ajánlom, hogy tudatosítsuk magunkban: a kihívások során
olyan értékek is születtek, melyekre büszkék lehetünk! Az itt található dolgozatok földrajz órára
készültek egyéni munkában. A feladat az volt, hogy a diákok a tanult tőkés gazdálkodásformák
valamelyikéről gyűjtsenek ismeretanyagot az interneten. Az olvasó téma-tematikusan, a
szerzők névsor szerinti rendjében találja meg azon tehetséges diákjaink írásait, akik élni
kívántak a publikálásnak ezzel a lehetőségével.
Elsőként a farmgazdaságokról írt összesen nyolc tanulmány bemutatására kerül sor. Ezt
követően szintén nyolc kiváló munka következik ültetvényes-gazdálkodás témában. Két
szövetkezeti gazdaságról készült tartalmas írás zárja a kötetet. Köszönet és gratuláció a
diákjainknak!

Nagyné Dr. Molnár Melinda

Gödöllő, 2020.05.15.
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Braun Flóra 10.c

AZ AUSZTRÁL FARMOK
Az ausztrál farmok családi gazdaságok. A farm központjában áll a kőből vagy fából épült
egyszintes, olykor a modern technológiában is bővelkedő családi ház, ahol a farmer és családja
él. A farmhoz gazdasági épültek, istállók, csűrök tartoznak. A farmok főleg Ausztrália
szavannás vidékeire jellemzők, ahol a nagy távolságok miatt sem oldható meg a közművesítés.
Az ivóvizet, öntözővizet itt a lefúrt artézi kutakból nyerik. Elektromos áramot saját maguk
szélkerekekkel és generátorral fejlesztenek. Egyes farmokon már napkollektorokat is találunk.
A farm komfortjához hozzátartozik az autópark, a terepjáró, számos munkagép, a műholdas
adó-vevőantennák, készülékek, olykor a helikopter, kisrepülőgép. A gyerekek iskolába nem
járnak, távoktatásban vesznek részt. Régen ez televízión keresztül ment, ma internet
segítségével történik.
Ausztrália mezőgazdasága erősen gépesített, speciális árutermelő gazdálkodást folytat.
A farmerek általában juhokat és szarvasmarhákat tenyésztenek, de előfordul a strucctartás és
a tevetartás is! A nedvesebb queenslandi szavannákra jellemzők a szarvasmarha-tenyésztő
gazdaságok. Míg a szárazabb, kiirtott bozótosok helyén, repülőgépről szórt műtrágyával, és
fűmaggal bevetett, öntözött szavannán juhtenyésztéssel foglalkoznak. A farmerek sokszor
vendég- (idény)munkások, bérmunkások segítségével végzik el a birkanyírást, az állatok
legelőre terelését, termények, állatok, termékek értékesítését. Sajnos gyakori a birkalopás is.
A farmokon folyó növénytermesztésre a zöldség-, szőlő-, rizs-, cukornád- és a
gyümölcstermesztés jellemző. A termékek egy része a Japán piacokon landol.
Ásványkincsekben gazdag ország, így gazdaságában meghatározó szerepe van a bányászati
termékek exportjának. A legtöbb nyersanyagot feldolgozatlanul exportálja, világelső a bauxit,
az ólomérc és a gyémánt kitermelésében, harmadik vasérc és aranybányászatban és
kiemelkedő urán-, réz-, nikkel- és ónérc kiaknázásban. Említést érdemel ezüst és feketeszén
kitermelése is. Az ipar gerincét a vaskohászat, a gépgyártás és az elektronikai ipar (Adelaide,
Geelong), illetve az élelmiszeripar adja. Egyre jelentősebb a gépkocsigyártás, japán és
amerikai autóipar leányvállalatai működnek Melbourne, Sydney és A delaide környékén. Az
ipar 70%-a délkeletre, Új-Dél-Wales és Victoria területére telepedett. Az ipar az összgazdaság
(társadalmi termék) kb. 30%-át teszi ki. A társadalmi termék közel 70%-át a szolgáltatások
biztosítják, ebben dolgozik a lakosság 72%-a. A már említett éghajlati tényezők miatt csupán
területének 21%-án fejlődhetett ki farmgazdálkodás, de itt is komoly problémát okoznak a
vissza-visszatérő aszályok. Ennek megfelelőena mezőgazdaság a társadalmi termék
előállításához csupán 3%-kal járul hozzá. Világkereskedelmi szerep tekintetében előkelő
helyen van gyapjú-, búza-, cukor- és hústermelésben.
A beltéri farmok előnye, hogy kisebb helyen több növényt lehet termeszteni, miközben a
modern világítási és vízkelezési eljárásoknak köszönhetően a növények gyorsabban nőnek, és
sokkal kevesebb vizet fogyasztanak. Japánban a jövő farmerjai robotok. Legalábbis a 2017es nyitást tervező Spread nevű vállalat úgy tervezi, hogy új „zöldséggyárában” emberi
beavatkozás nélkül az egymás felett elhelyezkedő ládákban naponta mintegy harmincezer fej
saláta fog kifejlődni. Nem kell óriási robotokat elképzelni, egyszerűen fogalmazva az
eszközök inkább futószalagok lesznek karokkal. Ezek a karok fognak vetni, öntözni és
„aratni” is. A világ első, robotok által működtetett farmja a mintegy 1,5 millió lakosú Kiotóban
talál otthonra.
Északon a farmergazdálkodás vert gyökeret. A farmer tulajdonával szabadon rendelkezett.
Nem paraszt, egy személyben egyesítette a földművelést és a mesterembert. A farmer maga

építette a házát, cipőt és ruhát csinált, gyertyát öntött, szappant főzött, és ha úgy adódott,
mellékesen postamester volt vagy vegyesboltot nyitott. A farmgazdálkodás viszont feltételezi
a változó világ elvárásait. Ma már nehezen képzelhető el a fenntarthatóság elvének
alkalmazása a biogazdálkodás nélkül. Szintén furcsa lenne a modern világ a falusi turizmus
említése nélkül, vagy az is hihetetlen lenne, hogy a szaktanácsadás nélkülözhető eleme az EU
gazdálkodásának.
A farmméretek és ezzel párhuzamosan a táblaméretek folyamatos növekedése régóta ismert,
világszerte megfigyelhető jelenség. A nagy táblákon pedig mérésekkel bizonyíthatóan a
talajtulajdonságai (összetétel, tápanyagtartalom, stb.) olyan változékonyságot mutathatnak,
ami a terméseredményekben is megmutatkozik. Számos szempont (gazdaságosság,
környezetvédelem, stb.) indokolja, hogy a tápanyagok pótlásakor, a növényvédő- és gyomirtó
szerek kijuttatásakor és vetéskor figyelembe vegyük ezeket az inhomogenitásokat. A művelt
területek koncentrációjának törvényszerű következménye a mezőgazdasági gépek
teljesítményének és árának a növekedése is. Ez a növekedési tendencia a gépek jobb
kihasználására hívja fel a figyelmet. Hosszú évek óta a családi gazdaságot szinonimaként
használják a kistermelés, a kisegítő gazdaság és a magángazdaság fogalmakkal, holott a
statisztikában többé-kevésbé ugyanazt a kört fedik le. Ezen megállapítása vitatható, hiszen bár
a köznyelvben keverednek a fogalmak, a statisztikában használt definíciók jól lehatároltak,
figyelembe véve az apróbb jelentésbeli különbségeket is.
Források
https://www.szaktars.hu/szaktudas/view/farmgazdalkodas/?pg=12&layout=s
https://szaktudas.hu/termekek+agrarvallalkozas+farmgazdalkodas.html
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/ausztraliaes-oceania-foldrajzi-jellemzese/az-ausztral-farmgazdalkodas-es-a-banyaszat
http://real.mtak.hu/19044/1/Az_AGRO_COM_mint_a_precizios_farmgazdalkodas_egyi_u_
113745.438223.pdf
https://www.origo.hu/gazdasag/20190710-az-egyik-vezeto-online-elelmiszer-aruhazfektetett-be-a-belteri-farmgazdalkodasba.html
http://antiskola.eu/Vl/referaty/12315-az-usa-letrejotte-a-rabszolgafelszabaditasig/download/print?id=18186

Gallai Bianka 10.c

FARMGAZDÁLKODÁS: AUSZTRÁLIA

Kép forrása: https://emptynesterstravelinsights.com/sydney-melbourne-inland/
A farmgazdálkodás a tőkés termelés egyik típusa. Leginkább a mérsékelt övezetben fordul elő
és nagy, családi, szakosodott gazdaságok jellemzik. A szakosodás azt jelenti, hogy általában
egy takarmány -vagy gabonanövény termesztésével és helyenként erre épülő állattartással
foglalkoznak.
Az ausztrál farmok a városok külterületén jönnek létre, a szavannás területeken. Az ország
rengeteg több ezer hektáros birtokkal rendelkezik, ezekhez képest a népesség száma kevés, így
az agrártermelés nagy része külföldi exportra kerül.
A farmok központjában az egyszintes, fa –vagy kőépítésű családi ház helyezkedi el, gyakran
modern berendezéssel, különböző gazdasági épületek, istállók, csűrök tartoznak hozzá. A nagy
távolságok miatt a közművesítés nem megoldható, ivó –és öntözővizet a lefúrt artézi kutakból
nyernek, elektromos áramot pedig a saját maguknak állítanak elő generátorok vagy szélkerekek
segítségével, de vannak olyan farmok is, ahol napkollektorokat használnak.

Kép forrása: https://www.oberonreview.com.au/story/4695936/saleyards-arguments-aresounding-familiar/
Jellemzően a munkagépek is nagyok korszerűek, a hatalmas területen zajló termelés miatt
általában több terepjáró gépkocsival, olykor helikopterrel és kis magánrepülőgépekkel is fel

vannak szerelve. A gyerekek nem járnak iskolába, mivel a munkamegosztásban mindenkire
szükség van, távoktatásban vesznek részt, ami régebben televízión keresztül, ma pedig már az
internet segítségével történik.
A mezőgazdaság elrendeződése a tengerpartoktól a kontinens belseje felé zonális.
Belterjes növénytermesztéssel 300 hektár alatti farmokon, általában sűrűn lakott területeken
találkozunk. Észak-keleten a cukornád –és gyümölcstermesztés (banán, ananász, citrusfélék,
alma,) délkeleten pedig a gyümölcs mellett zöldség –és gabonanövény termesztés a jellemző.
Belterjes állattenyésztés partközelben alakul ki, s 500-1000 hektáros farmokon valósul meg,
többnyire juh, szarvasmarha, sertés és baromfitenyésztéssel foglalkoznak, valamint egyes
telepeken tejgazdaság is folyik.
Jellegzetes ausztrál szarvasmarha fajta a Murray Grey, azaz a Murray folyó környékéről
származó szürke, főleg húshasznú, kiváló húsminőségű szarvasmarha. Érdekessége, hogy
természetesen szarvtalan fajta.

képek forrása: http://murraygrey.hu/?m=galeria
A földterületek nagy részén külterjes állattartással foglalkoznak, mintegy 60%-uk legelőként
van számontartva, azonban a rossz legeltetési lehetőségek miatt a legtöbb gazda juhokat tart.
Ausztráliában a juhok nagyrésze merinói juh, amit a gyapjáért tenyésztenek, mivel a juhok
közül ez a fajta adja a legfinomabb gyapjút, ez annak köszönhető, hogy a gyapjúszálak
vastagsága általában 16-26 ezredmilliméter között van. Az ausztrál gyapjú így világszerte
elismert, s a világ gyapjútermelésének negyede ebből az országból származik, mindemellett, a
juhállomány is itt a legnagyobb, ez körülbelül 70-80 millió állatot jelent.

képek
forrása:
http://www.agr.unideb.hu/animaldb/juh/f2.htm(1)
https://www.florencecashmereyarn.com/en/fibers-merino-wool(2);
https://hu.carolchanning.net/images/biznes/samaya-rasprostranennaya-poroda-ovec-vavstralii-merinos-razvedenie-ovec_2.jpg(3) ;

;

Érdekesség, hogy a hagyományos baromfiak mellett az ausztrálok strucc és emu tenyésztéssel
is foglalkoznak. Az emu Ausztrália őshonos röpképtelen futómadara, a struccokat azonban
afrikai őshazájukból telepítették be a sivatagos, szavannás területekre, ahol jól alkalmazkodtak
az élőhelyükhöz. Ezeket a madarakat húsukért és tojásukért is egyaránt tartják, de az emuknak
még a bőrét és a tollát is felhasználják.

képek forrása: https://stbouton.ru/hu/straus-emu-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-strausa-emuchem-kormit-strausov.html
(1);
http://strucc-farm.hu/?page_id=26
(2);
https://emufarmviss.hu/hasznositas-es-termekek/ (3)
Összességében úgy látom, hogy ebben az országban minden, így a mezőgazdaság is egyedi és
különleges, de a világtól való elszigeteltség korántsem jelentett hátrányt az itt élők számára,
sokkal inkább megtanulták felhasználni azt, amijük van, és abból gazdálkodni, ami elérhető.
Források:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/az-ausztralfarmgazdalkodas-es-a-banyaszat/ausztral-farmok
https://slideplayer.hu/slide/11245624/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)#Mez%C5%91gazdas%C
3%A1g
http://www.agy-matrac.hu/article/ausztralia_a_juhok_hatarol_nezi_a_vilagot/

Rajka Eszter 10.b
FARMOK AZ USA-BAN
A farmok lényege, hogy nagy családi gazdaságok, melyekben szakosodott mezőgazdasági
tevékenység folyik. Ezekben néhány fajta növénytermesztés és néhány fajta állat tenyésztésére
szakosodnak. Általában mérsékelt övezetekben és sztyeppeken találkozhatunk velük. A családi
gazdaságok táplálkozási és anyagi biztonságot jelentenek, javítják az életkörülmények
minőségét, védik a környezetet és támogatják a fenntartható fejlődést a városoktól távol eső
területeken.
A családi gazdaság fogalomkörébe számtalan mezőgazdasági, halászati, állattenyésztési
tevékenység tartozik, melyeknek közös jellemzője, hogy egy család szervezi és menedzseli a
feladatokat és túlnyomó részt a család tagjai végzik a munkát is, férfiak és nők közösen. A
családi gazdaságok mibenlétét azért is nehéz meghatározni, mert meglehetősen összetett,
sokrétű jelenségről van szó. A családi gazdaság valódi vonzereje abban rejlik, hogy bizonyos
mértékig önálló, így kettős szabadságot testesít meg: a külső kihasználástól való szabadságot
és a döntési szabadságot, hogy a gazdálkodók úgy tegyék a dolgukat, ahogy szeretnék.
Vessünk egy pillantást az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdaságára és ezen belül a
mezőgazdaság termelés üzemeire, a farmokra. Tesszük ezt azért, mert a világ legjobbjai közé
tartoznak. Az ország egyik legértékesebb természeti erőforrása a hatalmas, művelésre alkalmas
földterület, mely törzsterületének mintegy 63%-a. Az elsők között van a kukorica, a búza,
a szója és a gyapot termesztésében Amerika. Az Amerikai farmokat magas fokú gépesítés és
szakosodás jellemzi, a géntechnológiát széles körben alkalmazzák. Az állattenyésztésben
szintén teret hódított a korszerű takarmányozás és az új állatfajták tenyésztése. A 2007-es
felmérések
szerint
2,2
millió farm található
az
országban,
összesen
373
millió hektárt művelnek ezek (170 ha átlagosan). A mezőgazdasági termelés üzemei a farmok.
Ezek a farmerek számára lakó- és munkahelyet is biztosítanak. A farmokon a termelést szinte
teljesen gépesítették. Így lehetséges, hogy egy-egy család nagy földterületet is képes
megművelni. Egy-egy farm általában kevés fajta termék előállítására szakosodott, és azt
felvásárló vállalatoknak adja el. A farmokon műtrágyát, növényvédő szereket, nemesített
vetőmagokat használnak, és ahol szükséges, öntöznek. Nagy gondot jelent viszont a
farmvidék talajainak pusztulása. Ezért az országban komoly összegeket költenek talajkutatásra
és a folyamat megfékezésére. A farmerek erdősítenek, lecsapolásokat végeznek, a lejtőket
keresztbe szántják. Ez utóbbival a talaj erózióját akadályozzák meg. A farmvidékek jellemzője
a szabályos úthálózat és a hatalmas gabonaföldek. Szoros kapcsolatban vannak a városokkal is,
ahol a farmerek a mezőgazdasághoz szükséges eszközöket vásárolják és termékeiket eladják.
Az országban sokféle növényt termesztenek. Hogy hol és mit, az nagymértékben függ a
hőmérséklettől és a csapadéktól. A hasonló igényű növények egy-egy övezetet alkotnak. Az
övezetek a legjellemzőbb növényükről kapták a nevüket. A hőmérséklet változásával északról
délre a következő övezetek alakultak ki: Van a tavaszi búza övezet. Nyugaton a Préri területét
jelenti. Itt a hosszú, hideg tél és a fagyveszély miatt a tavaszi fajtákat vetik. Ezt keleten, a Nagytavak vidékén felváltja a takarmánytermelés és a tejtermelő tehenészet. Búzából az országnak
nagy a kivitele. A második a kukorica övezet. Az előbbi övezettől délre húzódik. Itt kukoricát,
őszi búzát, szóját, dohányt termesztenek. A kukorica övben főként sertést tenyésztenek. A
harmadik kialakult övezet a vegyes termelési övezet. Fő növénye a gyapot, melynek egykor
összefüggő területe mára feldarabolódott. Ezenkívül földimogyorót, takarmánygabonákat,
búzát, szóját vetnek. Jelentős a szarvasmarha- és baromfitenyésztés. Az övezet talajpusztulás
által sújtott területeit erdősítették vagy legelővé alakították. A szubtrópusi öv kertes,

ültetvényes gazdálkodásának sávja a Mexikói-öböl partszegélye és Florida, ahol cukornádat,
rizst, narancsot, zöldségféléket termesztenek. A mediterrán éghajlatú Kaliforniai-völgy
az öntözéses gazdálkodás, a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermelés vidéke. A csapadék
csökkenése miatt az USA-ban K-NY-i irányban is megfigyelhető az övezetesség. Míg keleten
a szántóföldek vannak túlsúlyban, a szárazabb nyugati tájak füves pusztáin hatalmas
szarvasmarha- és juhnyájak legelnek. A magasabb vidékeket erdők borítják. A mezőgazdaság
termékeit feldolgozó iparágak főként a termőterületek közelében találhatók.
A malmok behálózzák a búzatermelő tájakat, de megtalálhatók a kiviteli kikötőkben is.
A húsipar az állattenyésztő körzetekben és a Csendes-óceán menti városokban a legjellemzőbb.
A tejipar minden nagyobb város ellátó övezetében megtalálható. Az országban nagyon sok
konzervet, üdítőitalt gyártanak, és a világon a legtöbbet itt is fogyasztják. Az elmúlt években
felerősödtek az Egyesült Államokban azok a hangok, amelyek az amerikai mezőgazdaság
drámai átalakulásáról beszéltek. Ez az álláspont röviden úgy összegezhető, hogy a mindinkább
iparosodottá váló mezőgazdaságból egyre jobban kiszorulnak a családi gazdaságok, az egykor
romlatlan vidéki táj ipari parkok tömegévé torzul. A hajdan az amerikai társadalom gerincét
adó farmereket pedig mezőgazdasági bérmunkások váltják fel. A fenti víziót a különböző
kommentátorok, vérmérsékletüktől függően, negatívnak illetve a haladás elkerülhetetlen
jeleként értékelték.
Az amerikai mezőgazdaságról szóló statisztikai adatok is megerősíteni látszanak ezt a
vélekedést. A farmok száma és a mezőgazdaságból élők száma régóta és folyamatosan csökken.
Ezzel egyidejűleg a farmok által használt mezőgazdasági terület átlagos nagysága viszont
emelkedett. A technikai fejlődés következtében a mezőgazdaság az egyik legtőkeintenzívebb
ágazattá vált.
A családi gazdaság elsősorban a növénytermesztésben számíthat hatékony megoldásnak. A
növénytermesztésben ugyanis kevés a ciklus, a fázisok viszonylag rövidek, kevés feladat van
az egyes fázisokon belül, valamint a természet erőinek kiszámíthatatlan játéka jelentősen
befolyásolhatja a termést. Ezek a jellemzők összhangban vannak az Egyesült Államok
tapasztalataival. A statisztikai adatok tanúsága szerint 1997-ben a búzatermelő farmok
bevételeinek 80 százaléka tiszta családi tulajdonú gazdaságokon alapult, a többit nagyrészt
szintén családi, de társasági formában működő farmok adták. A búza értékesítésének 0,4
százaléka származott társasági formában működő nem családi farmokról.
Az állattenyésztés azonban nyilvánvaló kivételt jelent a családi gazdaságok dominanciája alól.
A mezőgazdaság iparosodásának nevezett folyamat ebben az ágazatban okozott átható
változásokat mindenekelőtt a baromfi- és a sertéstenyésztésben. Az állattenyésztésben a
termelés feltételeit ma már közel sem befolyásolják annyira a természet erői, mint a
növénytermesztésben. Másképpen fogalmazva, az állattenyésztésben ma már megteremtődtek
a „gyárszerű” termelés feltételei. Ennek következtében ma már a nagyméretű ipari farmok a
meghatározók a baromfi- és a sertéstenyésztésben. A termelési méretek további növelésének és
fenntartásának ma már az egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi problémák szabnak határt.
Itt elég, ha csak a hígtrágya kezelésének problémájára utalunk, amely különösen akuttá vált az
úgynevezett megafarmok esetében, ahol több mint 50 ezer állatot nevelnek.
Összegzésül azt tudjuk mondani, hogy az amerikai példát megvizsgálva, hogy a modern
mezőgazdaság jegyeit megtaláljuk ott. Jelen van a tőke, a korszerű gépek, műtrágyák és
vetőmagok. A mezőgazdasági üzemek néhány növény vagy állatfajta termesztéséra és
tenyésztésére álltak rá. Ezt a fajta gazdálkodást hatékonyan végzik ennek összes előnyével és
hátrányával. A családi gazdaságok a növénytermesztés terén sikeresek, míg az állatokat inkább
üzemi körülmények, között szakosodott cégek végzik.

Források
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_mez%C5%9
1gazdas%C3%A1ga
http://beszelo.c3.hu/cikkek/csaladi-gazdasagok-vagy-ipari-farmok
https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/csaladi-gazdasagok-kezeben-a-jovo-kulcsa/
(tankönyv)

Szabó Anna 10.c
AMERIKA FARMGAZDÁLKODÁSA
Történelmi előzmények
A 15.-16. században megjelennek a spanyol és portugál hódítok Közép- és Dél –Amerikában.
Az észak amerikai kontinens a gyarmati háború után a 18. század közepén Anglia fennhatósága
alá került. Észak-Amerikában 13 angol gyarmat jött létre. A déli gyarmatokon, amelyek királyi
vagy magántulajdonban voltak, néger rabszolgákkal dolgoztató ültetvényes rendszer terjedt el.
Ezzel szemben az északi államokban önkormányzattal rendelkező kolóniák alakultak. Ide az
Angliában üldözött puritánok költöztek, akik magukkal hozták az önigazgatás es a szabad
véleménynyilvánítás igényét. Szabad farmer gazdaságok alakultak ki. A farmer a tulajdonával
szabadon rendelkezett.
Amerika a 18. század vége felé még mezőgazdasági jellegű, de északon kezd kibontakozni
mellette az ipar is. Az Egyesült Államok északi államaiban a mezőgazdasági fejlődés egyik
fellendítője a szabad föld, a rendelkezésre álló hatalmas mezőgazdasági területek,
állattenyésztésre és földművelésre alkalmas vidék, a virágzó farmer gazdálkodás volt. A gyors
fejlődéshez a vasút kiépítésé is hozzájárult, a vasút kapcsolta be a távoli vidékeket a világpiac
vérkeringésébe. Az amerikai polgárháború után a mezőgazdaságban meghatározóvá vált
mindenütt, minden államban a szabad farmergazdaság. Egymással vetélkedő, ellenséges
államok helyett hatalmas egységes nemzeti piac született, amelyben a mezőgazdaság is nagy
szerepet vállalt.
A farmok, mint a mezőgazdasági termelés alapegységei
Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasága a termelés szinte valamennyi ágazatában
jelentős, a világ legjobbjai közé tartozik. Az ország egyik legértékesebb természeti erőforrása
a hatalmas, művelésre alkalmas földterület, mely törzsterületének mintegy 63%-a.
Napjainkban is a farmok a mezőgazdasági termelés egységei. A farmokat magas fokú gépesítés
és szakosodás jellemzik, a géntechnológiát is széles körben alkalmazzák. Az állattenyésztésben
szintén teret hódított a korszerű takarmányozás és az új állatfajták tenyésztése. A 2007-es
felmérések
szerint
2,2
millió farm található
az
országban,
összesen
373
millió hektárt művelnek ezek (170 ha átlagosan).
A farmerek számára a farmok lakó- és munkahelyet is biztosítanak. A farmokon a termelést
szinte teljesen gépesítették. Így lehetséges, hogy egy-egy család nagy földterületet is képes
megművelni. Egy-egy farm általában kevés fajta termék előállítására szakosodott, és azt
felvásárló vállalatoknak adja el. A farmokon műtrágyát, növényvédő szereket, nemesített
vetőmagokat használnak, és ahol szükséges, öntöznek.
Talajviszonyok
A keleti, csapadékos táj talajai északról dél felé változnak:
 A Kanadával határos területek fenyőerdői alatt szürke erdei talaj képződött.
 A mérsékelt övi lombos erdők vidékén az északi szélesség 35°-ig jó termő, humuszban
gazdag barna erdei talaj található.
 Délebbre, a nedves szubtrópusi éghajlatú tájakon a vörös- és sárgaföldek jellemzőek.









A Mississippi alsó folyásának területét öntéstalajok borítják.
A Mississippi és a nyugati 100-as hosszúsági kör között a kanadai határtól dél felé
Mexikóig jó minőségű mezőségi talajok terülnek el.
Innen nyugatra, az észak-déli irányú Great Plains nyugati oldalát zonálisan északon
gesztenyebarna, középső táját sötétbarna, déli felszínét mezőségi talajok alkotják.
A nyugati hegyvidéken általánosan a sziklafelszín dominál.
A fennsíkok és a medencék csapadékosabb táján barna erdei talajok képezik a felszínt.
A hegységközi szárazabb éghajlatú medencék, a sivatagos és félsivatagos tájak
jellemzője a szürke sivatagi talaj.
Itt, és még a Mississippi-medence rossz vízlevezetésű, vagy lefolyástalan részein sós,
szikes talajok alakultak ki.

Nagy gondot jelent viszont a farmvidék talajainak pusztulása. Ezért az országban komoly
összegeket költenek talajkutatásra és a folyamat megfékezésére. A farmerek erdősítenek,
lecsapolásokat végeznek, a lejtőket keresztbe szántják. Ez utóbbival a talaj erózióját
akadályozzák meg. A farmvidékek jellemzője a szabályos úthálózat és a hatalmas
gabonaföldek.
Szoros kapcsolatban vannak a városokkal is, ahol a farmerek a mezőgazdasághoz szükséges
eszközöket vásárolják és termékeiket eladják.
Az övezetesség
Az országban sokféle növényt termesztenek. Hogy hol és mit, az nagymértékben függ a
hőmérséklettől és a csapadéktól. A hasonló igényű növények egy-egy övezetet alkotnak. Az
övezetek a legjellemzőbb növényükről kapták a nevüket. A hőmérséklet változásával északról
délre a következő övezetek alakultak ki:
Tavaszi búza övezet. Nyugaton a Préri területét jelenti. Itt a hosszú, hideg tél és a fagyveszély
miatt a tavaszi fajtákat vetik. Ezt keleten, a Nagy-tavak vidékén felváltja a takarmánytermelés
és a tejtermelő tehenészet. Búzából az országnak nagy a kivitele.
Kukorica övezet. Az előbbi övezettől délre húzódik. Itt kukoricát, őszi búzát, szóját, dohányt
termesztenek. A kukorica övben főként sertést tenyésztenek.
Vegyes termelési övezet. Fő növénye a gyapot, melynek egykor összefüggő területe mára
feldarabolódott. Ezenkívül földimogyorót, takarmánygabonákat, búzát, szóját vetnek. Jelentős
a szarvasmarha- és baromfitenyésztés. Az övezet talajpusztulás által sújtott területeit
erdősítették vagy legelővé alakították.
A szubtrópusi öv kertes, ültetvényes gazdálkodásának sávja a Mexikói-öböl partszegélye és
Florida, ahol cukornádat, rizst, narancsot, zöldségféléket termesztenek. A mediterrán éghajlatú
Kaliforniai-völgy az öntözéses gazdálkodás, a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermelés vidéke.
A csapadék csökkenése miatt az USA-ban K-NY-i irányban is megfigyelhető az övezetesség.
Míg keleten a szántóföldek vannak túlsúlyban, a szárazabb nyugati tájak füves pusztáin
hatalmas szarvasmarha- és juhnyájak legelnek. A magasabb vidékeket erdők borítják.
A mezőgazdaság termékeit feldolgozó iparágak főként a termőterületek közelében találhatók.
A malmok behálózzák a búzatermelő tájakat, de megtalálhatók a kiviteli kikötőkben is.
A húsipar az állattenyésztő körzetekben és a Csendes-óceán menti városokban a legjellemzőbb.

A tejipar minden nagyobb város ellátó övezetében megtalálható.Az országban nagyon sok
konzervet, üdítőitalt gyártanak, és a világon a legtöbbet itt is fogyasztják.

Források
https://szaktudas.hu/termekek+agrargazdasagtan+a_vilag_mezogazdasaga+idezet.html
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/amerikafoldrajza/az-usa-gazdasagi-korzetei-es-mezogazdasaga
https://erettsegi.com/tetelek/foldrajz/az-usa-gazdasaga/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_mez%C5%9
1gazdas%C3%A1ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_t%C3%B6rt
%C3%A9nelme

Szitás Panna 10.b
FARMGAZDÁLKODÁS AUSZTRÁLIÁBAN
Az ausztrál mezőgazdaságban a farmgazdaságoknak van nagy szerepe. Mint általában a
farmokra jellemző, Ausztráliában is családi gazdaságokra alapulnak. A farm központjában
általában egy kőből vagy fából épült egyszintes családi ház áll. Ma már sokszor modern
technológiával is rendelkeznek ezek a házak. Itt él a farmer és családja.
A farm területéhez tartoznak a gazdasági épületek, istállók, csűrök. Farmokat főleg Ausztrália
szavannás vidékein találunk, mivel itt a nagy távolságok miatt nem oldható meg a
közművesítés. Az ivóvizet és az öntözővizet itt a lefúrt artézi kutakból nyerik. Általában az
elektromos áramot is saját maguk fejlesztik szélkerekekkel és generátorral. Egyes farmokon
már napkollektorokat is használnak. A gazdagabb birtokokon találhatunk autóparkot,
terepjárókat, munkagépeket, műholdas adóvevő antennákat, de akár helikoptert vagy
kisrepülőgépeket is. A farmon élő gyerekek gyakran nem járnak iskolába, hanem távoktatásban
vesznek részt. Régebben ez televízión keresztül történt, ma az internet segítségével működik.
Ausztrália mezőgazdaságára az erősen gépesített, speciális árutermelő gazdálkodás jellemző. A
farmerek általában juhokat és szarvasmarhákat tenyésztenek, de előfordul, hogy struccokat
vagy tevéket is tartanak. A nedvesebb queensland-i szavannákon inkább a szarvasmarhatenyésztő gazdaságok jellemzőek, míg a szárazabb területeken, például kiirtott bozótosok
helyén, juhtenyésztéssel foglalkoznak.
A farmerek sokszor alkalmaznak vendégmunkásokat vagy bérmunkásokat, akik segítenek a
birkanyírást elvégezni, az állatokat a legelőre terelni, értékesíteni a terményeket, az állatokat, a
termékeket. Sajnos ezeken a területeken gyakori a birkalopás is.
A mezőgazdaságot magasfokú specializáció jellemzi. Az, hogy az egyes farmok mire
specializálódnak, területenként eltérő. A mediterrán tengerparti részeken a déligyümölcs- és a
szőlőtermesztés, valamint a juhtenyésztés jellemző. Az Ausztrál-alföldön lévő farmokon
öntözéses gazdálkodás van. Ezen a területen főleg búzát, kukoricát, zöldségeket termesztenek
és szarvasmarhát tenyésztenek. A nagyvárosokban üvegházas kertészeteket alakítottak ki, ahol
zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. A monszunvidékeken az ananász-, banán és
cukornádtermesztés jellemző. A termékeket exportálják. A teljes agrártermelés 70%-a kerül
exportra, főleg gyapjú, búza, cukor és hús. A világ gyapjútermelésének negyede Ausztráliából
kerül ki.
A mezőgazdaság elrendeződése a tengerpartoktól a kontinens belseje felé zónákra osztható. A
300 ha alatti farmokon, sűrűn lakott területeken belterjes növénytermesztésről beszélünk. Ilyen
az északkeleten folyó cukornád- és gyümölcstermesztés. Az 500-1000 ha-os partközeli
farmokon belterjes állattenyésztés folyik. Ilyen helyek van juh-, marha-, sertés- és
baromfitenyésztés, valamint tejgazdálkodás. A délkeleti sávon helyezkedik el a juhállomány
legnagyobb része. A 2000 ha alatti, a parti zóna mögött kialakult birtokokon átmeneti jellegű
gazdálkodás folyik. Ez a terület búzatermelő övezet, telepszerű juh- és
szarvasmarhatenyésztéssel. 10 000-600 000 ha méretű gazdaságoknál külterjes állattartás
jellemző. Ez a legbelsőbb zónákban folyik, magas színvonalú gépesítéssel, valamint juh- és
marhatartás jellemzi.
Ausztrália egyik, mezőgazdasági szempontból fontos területe a Riverina. Ez a hely volt
Ausztrália leggazdagabb termelőjének a hazája, ahol 20-30 ezer holdas területeken folytatott

állattenyésztést. A Riverina nedvesebb, esősebb területein bár kiváló minőségű termőtalajt
találunk, a közelmúltban kizárólag legelőgazdaság és juhtenyésztés céljára használták. Az itt
letelepült gazdák nagy része Anglia és Írország területéről került erre a területre, de
találkozhatunk itt német származású farmerekkel is, valamint sokan vannak, akik Ausztrália
más területeiről költöztek ide, a jobb megélhetés reményében. Sok az olyan farmtulajdonos is,
akik nem művelik saját földjüket, hanem kiadják egy másik gazdának vagy egy vállalkozónak.
Így azt mondhatjuk, hogy a Riverinára betelepült farmerek egyáltalán nem képeznek egységet.
Az elmúlt években egyre jobban kezdtek eltűnni a nagy területű farmok, mert Új-Dél-Wales
kormánya, valamint bankok és privát pénzcsoportok felvásárolták azokat, hogy kisebb részekre
osztva adják el őket. A közelmúltban, főleg a Riverina délkeleti részén, a farmok egyre jobban
elkezdtek felvirágozni.
Bár az ausztrál példa azt mutatja, hogy a farmgazdálkodásból nagyon jól meg lehet élni,
ugyanakkor rengeteg korlátja van. Mint sok mezőgazdasági termelési módszernél, a talaj a
farmgazdálkodásnál is, a használat következtében egyre inkább romlik. A gazdák a hatékony
termelés érdekében rengeteg öntözővizet, valamint kémiai-biológiai anyagokat használnak. Ez
amellett, hogy növeli a termelés költségeit, káros kémiai-biológiai folyamatokat indít el a
talajban. A nehéz munkagépek összetömörítik a talajszemcséket, így a víz és a levegő nem
képes a talaj mélyére jutni. Emellett a sok öntözés miatt a talaj sókoncentrációja is megnő,
ezáltal megkezdődhet a szikesedés.
Így tehát elmondhatjuk, hogy a farmgazdálkodás egy nagyon jó megélhetési forma, azonban
rendkívüli mértékben hozzájárul a természet pusztításához.
Források
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/ausztraliaes-oceania-foldrajzi-jellemzese/az-ausztral-farmgazdalkodas-es-a-banyaszat
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/ausztralia.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)#Mez%C5%91gazdas%C
3%A1g
http://bertok.com/latni-es-olvasnivalok/gubanyi-karoly/farmerek/
http://bertok.com/latni-es-olvasnivalok/gubanyi-karoly/a-riverina/

Tóth Angéla 10.a

FARMGAZDÁLKODÁS AUSZTRÁLIÁBAN
A farmgazdálkodás a belterjes mezőgazdaság egyik típusa, amelyben az árutermelés gépesített,
a földbirtokos fejlett infrastruktúrát használ, általában speciális terméket állít elő a piacra. Ezek
főként nagy, családi gazdaságok, melyekben szakosodott mezőgazdasági tevékenység folyik.
Csak néhány növény termesztése (gabonafélék, takarmánynövények) vagy jószág tenyésztése
képezi a farm profilját. A mérsékelt övezet (sztyepp zóna) jellegzetes termelési formája.
Korlátja pedig a vertikumtól való függőség.
A választott országom, ahol farmgazdálkodás működik nem más, mint Ausztrália. Először
megemlítek néhány érdekességet az ország gazdaságával kapcsolatban. Ausztrália a
tizenharmadik legnagyobb méretű gazdaságú és a kilencedik legmagasabb az egy főre jutó
nominális GDP értéke világviszonylatban (IMF). A világon a második helyen áll az emberi
fejlettségi index alapján, az országot igen magasra rangsorolják az életminőség, az egészség, az
oktatás, a gazdaság szabadsága, a polgárok szabadsága és a politikai jogok tekintetében.
Ausztrália időjárása szélsőséges ingadozásoknak van kitéve, amelyek hatással vannak az éves
termelésre és végül a gazdaságok jövedelmére. A már említett éghajlat miatt csupán területének
körülbelül 53%-át mezőgazdaságban használták fel, ezen belül 21%-án fejlődhetett ki
farmgazdálkodás, de itt is komoly problémát okoznak a vissza-visszatérő aszályok.
Az ausztrál farmok családi gazdaságok. A farm központjában áll a kőből vagy fából épült
egyszintes, olykor a modern technológiában is bővelkedő családi ház, ahol a farmer és családja
él. A farmhoz gazdasági épületek, istállók, csűrök tartoznak. A farmok főleg Ausztrália
szavannás vidékeire jellemzők, ahol a nagy távolságok miatt sem oldható meg a közművesítés.
Az ivóvizet, öntözővizet itt a lefúrt artézi kutakból nyerik. Elektromos áramot saját maguk
szélkerekekkel és generátorral fejlesztenek. Egyes farmokon már napkollektorokat is találunk.
A farm kényelméhez hozzátartozik az autópark, a terepjáró, számos munkagép, a műholdas
adó-vevőantennák, készülékek, olykor a helikopter, kisrepülőgép. A gyerekek iskolába nem
járnak, távoktatásban vesznek részt. Régen ez televízión keresztül ment, ma internet
segítségével történik.
Ausztrália mezőgazdasága erősen gépesített, speciális árutermelő gazdálkodást folytat.
A farmerek általában juhokat és szarvasmarhákat tenyésztenek, de előfordul a strucctartás és a
tevetartás is! A nedvesebb queenslandi szavannákra jellemzők a szarvasmarha-tenyésztő
gazdaságok. Míg a szárazabb, kiirtott bozótosok helyén, repülőgépről szórt műtrágyával, és
fűmaggal
bevetett,
öntözött
szavannán
juhtenyésztéssel
foglalkoznak.
A farmerek sokszor vendég- (idény) munkások, bérmunkások segítségével végzik el a
birkanyírást, az állatok legelőre terelését, termények, állatok, termékek értékesítését. Sajnos
gyakori a birkalopás is.
A farmokon folyó növénytermesztésre a zöldség-, szőlő-, rizs-, cukornád- és a
gyümölcstermesztés jellemző. A termékek egy része a Japán piacokon landol.
A gazdaságok mérete viszonylag kicsi, részmunkaidős gazdaságoktól kezdve egészen 5000
hektárnál több üzemig terjed. A környezeti tényezőket régóta figyelmen kívül hagyták a
mezőgazdasági termékek előállítása során, mivel ezek gazdasági jelentőséggel bírnak. A 21.
század elején azonban Ausztrália kénytelen nagyobb figyelmet szentelni a környezeti stressz és
a gazdálkodás által okozott romlás növekvő bizonyítékainak.

Az ausztráliai gazdálkodás mindössze 250 év alatt fejlődött annyira, mint manapság. 1788
januárjában az ausztráliai állattenyésztés mindössze 7 lóból, 7 szarvasmarhából, 29 juhokból,
74 sertésből, 5 nyúlból, 18 pulykából, 29 libából, 35 kacsából és 209 szárnyasból állt.
Történelmileg a mezőgazdaság ugyanolyan fontos szerepet játszott Ausztrália fejlődésében,
mint az Egyesült Államokban. Ausztrália hagyományos dominanciája a búza és a juh esetében
a 21. században folytatódik. A közelmúltban az ausztrál mezőgazdaság egyre diverzifikáltabbá
vált. A mezőgazdaság elrendeződése a tengerpartoktól a kontinens belseje felé zonális. Az
Ausztráliában termesztett fő mezőgazdasági növények a búza, árpa, zab, cirok, kukorica és a
tritikálé, rizs, olajos, hüvelyes gabonafélék, cukornád, pamut, gyümölcsök, szőlő, dohány és
zöldségek. Az állattenyésztés főbb területei a juhok, marha-, sertés-, baromfi- és tejtermékek.
A mezőgazdasági ágazat a gazdaságok kapuja mellett Ausztrália bruttó hazai termékének
(GDP) 3%-át teszi ki és a teljes munkaerő kb. 4%-át közvetlenül foglalkoztatja. Noha az ágazat
hozzájárulása a GDP-hez a nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági alapanyagok évente az
ország összes exportbevételének körülbelül egynegyedét teszik ki. Ausztrália sokkal több
mezőgazdasági terméket exportál, mint importál. A teljes agrártermelés 70%-a kerül exportra.
Az export a gyapjú- és pamuttermelés több mint 90%-át, a búza közel 80%-át, az árpa és a rizs
több mint 50%-át, a marhahús és a gabonafélék több mint 40%-át, a tejtermékek több mint
30%-át és a gyümölcstermelés közel 20%-át teszi ki. . A szarvasmarha-piac inkább regionális,
de világszerte egyre fontosabbá válik.
Végezetül néhány érdekesség: a mezőgazdasági termelők átlagos fizetése 56019 USD évente
Ausztráliában, valamint az Anna Creek Station a világ legnagyobb működő szarvasmarhaállomása.
Források
https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/AustraliaAGRICULTURE.html
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/ausztraliaes-oceania-foldrajzi-jellemzese/az-ausztral-farmgazdalkodas-es-a-banyaszat
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/ausztralia.pdf
http://termtud.akg.hu/okt/9/australia/2aukial.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)#Mez%C5%91gazdas%C
3%A1g
http://geogo.elte.hu/images/Foldrajzi_fogalomtar.pdf
földrajz füzet
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FARMGAZDÁLKODÁS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A farmgazdálkodás extenzív, tehát külterjes gazdálkodás, ami a tőkés termelés egyik fajtája.
Ezek nagy családi gazdaságok, melyekben szakosodott mezőgazdasági termelés folyik. A
szakosodás azt jelenti, hogy csak néhány féle növényt termesztenek és a gazdaság valódi
profitját az állattenyésztés képezi. Leggyakrabban a mérsékelt övezetben, azon belül is a
sztyepp zónában fordul elő.
Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasága a világ legjobbjai közé tartozik, ami a
rendelkezésre álló hatalmas, művelésre alkalmas földterületnek köszönhető. Ez az ország egyik
legértékesebb természeti erőforrása. A legutóbbi felmérések szerint a mezőgazdasági
munkálatokra mintegy 2,2 millió farm, összesen 373 millió hektár áll rendelkezésre.
Farmgazdálkodása magas fokon gépesített és szakosodott. Magas termésátlagok, valamint
olcsó és nagytömegű áruk jellemzik a gazdaságot. A földterületet a tulajdonos család műveli,
kevés bérmunkást alkalmazva. Az esetek többségében az áru feldolgozása is ezeken a
területeken történik.
A mezőgazdasági termelés üzemei a farmok, amik egyaránt lakó- és munkahelyként szolgálnak
az ott dolgozó földművelőknek. A farmgazdálkodás az ország lakosságának körülbelül kettő
százalékát foglalkoztatja. A farmokon történő termelést már szinte teljesen gépesítették, ami
lehetővé teszi az egyes családok számára a nagyobb földterületek megművelését. A farmokon
műtrágyát, nemesített vetőmagokat, valamint növényvédő szereket használnak és szükség
szerint alkalmazzák az öntözést.
Amerikában többféle növényt termesztenek. A világ élvonalában elsők között helyezkedik el a
szója, búza, kukorica és gyapot termesztésében. Az egész világban az Amerikai Egyesült
Államok a legnagyobb élelmiszer-, valamint takarmányexportőr. A hőmérséklet és a csapadék
határozza meg, hogy az ország melyik területén milyen növényeket termesztenek a
földművelők. Azok a növények, melyek hasonló igényekkel rendelkeznek egy-egy övezetet
alkotnak, amik a legjellemzőbb növényükről kapták a nevüket. A hőmérsékletváltozás alapján
északról délre megfigyelhető az övezetesség.
A tavaszi búza övezet a Nyugaton található Préri területén alakult ki, ahol a fagyveszély,
valamint a hosszú hideg tél miatt a farmerek a tavaszi fajtákat vetik. A tavaszi fajták vetését
keleten, vagyis a Nagy-tavak környékén a tejtermelő tehenészet és a szálas, valamint lédús
takarmánytermelés váltja fel. A területet a hűvös nyár, valamint az egyenletes és bőséges
eloszlású csapadék jellemzi. Amerika búzából való kivitele világszerte jelentős. Délebbre
haladva található a kukorica övezet, ahol őszi búzát, dohányt, szóját és kukoricát termesztenek.
A kukorica övezetben elsősorban sertést tenyésztenek. Ezt követően a legdélebben található a
vegyes termelési övezet, aminek fő termesztési növénye a gyapot. A gyapoton kívül
takarmánygabonákat, szóját, búzát, valamint földimogyorót vetnek. Ezen a területen a baromfiés szarvasmarha-tenyésztés a legjelentősebb. A vegyes termelési övezetben a talajpusztulás
által sújtott területeket erdősítették vagy legelővé alakították. A csapadék változása is
befolyásolja az ország övezetességét. Csapadékcsökkenés esetén K-NY-i irányban figyelhetők
meg eltérések a területek között. Amíg keleten a szántóföldek, addig nyugaton a szárazabb
füves puszták vannak túlsúlyban. A nyugati füves puszták területén hatalmas juh- és
szarvasmarhafajták legelnek, mivel a magasabban fekvővidékeket már erdők borítják.

A farmgazdálkodás során a farmerek, tehát a gazdálkodást művelők először erdősítenek, ezt
követően lecsapolásokat végeznek és végül a lejtőket keresztbe szántják, amivel a talaj erózióját
akadályozzák meg. Ez utóbbi tevékenység azért olyan fontos, mivel a talajerózió
bekövetkezésének esetén romlik a talaj szerkezete, ezáltal jelentősen csökken a
termőképessége. A farmvidékek jellegzetessége a hatalmas gabonaföldek, valamint a szabályos
úthálózat. A farmok és városok szoros kapcsolatban vannak egymással, ami annak köszönhető,
hogy a farmerek a föld műveléséhez szükséges technikai eszközöket a városokban vásárolják
meg, valamint a termékeiket itt adják el.
A farmgazdálkodásban a legnagyobb problémáját a farmvidékek talajainak pusztulása jelenti,
aminek megakadályozására és a talaj kutatására az ország jelentős összegeket költ.
Az újfajta állatok tenyésztése, valamint a korszerű takarmányozás óriási teret hódított az
Amerikai Egyesült Államok állattenyésztésében.
A mezőgazdaság termékeit feldolgozó iparágak főként a termőterületek közelében találhatóak.
A búzát termelő tájakat és a kiviteli kikötőket malmok hálózzák be. Az állattenyésztő
körzetekben, valamint a Csendes-óceán menti városokban a húsipar képei a legfontosabb
iparágat. A tejipar az ország minden nagyobb városának ellátó övezetében megtalálható.
Összegzésként kijelenthető, hogy a hatalmas szabad földterületek, a természeti erőforrások,
mint például a termőföldek, ásványkincsek és erdők gazdagsága, a szakképzett munkaerőt
jelentő bevándorlók, a nagyfokú gépesítés, a védővámok által az ország gazdaságát támogató
kereskedelempolitika, valamint a dinamikus gazdaság fejlődése teszi az Amerikai Egyesült
Államokat a világgazdaság vezető hatalmának. A hatékony munkaszervezés, az
információáramlás, a szakképzett munkaerő, a korszerű technológia, mint például a gépesítés,
robottechnika és automatizálás, a folyamatos tudományos kutatás, valamint fejlesztés és a
szállítási költségek lefaragása pedig elősegíti az Amerikai Egyesült Államok nagy
termelékenységét.
Források
földrajz füzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_mez%C5%9
1gazdas%C3%A1ga
http://geogo.elte.hu/images/Jakab_M.pdf
https://prezi.com/nghqjosolqme/usa-mezogazdasaga-es-allattenyesztese/
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FARMGAZDÁLKODÁS AUSZTRÁLIÁBAN
A farmok olyan szárazföldi területek, amelyeket elsősorban mezőgazdasági célokra használnak.
Elsődleges feladatuk az élelem és egyéb növények termesztése. A legalapvetőbb létesítmény
az élelem tömegtermelésére.
A farmok Földünkön az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában a legjellemzőbbek.
Ezen kívül előfordulnak Ázsiában is, nagyrészt Pakisztánban és Nepálban, valamint Európában
is főleg az Egyesült Királyság területén találhatóak a farmok. Afrikára nem igazán jellemző a
farmgazdálkodás.
A modern jelenkorban a farm szó új jelentést is kapott. Immáron magába foglalnak egyes ipari
létesítményeket is. Például a szélfarmokat, közismertebb nevükön a szélerőműveket, melyeket
elektromos áram termelésének céljából telepítettek. Ezenkívül léteznek szintén úgynevezett
halfarmok, más néven akvakultúrák, melyek a tengeri és az édesvízi növények és állatok
kontrollált körülmények közötti tenyésztését szolgálják.
A farmgazdálkodás egy olyan fajtája az árutermelő tőkés gazdaságnak, melynek lényege, hogy
nagy családi gazdaságok, melyekben szakosodott mezőgazdasági tevékenység folyik, csak
néhányféle növény termesztése, jószág tartása képezi a gazdaság profilját. Jellemzően búzát,
árpát,
rozst,
kukoricát
és
takarmánynövényeket
termesztenek.
Földrajzi elhelyezkedése a mérsékelt övezet, ezen belül a sztyepp zónák.
A farmgazdálkodás egy extenzív, azaz külterjes mezőgazdasági forma, melyben a termelés
bővülése mennyiségi alapon történik, azaz még több föld művelésbe vonásával gazdálkodik.
Ennek a művelési módnak a legjellemzőbb területeinek Amerikát, Ausztráliát és Új-Zélandot
tekintjük. A füves puszták (például préri, sztyepp, vagy pampa) területére hoznak létre
farmokat, és ezeket hasznosítják növénytermesztésre (főleg búza és kukorica), illetve
legeltetésre (főként juh és szarvasmarha).
Ezeken a farmokon, azaz nagy kiterjedésű családi birtokokon a világpiacra termelnek, modern,
korszerű technikák alkalmazásával. Ennek a földművelési, módnak is megvannak az előnyei
mellett a hátrányai is. A farmgazdálkodás korlátja a vertikumtól, azaz az egymással függőleges
formában kapcsolatban lévő gazdasági egységektől való függés, valamint, ha farmgazdálkodás
esetén az egyudvaros tanyatelepítés mellett döntünk, akkor az környezetvédelmi szempontból
kifejezetten káros.
Ausztrália mezőgazdaságát a külterjes, illetve részben belterjes állattenyésztés (szarvasmarha,
juh) és a farmokon zajló növénytermesztés (zöldség, gyümölcs, rizs, cukornád) jellemzi. Ezek
közül a legjelentősebbek a külterjes jellegű, magasfokon specializált, családi tulajdonú farmok.
Ausztráliában az adott éghajlati, valamint domborzati tényezőknek köszönhetően csupán az
ország 21%-án fejlődött ki farmgazdálkodás. Sőt még ezeken a területeken is megbonyolítja a
szükséges feltételeket az időnkénti aszályok gyakori visszatérése. Ezeknek megfelelően az
ausztrál mezőgazdaság csak 3%-át teszi ki a társadalmi termék előállításának. 70%-a a teljes
agrártermelésnek exportra kerül. A világ teljes gyapjútermelésének negyede Ausztráliából
származik. Ezenkívül világkereskedelmi szempontból előkelő helyet foglal el a a búza-, a
cukor- és a hústermelésben is egyaránt.
Ausztráliát a tengerpartoktól a kontinens belseje felé terjedő zonális mezőgazdaság jellemzi,
ami erősen gépesített, valamint speciális árutermelő gazdálkodást folytat.

A belterjes növénytermesztés a legkisebb területeken, átlagosan a 300 hektárnál kisebb
farmokon, illetve sűrűn lakott térségeken alakult ki. Az északkeleti régiókra legfőképpen a
cukornád és a gyümölcs termesztése jellemző. Délkeleten, a Brisbane és Adelaide közötti
Boomerang-parton, illetve Tasmániában főleg a zöldségek és gyümölcsök termesztése terjedt
el. A Murray-medencében jellemzően rizst, zöldségeket és szőlőt termesztenek.
A belterjes állattenyésztés az 500-1000 hektáros farmokon, valamint partközelben alakult ki.
Ezeken a területeken többnyire marha-, sertés-, juh- és baromfitenyésztés folyik. Ezenkívül a
tejgazdálkodás is velejárója ennek a tenyésztési módnak. A délkeleti sávon helyezkedik el a
juhállomány túlnyomó része.
Az átmeneti jellegű gazdálkodás a 2000 hektár alatti birtokokra jellemző, amelyek a parti zóna
mögött alakultak ki. Ez az övezet a búzatermelésre, illetve a telepszerű juh- és szarvasmarhatenyésztésre orientálódott.
A külterjes állattartás a legnagyobb területeken, 10 000-től akár 600 000 hektár méretű
gazdaságokon, a legbelsőbb zónákban jött létre. Itt többnyire magas színvonalú gépesítéssel
rendelkező családi vállalkozások alakultak ki, akik kifejezetten juh- és marhatartással
foglalkoznak.
A farm középpontjában egy kőből, olykor fából készített, egyszintes családi ház áll. Itt éli
mindennapjait a farmer és a családja. Ezekhez a farmokhoz gazdasági épületek, például istállók,
vagy csűrök tartoznak.
A farmok jelentősebb része Ausztrália szavannás vidékeire jellemző, ahol sajnos nem oldható
meg a közművesítés. Az ivóvizet, illetve az öntözővizet a helyben lefúrt artézi kutakból nyerik
ki. Az elektromos áramot szintén saját maguk termelik, mégpedig szélkerekek és különböző
generátorok segítségével. A fejlettebb farmokon már a napkollektorok alkalmazása is elterjedt.
A kifejezetten távol, elszigetelten helyezkednek el egymástól. Ezt a problémát Ausztrália fejlett
közlekedés-, valamint távközlési hálózata kitűnően orvosolja. A közlekedést illetően a farmok
komfortjának velejárója az autópark, a terepjáró, jelentős számú munkagép, illetve műholdas
adó-vevő antennák. Előfordul, hogy még helikopterre vagy egy kisrepülőgépre is sikerül
beruházni. A gyermekek nem járnak közvetlenül iskolába, hanem állandó távoktatásban
vesznek részt. Ez régebben a televíziókon keresztül történt, ma már internet segítségével oldják
meg a diákok oktatásával.
A farmerek állattenyésztésére legfőképpen a juh- és szarvasmarha tartás jellemző, de
időnkénként előfordulhat a struccok, illetve akár a tevék tenyésztése is. A szarvasmarha
tenyésztő gazdaságok főleg a nedvesebb queenslandi szavannákon alakultak ki. Míg a
juhtenyésztés a szárazabb, kiirtott bozótosok területén jött létre. Az utóbbi kivitelezése
repülőgépről
szórt
műtrágyával,
valamint
fűmagok
vetésével
történik.
A farmerek gyakran vendég-, illetve bérmunkásokat fogadnak fel, hogy segítséget nyújtsanak
a birkák nyírásában, az állatok legelőre terelésében, valamint a termények, az állatok és a
termékek értékesítésében. Szomorú, de sajnos emiatt gyakori eset a birkalopás is.
A farmokon folyó növénytermesztést a zöldség-, szőlő-, rizs-, cukornád- és a gyümölcs
termesztése jellemzi. A termékek jelentős része a Japán piacra kerül.
Az ország egyik legnevezetesebb élelmiszere a Vegemite, ami egy sörélesztőből és
zöldségekből készült kenyérre kenhető krém.
Összegzésképpen szeretnék visszautalni néhány dologra. A farmok szárazföldi területek,
melyek legjelentősebb célja az élelem tömegtermelése. Legfőképpen Ausztráliára, valamint

Amerikára jellemzőek, de létrejöttek Európa, illetve Ázsia bizonyos részein is. A megszokott,
elsődleges értelmezésű farmokon kívül léteznek szélfarmok, valamint halfarmok is.
A farmgazdálkodás egy olyan extenzív, árutermelő, tőkés, családi gazdálkodás, ahol
szakosodott mezőgazdasági termelés folyik. Korlátja, illetve hátránya ennek a földművelési
módnak a vertikumtól való függés, illetve a környezet pusztítása. Ausztrália mezőgazdaságát
az erősen gépesített, világpiacra termelő külterjes, valamint belterjes állattenyésztés, illetve a
farmokon zajló növénytermesztés jellemzi. Az ország 21%-án jött létre farmgazdálkodás.
Ausztráliára a zonális mezőgazdaság jellemző, tehát megkülönböztetjük a kisebb területtől a
nagyobb felé haladva a következő zónákat;
 A belterjes növénytermesztés, ahol főként zöldségek és gyümölcsök termesztésével
foglalkoznak.
 A belterjes állattenyésztés, ahol a juh- és szarvasmarha tartás mellett, a tejgazdálkodás
is jelentős szerepet kapott.
 Az átmeneti jellegű gazdálkodás, melyben kulcsfontosságú a búzatermelés.
 Végül, de nem utolsó sorban a külterjes állattenyésztés, ahol kizárólag juh- és
szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak.
A farmok viszonylag távol helyezkednek el egymástól, de a fejlett közlekedéssel és
távközléssel, megoldható az áruszállítás és a gyermekek oktatása is.
Források:
en.wikipedia.org/wiki/Farm#Australia
http://www.agra.hu/kult/leirasok/kanada-usa-ausztralia/ausztralia/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)#Mez%C5%91gazdas
%C3%A1g
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalisfoldrajz/ausztralia-es-oceania-foldrajzi-jellemzese/az-ausztral-farmgazdalkodas-es-abanyaszat
http://termtud.akg.hu/okt/9/australia/2aukial.htm
http://anzsu7.web.elte.hu/Agrookologia/Mez%F5gazdas%E1g%20alapjai_Diveky.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9lfarm
hu.wikipedia.org/wiki/Akvakultúra
https://www.agraroldal.hu/porta.html
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Berecz Márta 10.b

ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS BRAZÍLIÁBAN
Ültetvényes gazdálkodásról beszélünk, ha nagyobb területen egyfajta növényt termesztenek.
Vagyis az ültetvényes gazdálkodás monokultúrára épül, és meglehetősen exportorientális, főleg
a tengeren túli országokba szállít. Olyan nagyvállalatok folytatják ezt a speciális gazdálkodási
módszert, akiknek célja egyedül a profit.
A gyarmatosítás hagyatéka, mert az élelmiszerek és fűszerek iránti megnövekedett európai
kereslet miatt fejlesztették ki. Ezen növények éghajlati korlátozásai miatt csak a trópusi,
szubtrópusi övezetben előállíthatóak. A világnépesség növekedésével és a nyugati társadalom
kielégíthetetlen
szükségleteivel
nőtt
a
kereslet
ezekre
a
termékekre.
A legrégebbi ültetvényrendszer Amerikában található. Éppen ezért a választott országom
Brazília lett.
A Brazil Szövetségi Köztársaság Latin- Amerika legnagyobb népességű és legnagyobb
kiterjedésű országa. Nagy befolyású exportáló ország. Brazília a világon a legnagyobb
cukornád-, narancs- és banántermelő. Szója, kakaó és marhahús termelésben Brazília a második
helyen áll, valamint a negyedik legnagyobb dohánytermelő. A világ legnagyobb kávé
exportőre, a világ kávékínálatának egyharmadát adja. A brazil kávé története az 1700-as évekig
nyúlik vissza, amikor Francia-Guyanaból Brazíliába hozták. A délkeleti és hegyvidéki államok
éghajlatai megfelelő feltételeket biztosítottak a kávé termesztésének. Minas Geralis állam a
megtermelt kávé 50 százalékát adja, mindezt a föld alacsony ára, az olcsó munkaerő és a
kedvező körülmények teszik lehetővé.
Két típust különböztetünk meg, az arabica-t és a robusta-t. A kettő között csak az íz, a
növekedési körülmények és az ár különbözik. Az arabica a világtermelés 70 százalékát
képviseli. A robusta keserű ízű, azonnali kávékban és espressoban hasznáják fel. Legnagyobb
mértékben keleten termelik, ezért is különleges, hogy Brazília nem hétköznapi módon mind a
kétféle kávé termelésnek helyet ad (általában országok 1 babfajtát termesztenek,valamint LatinAmerikában az arabica-termelés a kiemelt).
A globális kávékereslet nagyban hozzájárult Brazília modern
terjeszkedésének és az iparosodásának korai szakaszához.
Brazília jelenleg a kávé nagy részét az Egyesült Államokba és
Németországba exportálja. Az Egyesült Államok a világ
legnagyobb kávévásárlója, az észak-amerikai kávépiac a világ
kávébehozatalának több mint egynegyedét adja. Általában az
Egyesült Államokban és Németországban kevésbé
megkülönböztethető ízek vannak, és a viszonylag rosszabb
minőségű brazil arabica kávékat importálják. Az olcsó arabica
kávé iránti igényük lehetővé tette Brazília számára, hogy az
Egyesült Államok és később a Németország piacán elkerülje
a versenytársakat a többi kávét előállító nemzet ellen. A
kávékereskedelem segítségével Brazília továbbra is az Egyesült Államok tíz fő kereskedelmi
partnere marad. Emellett a kávé nagy része Brazílián belül marad, mert az ország a második
legnagyobb kávéfogyasztó az USA mögött.
Mivel a kávéfajták alkalmazkodtak a meghatározott éghajlati övezetekhez, még a fél fokos
hőmérséklet-emelkedés is nagy különbséget okozhat. A tudósok azt jósolják, hogy az

éghajlatváltozás az elkövetkező 80 évben súlyosan befolyásolni fogja a kávétermesztést. 2050re a kávétermesztéshez használt földterület több mint 50% -a nem lesz többé alkalmas
termelésére. Tehát, amint az éghajlatváltozás folytatódik, fenyegetést jelent a világ
kávékészletére
mind
minőségi,
mind
mennyiségi
szempontból.
Brazília déli felétől egészen a kétharmadáig mérsékelt éghajlatú, nagyobb csapadékmennyiség
jellemzi, a talaj termőképesebb. Fejlettebb technológiát alkalmaznak, és fejlettebb
alapanyagokkal dolgoznak. A tapasztalt gazdálkodók színtere. Megfelelő infrastruktúrával
rendelkezik. Ez a régió Brazília gabonaféléinek legnagyobb részét termeli (exportra is).
Az aszály által sújtott északkeleti régió és az Amazonas-medence nem rendelkezik jól eloszlott
csapadékmennyiséggel, jó talajjal, megfelelő infrastruktúrával és fejlesztési tőkével. Ezen felül
Brazília középső jelentős részén gyepterületek találhatóak. A brazil gyepek nem annyira
termékenyek, mint például az Észak-Amerikaiak, éppen ezért csak legeltetésre használják.
Brazília 58 százalékát az Amazonas-medence borítja, a világ legsokszínűbb állat- és
növényvilágával. Sokáig nagy jelentőségű volt az esőerdőkbe való vándorlás és az erdők
felégetése, ami megkérdőjelezte a kormány hatalmát, ezért elfogadott lett a környezetvédelmi
bűncselekményekről szóló törvény, amely súlyos szankciókat szab ki a jogsértéssel szemben.
Ennek ellenére Brazília amazonasi esőerdeit állandó jelleggel fenyegetik az erdőtüzek. Igaz,
természetes okai is lehetnek, így például a szárazság, a villámok és a forróság is. A legutolsó,
2019-es erdőtűz esetében a környezetvédelmi szervezetek és kutatók úgy vélik, hogy tűzvészt
favágók és mezőgazdasági dolgozók okozhatták. Munkájuk során gyakran hoznak létre
irányított erdőtüzeket különböző méretű területek megtisztítására, amiken így mezőgazdasági
munka végezhető. Legutóbbi katasztrófát az okozhatta, hogy a megtisztítási munkálatokra nem
figyeltek eléggé. Azonban ez nem fedi el a tényt, hogy a mostani társadalom elvárásainak
kielégítéséért a világ legsokrétűbb élővilágát kísértjük. Számomra az a legnegatívabb az
ültetvényes gazdálkodásban, hogy nincs meg a tisztelet az emberben az élővilág felé. Sajnos
ahhoz, hogy ezzel sokan szembesüljenek, egy világot megingató, elfedhetetlen tűzvészre van
szükség.

1.ábra: Amazonaszi tűzesetek
A kétezres években Brazília a befektetők szemében is kiemelt figyelemnek örvendhetett. Ennek
még máig hatása van, nemzeti jövedelme 550 és 1300 milliárd dollár között mozog, ennek a
fele pedig külföldi tőke kezén van. Sokan azt gondolták, hogy Brazília 2050-re a fejlett
országokon is túl tud mutatni. Annak ellenére, hogy a világpiacban betöltött szerepe az egyik
legjelentősebb, az ország komoly adóságokkal rendelkezik. Politikai szempontból nem stabil.
A nép által követelt reformpolitika nem lépett még életbe, semmilyen növekedés, fejlődés nem
várható. A 2010-es évek közepén keletkezett recesszióból mai napig nem tudnak kilábalni. A
GDP növekedés az utóbbi évben 1 százalékot jelentett. Ezenfelül hatalmas probléma a

munkanélküliség, ami a 210 millióból 13,4 milliót érint (2012-ben ez csak 7,6 millió volt).
Összegezve a statisztikák alapján 28,2 millió ember alulfoglalkozatott vagy nem dolgozik.
Brazília nagyon sokszínű ország. Az emberiségnek meg kéne tanulnia értékelni, támogatni, nem
mások érdekéért, hanem a sajátunkért.
Források
https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Brazil#Cattle
http://www.yourarticlelibrary.com/essay/plantation-agriculture-location-and-characteristicswith-area-maps/25452
https://www.origo.hu/gazdasag/20190529-brazilia-gazdasag-reszveny-deviza-adossag.html
https://24.hu/tudomany/2019/08/23/amazonas-tuz-tuzvesz-amazonas-medence/
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8ff13b46d74e4a249f91627ba5a
8b126
https://hu.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49971563

Borbáth Anna 10.b
ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS KOLUMBIÁBAN
Az európai ember számára a kávé kezdetben luxuscikknek számított, de manapság már a
hétköznapok elengedhetetlen részévé vált. Akár napjában többször is fogyasztunk egy-egy
csészével, a reggeli rohanásban, két megbeszélés között, de akár egy jól megérdemelt ebéd után
vagy egy izgalmas könyv mellé. Sok ember számára a kávé a reggeli rituálé része, anélkül el
sem tudnának indulni a munkába, elképzelhetetlennek tartják hogy nélkülözzék a napindító
finomságot. Rengeteg féle kávét ismerünk napjainkban, a kávézók, kávéházak
kávékülönlegességek egész arzenálját kínálják egy baráti beszélgetés, vagy egy kis megpihenés
mellé. De vajon belegondolunk-e, hogy milyen körülményekre, és hány ember fáradságos
munkájára van szükség ahhoz, hogy reggelente ezt az ínycsiklandó nedűt kortyolgathassuk.
Lássunk erre egy kolumbiai példát.
A legenda szerint a kávé felfedezése egy etióp kecskepásztorhoz, Kaldihoz köthető. Kaldi
észrevette, hogy miután a kecskéi egy élénkpiros gyümölcsű bokorról legelésztek, sokkal
élénkebbé váltak. Ezt látva maga is kipróbálta a gyümölcsöt. Az eredményen fellelkesülve
elvitte egy közeli kolostorba egy szufi szerzeteshez, akinek azonban nem tetszett, és rögtön a
tűzbe dobta. A pörkölődő kávészemek illata azonnal megváltoztatta a véleményét. Teához
hasonló módon leforrázták, és ezzel megszületett az első bögre kávé.A kávét ezután sokszáz
éven keresztül csak a Közel-Keleten, Arábiában és Egyiptomban termesztették. Európába csak
a 17. században jutott el. Az első szállítmány Velencébe érkezett, és 1624-ben az első kávéház
is itt nyitotta meg kapuit La Bottega del Caffé néven. Hamarosan a hollandok is felfedezték
maguknak, majd Franciaországba, Nagy-Britanniába és Németországba is eljutott. A világ
többi részén az ő közreműködésükkel terjedt el. A Karib-térségből Brazíliába 1714-ben,
Kolumbiába 1720-ban érkezett meg.

Kolumbia a világ negyedik legnagyobb kávétermesztő nagyhatalma, és ők termelik a világon a
legtöbb arabica kávét. Ültetvényeiket több évszázados hagyományok alapján művelik. A
Kolumbia nyugati felén végighúzódó Andok hegyoldalai és völgyei kiváló éghajlatot és
mikroklímákat teremtenek a kávétesrmesztéshez.

A kávékultúrát a jezsuiták honosították meg az országban az 1700-as években. Az első
ültetvényeket a ma is híres északi Santander régióban ültették. Ez a terület, amit egyébként
kolumbiai kávéháromszögnek is hívnak, lankás, napsütötte termővidékeiről ismert. A napsütés
egyenletesen éri a domboldalakat és így a kávécserjéket is, melyek jellegzetesen gazdag ízű,
megbízható minőségű kávészemeket adnak. Az itt elterülő, hatalmas ültetvényekhez képest
kicsinek számítanak az ország hegyvidéki területein működő farmok, melyek az Andok
csapadékosabb, párásabb időjárását használják ki – az itt termő arabica kávészemekben
karakteresebb, kevésbé savas ízek érvényesülnek. Ha kolumbiai kávét kerestek, a Santander
mellett érdemes olyan termővidékek nevét keresni, mint az Antioquia, a Caldas, a
Cundinamarca vagy a Cauca. Ezek a területek észak-nyugatról dél felé haladva különböző
ízvilágot képviselnek. Kolumbia az 1800-as évektől kezdve jól ki tudta használni az Egyesült
Államok, később pedig az európai kontinens növekvő igényeit a kávéra, így jelentős befektetői
hálózat épült a kávéfarmokra. A világgazdasági folyamatok és a belső konfliktusok azonban
többször válságba sodorták a helyi ültetvényeket, és ha mindez nem lenne elég, sokan az
éghajlati változások miatt is aggódnak: a szakértők az átlaghőmérséklet emelkedéséhez kötik,
hogy 2006 és 2010 között az ország közel hárommillió zsákkal kevesebb kávét tudott
értékesíteni. A termesztők legutóbb 2013 elején hirdettek sztrájkot, hogy a csökkenő
felvásárlási ár ellen tiltakozzanak.

Évtizedekkel ezelőtt az egész vidék tele volt kávécserjékkel. Ez mára sajnos megváltozott. Már
jóval kisebb a termőterület, a helyiek pedig kénytelenek más munkát keresni. Ennek fő oka a
Nemzetközi Kávéegyezség 1989-es felbontása, amikor is az addigi garantált kedvező árakat
hirtelen erős verseny váltotta fel. Így a farmereknek egyre kevésbé éri meg ezzel foglalkozni az
ország tökéletes kávétermesztési adottságai ellenére. Ráadásul egyre növekvő probléma a
fellépő munkaerőhiány. A munkások átlagéletkora néhool már 60 év fölött van, a fiatalok pedig
inkább a városba mennek dolgozni az ültetvények helyett. Pedig a munkásokat már annyira
megbecsülik, hogy a farmerek ingyen szállást biztosítanak nkik az idénymunka idejére.
A kávészemek leszedése nem egyszerű feladat, hiszen a kávészemek nem egyszerre érnek meg
a cserjén, egyszerre vannak túlérett és éretlen szemek is, ezért nagyon oda kell figyelni meyiket
tépjük le.

A precíz szüretelést, precíz feldolgozás követi, mely szintén időigényes folyamat. A leszüretelt
kávécseresznyékről eltávolítják a gyümölcshúst, az így kinyert kávébabokat pedig feldolgozási
mód függvényében 2-15 napig szárítják. Ezután a kávészemek különböző minőségellenőrzési
folyamatokon mennek keresztül, melynek során kiválogatják a hibás kávészemeket, melyek
kellemetlen mellékízeket okozhatnak a kávé készítése során. A feldolgozás utolsó fázisa a
pörkölés, amelyet folyamatosan emelkedő hőfokon végeznek. Utána derül ki, milyen minőségű
a kávé, milyen íz- és illatanyagokkal rendelkezik.
Hiába Kolumbia a világ harmadik legnagyobb kávé-exportőre, a helyiek mégis rémesen rossz
feketét fogyasztanak. Hogy miért? A kávé legnagyobb részét exportálják, így a helyi
lakosságnak már csak az jut, ami a világnak nem kell. Ez azért elég szomorú...
Források
https://ng.hu/kultura/2017/02/19/a-kavetermelo-aki-meg-akarja-ismertetni-akolumbiaiakkal-a-jo-kavet/
https://kaveklub.reblog.hu/ultetvenyek-hegytetokon-es-lankakon--kolumbia-kaveja
https://inkakektura.hu/2018/03/26/zona-cafetera/
https://diningguide.hu/cserjetol-a-cseszeig-avagy-hogyan-keszul-a-kave/
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1v%C3%A9
https://www.kapucziner.hu/kolumbiai-szureti-gyumolcskave-arabica

Brandhuber Emese 10.b
ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS INDONÉZIÁBAN
Az intenzív mezőgazdaság jellegzetes típusa az ültetvényes gazdálkodás. Az ültetvényekre a
monokultúra jellemző. Ez azt jelenti, hogy óriási területeken csak egy-két növényfélét
termesztenek. Előnye, hogy könnyebb a gépesítés, annak kihasználása hatékony. Hátránya
azonban, hogy a növények a talajnak mindig ugyanazt az alkotóelemét használják fel, ezért
hamarabb kimerül. Ráadásul az adott növényfaj kártevői a bőséges táplálék következtében
könnyen elszaporodnak. A világpiaci áringadozások és a természeti csapások bizonytalanná
teszik a bevételt.
Indonéziában a mezőgazdasági termelés exportra rendezkedett be. Kiterjedt kaucsuk-,
olajpálma-, cukornád-, kávé, tea-, dohány és fűszerültetvények vannak. A fő táplálék a rizs.
Hazai piacra termesztenek kukoricát, kasszavát, édesburgonyát és szójababot. Bőséggel
teremnek a trópusi gyümölcsök, mint például banán, ananász, papaja és mangó. Indonézia a
világ negyedik legnagyobb kávétermelő országa. Az országban összesen mintegy 1,3 millió
hektáron folyik a kávétermelés. Kétféle kávét készítenek, az egyik a drágább és minőségibb, de
alacsonyabb koffeintartalmú és érzékenyebb arabica, a másik az olcsóbb, több koffeint
tartalmazó és szívósabb, de alacsony minőségű, leginkább adalékkávénak használatos robusta.
Ebből a becslések szerint hazai fogyasztásra 154 800 tonnát használnak fel, a többi exportra
megy. Azonban az Indonézia által kitermelt pálmaolaj súlyos környezeti problémákat okoz. A
pálmaolajat bioüzemanyag előállítására, kozmetikai és élelmiszeripari célokra használnak fel.
Egyre nagyobb mértékű pálmaolaj termelés az esőerdők és élővilágának kipusztítását
eredményezi, ami ellen számos környezetvédelmi társulás tiltakozását fejezte ki. Továbbá az
ország számos formában exportálja a kókuszt: kókuszolaj, kókusztej és kókuszreszelék
formájában. A termék éves exportja 15 millió tonna körül van. Ezen kívül Indonézia a
világ hatodik legnagyobb teatermelője. Az indonéz teatermelés a 18. században
kezdődött. Indonézia 150 ezer tonna teát termel évente. Ennek hatvanöt százalékát exportálták
az országból, mivel a hazai fogyasztás viszonylag alacsony. Főleg fekete tea termelése folyik
az országban, a zöld tea termelése kevésbé jelentős. A dohány termesztése és
dohányfogyasztás is jelentős az országban. Az éves termelés meghaladja a 150 millió szál
cigarettát. Kaphatók az országban különleges dohánytermékek. Ilyen a szegfűszeggel ízesített
kretek nevű cigaretta, melyek kézzel készítenek. Fűszereket (mint például szerecsendió,
szegfűszeg, bors) elsősorban a külső, keleti szigeteken termesztenek. Ilyen például a Malukkuszigetek, amik elnyerték a Fűszer-szigetek címet ezek termesztésére, kereskedelmére.
Az állattenyésztés nem számottevő. Indonézia számára a halászati szektor a fejlődés
húzóágazata lehetne, de a múltban ezt a potenciált korántsem sikerült megfelelően kihasználni.
A tőkehiány miatt a halászok nagy része ma is a szegénységi küszöb alatt él, a halászat
termelékenysége stagnál, az infrastrukturális fejlesztések elmaradtak. Az állam, pénzügyi
források hiányában képtelen volt a part menti régiók fejlődését előmozdítani, ezzel
párhuzamosan meggátolni a külföldi halászok illegális térnyerését. Egyes számítások szerint
1970-től (Indonézia ekkor nyitotta meg a halászati szektort a külföldi befektetők előtt) 30 éven
keresztül több mint 209 mrd dollár veszteség érte az indonéz államot, az illegális halászatból
fakadóan. Nyilvánvalóan az illegális halászat negatív hatásai többféleképpen is érintik a
nemzetgazdaságot, hiszen a környezetkárosítás mellett a társadalmi feszültségek növekedését
is eredményezi egyes régiókban. 2014 és 2016 között az illegális halászat visszaszorítására a
kormányzat két különítményt is létre hozott. A miniszter alárendeltségébe tartozó különítmény

feladata az illegális halászattal szembeni törvényes fellépés megfigyelése, a szükséges
tapasztalatok levonása és értékelések elvégzése. A másik különítmény közvetlenül az elnöknek
tartozik felelősséggel, miközben az illegális halászatot folytatókkal szemben felhatalmazást
kapott minden törvényes eszköz alkalmazására, beleértve a hajók elsüllyesztését is. Az egység
soraiba a haditengerészet és a parti őrség tagjai mellett, minisztériumi nyomozók, rendőrök,
valamint ügyészek is beletartoznak. Indonézia illegális halászattal szembeni kemény fellépése
nem maradt eredménytelen. Az elmúlt 3 év következetes politikája (ennek részeként a több
mint 300 külföldi hajó elsüllyesztése) után a törvénysértések száma mára jelentős csökkenést
mutat. Ennek köszönhetően, Susi Pudjiastuti miniszter 2017 novemberében tett nyilatkozata
szerint az indonéz haltermelés megduplázódott, évi 6 millió tonnáról 12 millió tonnára nőtt. Ez
által a halászata exportjelentőséggel bír. Az eredmények azonban nem csupán gazdasági
értelemben láthatóak, a környezetvédelem szempontjából legalább annyira jelentősek.
Vitathatatlan, hogy az illegális halászat elleni küzdelemben Indonézia globálisan is vezető
szerepet vívott ki magának, az eredményeket pedig mára a külföld is elismeri.
Kína és India után Indonézia tekinthető a harmadik leggyorsabban növekvő gazdaságnak
Ázsiában. Indonéziának az 1998-as ázsiai gazdasági válsággal is meg kellett küzdenie, melynek
negatív hatásai a mai napig felfedezhetők az ország gazdaságában. Azonban az ország vezetése
a jelentős nemzeti adósságállomány csökkentésére tett erőfeszítései sikeresnek bizonyultak.
Az élelmiszeriparán kívül, a világviszonylatban élenjáró exportőre néhány fontos terméknek,
mint például a cseppfolyósított földgáz, gumi, pálmaolaj, ón, fa, és bors. Ezen cikkek
vonatkozásában jelentős részesedéssel bír a világkereskedelemben. Az indonéz gazdaság fontos
eleme a külgazdaság. A külkereskedelmi volumene ugyanakkor az ország méreteihez képest
nem jelentős (Magyarország 2009-ben 160 Mrd USD-s külkereskedelmet, Indonézia kb. 200
Mrd USD-s forgalmat ért el). Az ország tagja a globális és regionális gazdasági tömörüléseknek
(WTO, ASEAN, AFTA, APEC, ill. kőolajtermelőket összefogó OPEC stb.). Indonézia az
ASEAN országok egyik meghatározó tagja. Az indonéz termékek legnagyobb piaca továbbra
is Japán, utána következik az USA, Szingapúr, Kína, Malajzia, Dél-Korea.
Források
https://indonezia.info.hu/gazdasag/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9zia#Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
http://www.geopolitika.hu/hu/2018/02/18/indonezia-es-az-illegalis-halaszat-problemajasokkterapia-a-kulfoldiekkel-szemben/
https://2010-2014.kormany.hu/download/c/97/00000/indonezia.pdf
+ a tankönyv
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ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS
A modern árutermelő mezőgazdaság nem önellátásra rendezkedett be, mert a modern
társadalmakban az emberek többsége már egyáltalán nem tevékenykedik a mezőgazdaságban,
ezért annak kiszolgáló, élelmiszerellátó szerepe is van. A modern, árutermelő mezőgazdaság
esetében ugyanúgy a piaci logika érvényesül, mint az ipari termékek előállítása esetében és itt
érvényesülnek leginkább a társadalmi tényezők. Az ültetvényes gazdálkodás leginkább a
trópusokon terjedt el. (Közép- és Dél-Amerikában, Nyugat- és Közép-Afrikában, valamint
Délkelet-Ázsiában a legelterjedtebb.) Egy-egy ültetvényen csupán egyféle mezőgazdasági
terményre szakosodtak (monokultúra): pl. banán, kávé, tea, kaucsuk, cukornád, gyapot,
földimogyoró, dohány stb. Mindezeket a növényeket már jóval az európaiak megjelenése előtt
is termelték a trópusokon; a rómaiak idején már bizonyosan érkeztek fűszerek Európába.
Amikor az európaiak letelepedtek a világ különböző részein és felvirágoztatták a
kereskedelmet, megkezdődött ezeknek a növényeknek kifejezetten európai exportra történő
termelése. Annak ellenére, hogy a gazdaságilag fejletlenebb országokban elterjedtek, magas
színvonalú gépesítés és magas termésátlagok jellemzik a termelést. A mezőgazdasági dolgozók
élet- és munkakörülményei azonban borzalmasak, nem beszélve a fizetésükről. Ez alól kivételt
képeznek a Fair Trade kereskedelemben résztvevő gazdaságok. Az ültetvények sokszor egy
transznacionális élelmiszeripari vállalat kezében vannak, amelyek aztán a termékeket
feldolgozzák és a gazdaságilag fejlettebb országokba juttatják. Az amerikai kontinensen az első
telepesek hozták létre az ültetvényes rendszert: ennek alapja a bőven rendelkezésre álló
termőföld és a behurcolt rabszolgák munkája volt. Az ültetvényes rendszert azzal a céllal hozták
létre, hogy nyugat-európai értékesítésre drága növényeket, illetve termékeket termeljenek.
Ültetvényes gazdálkodás jelen van: Latin-Amerikában, Délkelet-Ázsiában, Afrika egyes
részein.
Latin-Amerika
Latin-Amerika területének csak 7%-a áll művelés alatt. A földterület legnagyobb részét több
ezer hektáros magánbirtokok alkotják, mellettük közép- és kisparaszti gazdaságok is találhatók.
Trópusi-szubtrópusi ültetvényes gazdálkodás terményei:: cukornád (Brazília, Kuba, Mexikó);
kávé (Brazília, Kolumbia, Mexikó); banán (Brazília, Ecuador, Mexikó); kakaó (Brazília,
Ecuador, Kolumbia); gyapot (Brazília, Mexikó); narancs (Brazília, Mexikó); dohány (Brazília,
Kuba).
Brazília
Brazília éghajlati adottságai kedveznek a növénytermesztésnek. Brazília trópusi-szubtrópusi
ültetvényein terem a világon a legtöbb kávé, cukornád, narancs és banán. 2009-ben az ország
szója-, kakaó- és marhahús-termelésben a második helyen állt, valamint a negyedik helyen
dohánytermelésben. Nemzetközi viszonylatban Brazília a legnagyobb szója-, marhahús-,
valamint csirkehús-exportőr.
Kuba
A monokultúrás termelés példája Kuba, ahol voltak évtizedek, amikor az export 80-90
százalékát a cukor (vagyis a cukornád termesztése) tette ki, a helyzet máig keveset változott.

Mexikó
Éghajlata alapján a trópusi övezetbe és a mérsékelt övezetbe tartozik. A hegységekben a
függőleges tagoltság miatt legalul a forró föld öve alakult ki, a parti síkságon kb. 800 m-ig tart.
Itt a trópusi esőerdők fái jelentenek értékes bevételi forrást: mexikói ciprus, mahagóni, ébenfa.
A kakaó, a vanília, a banán jól terem ezen a vidéken. A mérsékelt meleg földön a szubtrópusi
övnek megfelelő termények termeszthetők: citrusfélék, kávé, dohány, paradicsom, gyapot és
cukornád. A hűvös földön, 2000-3000 m magasan a mérsékelt övezetnek megfelelő
sajátosságokkal számolva jól terem a búza, kukorica, bab, igaz a nyár hűvösebb, a tél enyhébb,
az állattenyésztésben a szarvasmarha-tenyésztés dominál. A hideg földön 3000-5000 m
magasan az alhavasi gyepek tenyésznek, ahol burgonyát, árpát termesztenek, és juhot,
szarvasmarhát tenyésztenek.
Afrika
Afrika területének 3-6 %-át művelik meg, egyrészt a környezeti tényezők miatt, mivel kevés a
művelésre alkalmas terület és a megművelt területek kis terméshozammal rendelkeznek az
agrotechnika (a jobb hozamok elérésének elmélete és gyakorlata) fejletlensége miatt. A
lakosság kétharmada a ezeknek a területek műveléséből él meg. Nagyon sok a gyermekmunka.
Itt a hagyományos gazdálkodásnak mindhárom fajtája jelen van, de a fejlettebb, gépesített
technikát igénylő, világpiacra termelő ültetvényeknek van nagyobb jelentőségük a
növénytermesztésben. A modern gazdálkodás feltételei viszont alig adottak (Például még nincs
elterjedve a műtrágyázás.) Az ültetvények terményeiből túlkínálat van a piacon, ezért az árak
alacsonyak. Néhány mezőgazdasági termékkel, mint például a kakaó, a kávé, a földimogyoró,
a pálmamag, a pálmaolaj vagy a szizál, az afrikai országok világviszonylatban előkelő helyen
állnak. Fekete-Afrika duális gazdálkodásával tűnik ki. A faluközösségek kapás földművelése
mellett ott van az árutermelő ültetvénygazdálkodás is. Az alacsony színvonalú, önellátásra sem
elegendő naturálgazdálkodással kölest, kukoricát, maniókát, yamsgyökeret, és édesburgonyát
termelnek. Sokszor egyféle, monokulturális terményeket állítanak elő. Leginkább kakaót, kávét
és banánt termesztenek, amik korszerűbb üzemek segítségével gyorsan világpiacra kerülhetnek.
Az állattenyésztés alacsony színvonalú. A fejlettebb agrotechnikával, világpiacra termelő
nagyüzemi gazdaságokban a trópusi esőerdő ültetvényein, nagyterületeken, egyféle növényt:
monokultúrát, pl.: olajpálmát, kakaót, banánt, kókuszpálmát, kaucsukfát, fűszernövényeket
(borsot, vaníliát), élvezeti cikkeket (kávét és teát) termesztenek. A feldolgozásra alkalmas
üzemekkel is rendelkeznek (teafermentálók, cukor-, szizálgyárak, olajmalmok,
kávéfeldolgozók). Az irtásos földeken: maniókát, yamsgyökeret termesztenek. A manióka
gyökérgumóit hasznosítják, de csak főzéssel vagy kiszárítással lehet megszabadulni mérgező
kéksavglikozid tartalmától. A manióka tápanyagban szegény talajban is megél, szállítási,
exportálási célból, a gumóiból lisztet, keményítőt vagy szágót kell készíteni.
Forrás
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/tarsadalomfoldrajz/a-primerszektor-mezogazdasag/modern-arutermelo-mezogazdasag
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_528_Toth_Jozsef_Altalanos_ta
rsadalomfoldrajz_I_II/ch05s04.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_mez%C5%91gazdas%C3%A1g_f%C3%B6ldrajza
https://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/29het/foldrajz/foci29.html

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/brazilia-esmexiko-tarsadalmi-gazdasagi-elete/a-brazil-gazdasag-alapja-es-jovoje
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/brazilia-esmexiko-tarsadalmi-gazdasagi-elete/mexiko
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrikapolitikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
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Ültetvényes gazdálkodás: tea- kávé- és kakaó-ültetvények a Földön
Az ültetvényes gazdálkodás lényege, hogy egy nagy kiterjedésű területen, egyetlen egy
haszonnövényt termesztenek. Ezek általában élvezeti cikkek, tehát tea, kávé, kakaó stb.
A szubtrópusi és trópusi övezetben a legelterjedtebb ez a termelési típus.
Korlátja leginkább az, hogy állandóan egy növényt termesztenek, tehát monokultúra van, ami
kizsarolja a talajt. Illetve még az is hátrány, hogy az élőmunkát nem fizeti meg.
A tea őshazája Kína, annak is főleg a délnyugati része. A kínaiak körülbelül 5000 éve
fogyasztanak zöld teát, amely kezdetben csak a nemesek kiváltsága volt, és csak később terjedt
el az egész nép körében. Élvezeti cikként is használták, de gyógyszernek is jó volt, főleg fejfájás
ellen. Napjainkban nagyon sok tartományban termesztik, pl. Yunnanban, Anhuiban,
Zhejiangban és Fujianban is. Idővel Japánban is megjelent a tea, ahol mára már művészetté vált
a teaszertartás. A szigetország legfontosabb termőterülete a Fuji lábánál lévő Shizouka térség.
Indiában három területen zajlik nagy mennyiségű teatermesztés. Darjeeling a Himalája lábánál
fekvő tartomány, több mint háromezer négyzetkilométer nagyságú. Mivel 2000 méteres
tengerszint feletti magasság fölötti terület, ezért évente háromszor (március-áprilisban, májusjúniusban, és ősszel) tudnak szüretelni. Az ország legnagyobb egybefüggő teaültetvénnyel
rendelkező része a Brahmaputra partjai mentén terül el. Ott fekete tea terem.
Srí Lanka területén is termesztenek teát. Három méltán híres termőterület van az országban
(Nuwara Eliya, Dimbula és Uva), mindegyik az Adams Peaken, a sziget legmagasabb hegyén
található. A teagyárak az ültetvényhez közeli városban, Kandyben találhatóak. A Little England
becenevet kapó Nuwara Eliyában idegenvezetés és ingyen kóstolás is jár a gyárakban, tehát a
turizmus szempontjából is van jelentősége a teának. Fontos megjegyezni azt is, hogy a földeken
kizárólag nők dolgoznak.
Kenyában is termelnek teát, nem is keveset. Kerichó számít a központnak teatermelési
tekintetben, ugyanis itt jó a klíma, magas az átlaghőmérséklet, és magas a csapadékmennyiség.
Itt egész évben lehet teát szüretelni.
Meglepő, de Európában is léteznek teaültetvények. Európában a portugálok által terjedt el.
A teacserje elsősorban a trópusi és szubtrópusi övezetet kedveli, de egyes fajtái eléldegélnek az
óceáni éghajlatú területeken is. Nálunk ezért három helyen terem meg a tea: Anglia dél-nyugati
részén, a Truro speciális mikroklímáján, Szocsi mellett, a Fekete-tengernél és az Azori
szigeteken.
Visszatérve az ázsiai országokra, Koreában is termesztenek teát. Például a Hadong ültetvény és
a Boseong ültetvény nevezhető Korea kettő legtermékenyebb teaültetvényének. Fontos
megjegyezni, hogy az itteni teaültetvények is vonzzák a turistákat, tehát ez is bizonyítja, hogy
az efféle ültetvények nem csak a termésükkel, hanem puszta jelenlétükkel, a turizmus
segítségével is hasznot hoznak (mint ahogy előbb erre már utaltam).

Koreai teaültetvény
Eddig a teával példálóztam, de a kávé ugyanúgy az ültetvényes gazdálkodás egyik terméke, és
neki is sok szerepe van az adott országok gazdaságaiban.
A világ legnagyobb kávétermelő országa Brazília. A 19. század elején a világ kávétermelésének
80%-át adta. De manapság is még a világ kávéraktárainak negyedét Brazília termeli ki. A 17.
században Jáva szigetéről érkeztek először ide kávécserjék, azóta pedig jelentős szerepet tölt
be az országban. A legfontosabb kávétermelő régiók Sao Paulo, Bahia, Cerrado és Sul de
Minas.
Vietnám a második legtöbb kávét termelő ország. Először a 18. században jelent meg náluk a
kávé. Fontos exporttermékké a 20. században vált. A termesztés történhet magántulajdonú,
ugyanakkor állami tulajdonú termőterületeken is. A legnagyobb kávétermelő régiók az
országban a középső partvidék északi és déli része, a közép- nyugati fennsík és a délkeleti régió.
A világ legnagyobb kávétermelő országai dobogójának alsó fokára Kolumbia került. Itt a 800
és 1800 méter közötti domboldalakon és hegyoldalakon teraszos elrendezésben termelik a
kávét. A legnevesebb vidékek Cauca, Hulia, Narino, Santander és Tolima. Kizárólag arabica
kávét termesztenek. A kávé ide a 19. század elején érkezett Nyugat-Indiából. Ez a top három
kávétermelő ország a világban, de nagy szerepe van még Indonéziának, Etiópiának,
Hondurasnak, Indiának, Ugandának, Mexikónak és Guatemalának is.

Kávéültetvény

Az esszé elején három élvezeti cikket említettem, a teát, a kávét és a kakaót. Eddig beszéltem
már a teáról és a kávéról, de a kakaóról még nem, szóval most következzen az, hiszen annak is
jelentős szerepe van egyes országok gazdasági életében. Legfőképpen Elefántcsontpartéban,
hiszen a világ kakaótermésének egyharmadát biztosítja. Adatok szerint a 2015-16-os
termőévben 1448 992 tonna kakaóbabot termeltek (a második helyezett Ghána lett 835 446
tonnával).
Elefántcsontpart és Ghána mögött nagy kakaótermelő országok még (szintén 2015-16-os
adatok szerint) Indonézia, Nigéria, Kamerun, Brazília, Ecuador, Mexikó, Peru és a Dominikai
Köztársaság is.

Kakaóültetvény
Levonva a következtetéseket, tehát az ültetvényes gazdálkodás nagyon megéri gazdasági
szempontból, de csak akkor, ha az országnak megfelelő feltételei, és rengeteg erre a célra
fordítható területe van. Vagyis ez olyan termelés, amit csak nagyban érdemes folytatni. Ezek
mellett a kínai teaültetvények példája is mutatja, hogy turizmus szempontjából is jövedelmező
lehet ez a termelési típus.
Készítette: Horváth Péter 10.c
Forrás
Utazómajom – A leghíresebb teaültetvények Srí Lankától az Azori-szigetekig
https://utazomajom.hu/leghiresebb-teaultetvenyek-sri-lankatol-az-azori-szigetekig/
Korea
in
Hungary
–
Teaültetvények
Koreában
https://koreainhungary.blog.hu/2016/06/09/teaultetvenyek_koreaban
MackCoffee
–
A
világ
legnagyobb
kávétermelő
országai
https://www.mcoffee.hu/a-vilag-legnagyobb-kavetermelo-orszagai/
Földrajzi
függelék
–
Kakaótermelés
http://fuggelek.foldrajzmagazin.hu/mezogazdasag/kakaotermeles/

István Kamilla 10.b
ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS
Az ültetvényes gazdálkodás a tőkés termelés egyik fajtája. Ez a fajta földművelési mód a trópusi
és szubtrópusi monszun területekre jellemző.
Régen és ma:
Ez a földművelési forma már a XIX. században is nagyon
népszerű volt, főleg a gyarmatokon. A különböző
nagyhatalmak (Anglia, Franciaország, Olaszország, Japán)
a XIX. században kezdték el újra a terjeszkedésüket a
haszonszerzés érdekében. Gyarmatosításaik központjában
a gazdasági haszonszerzés állt és a területeik megnövelése.
A meghódított területekről (gyarmatokról) szereztek
nyersanyagokat az iparuk számára, itt adták el termékeiket
és innen szereztek emberi munkaerőt is (rabszolgákat)
akiket többek között helyben, az ültetvényeken is
dolgoztattak. Már az „Újvilág” felfedezésekor is hamar
elterjedté vált a bennszülöttek dolgoztatása a földesurak
ültetvényein
és
a
rabszolgatartás,
illetve
rabszolgakereskedelem. A cél akkor és ma is ugyanaz az
ültetvényes termelésnek: a mennyiségi termelés maximalizálása és a világpiacra való
árutermelés.
Általános jellemzők:
Intenzív gazdálkodási forma. Földrajzi
elhelyezkedésük a trópusi és szubtrópusi
területek monszun vidékei. Bár az övezetbe
tartozó országok többsége a fejlődő országok
csoportjába tartozik, az ültetvényeken magas
színvonalú és jól szervezett piacra történő
árutermelés
folyik.
Az
ültevényes
mezőgazdaságra jellemző, hogy rendkívül
nagy területeken folyik a gazdálkodás (akár
50-60 ezer hektár). Ebből kifolyólag magas
számú fizikai munkást/munkaerőt igényel a
megművelése,
gondozása,
fenntartása.
Általában a legtöbb ültetvényen a munkásoknak is termelnek élelmiszernövényeket bár ez a
mennyiség néha megdöbbentően alacsony. Az ültetvényeken általában jelen van a
feldolgozóipar is és a legtöbb helyen helyben dolgozzák fel a saját terményeiket. Sőt a
legnagyobb ültetvényeken saját kutatás és fejlesztés folyik és az intenzív gazdálkodást segíti a
biotechnológia fejlődése, a vetőmagok nemesítése, a szaktudás és a jól szervezett értékesítés is.
Meglepő módon az ültetvényeken fontos a jól szervezett közlekedés a munka gördülékenysége
és hatékonysága érdekében. Ezeken a területeken állattartás, illetve tenyésztés nem folyik.
Általában jellemző a szakképzetlen munkaerő.

Növénytermesztés:
Az ültetvényes gazdálkodás
alapja a monokultúra. A
monokultúra lényege, hogy
hatalmas területeken csak egyvagy
kétféle
növényfajtát
termesztenek. Ennek az az
előnye, hogy könnyebbé válik a
gépesítés és annak hatékony
kihasználása.
Emellett
nyilvánvalóan
nagyobb
mennyiséget tudnak termelni a
választott növényből egy helyen.
A hátránya viszont az, hogy az
adott,
éppen
termesztett
növényfajta, a talajnak mindig
ugyanazt az alkotóelemét használja fel, emiatt a föld hamarabb kimerül. Ráadásul az adott
növényfaj kártevői a bőséges táplálék következményeképpen nagyon könnyen
elszaporodhatnak. Az árak világpiaci ingadozása és az esetleges természeti csapások egyaránt
bizonytalanná teszik a bevételt. Az előbb felsorolt okok miatt ésszerű lépés a vegyes övezetek
kialakítása, illetve a vetésforgó alkalmazása és a talaj pihentetése.
Sok helyen általában 5-10 évvel korábban
születik egy termelési döntés, ami alapján a
következőkben folyni fog a termelés. Az
ültetvényes gazdálkodás kedvezett növényfajai
a fás növények, (gumi, kókuszdió stb.) mert ezek
hosszabb ideig termelhetők, mint a többi
növényfajta, újabb ültetés nélkül. Sok ültetvény
úgynevezett „luxuscikkekre” szakosodik mint
például a kávé, a gyapot vagy a dohány. A
trópusi övezet jellemző növényei: a banánfa,
kakaóbab, olajpálma, kaucsukfa, a cukornád és
még a fent említett növények. A banán és a
cukornád már nem kizárólagosan trópusi növény mivel ezek már évelők. A szubtrópusi övezet
monszun területeinek ültetvényein földimogyorót, gyapotot, jutát és dohányt termelnek. Ezek
a növények egynyáriak ezért könnyebb őket a kereslethez igazítani. Emellett az ültetvényeken
termelnek még teát és különböző fűszernövényeket is.
Vezető termelő országok:
Az USA-ban jelentős mennyiségű földimogyorót, szóját és gyapotot termelnek az
ültetvényeken. A Közép- amerikai szigetvilág cukornádat, banánt, kakaót, gumit és
pálmaféléket termeszt. Dél-Amerikában jelentős a kávé és tea termesztés. A dél-ázsiai
szigetvilág a különböző fűszernövények, a gumi, a cukornád, az indigó és a kávé termelésben
jeleskednek. Indiában inkább teát és gyapotot termesztenek, de itt is jelentős a kávé és a
fűszernövények termelése. Kelet-Afrikában a kávé volt a meghatározó, míg Nyugat-Afrikában
sokkal többrétegű gazdálkodás folyik, itt ugyanis nemcsak kávét termesztenek, hanem
gyapotot, cukornádat, kakaót, földimogyorót, gumit és pálmaféléket is.

Ma már a trópusi kiviteli cikkek jelentős részét a kisgazdaságok adják, de a legfontosabb
növények termesztése, feldolgozása és értékesítése még mindig az élelmiszeripari
transznacionális vállalatok kezében van.
Banánköztársaság (érdekesség):
A banánköztársaság kifejezést
manapság
már
pejoratív
értelemben használják, olyan
országokra, ahol a politikai
helyzet állandóan instabil és
gyakoriak a katonai puccsok és
forradalmak. A kifejezés eredete
az, ami a mi számunkra érdekes.
A térség jellemző mezőgazdasági
terményeinek, elsősorban a banán
és az ananász hasznosítása az
amerikai United Fruit Company
kezébe került ezekben az
országokban, a 19. század végén. A vállalat hamarosan kizárólagos termeltetési és felvásárlási
monopóliumokra tett szert, és mivel az érintett országok exportképes termékeinek közel 90%át a banán tette ki, az értékesítés pedig az UFC kezében volt, az adott országok

nemzetgazdasági- és ezáltal politikai – szinten gyakorlatilag az amerikai nagyvállalat
függőségebe kerültek.
Az UFC dominált a helyi politikai vezetés és gazdasági stratégia tekintetében, a köztársasági
berendezkedési forma pedig díszletté vált, amelyet áthatott a korrupció. A politikusok a
gazdasági kényszerek miatt csak szűk térben tudtak mozogni emiatt előtérbe kerültek a
személyes ambíciók, ami érdekütközésekhez, válságokhoz és puccsokhoz, illetve ezek
állandósulásához vezetett. Eközben az UFC tényleges gazdasági dominanciája nem sérült, mert
minden hatalomra kerülő erő számára egyaránt létkérdés volt a banánexport és az abból
származó bevétel folyamatosságának biztosítása.
Az UFC a saját érdekeit (de csak azokat) maximálisan biztosította a térségben, saját
használatára épített infrastruktúrát, kutatólaboratóriumokat, végzett növénynemesítést stb. és a
térséget gyakorlatilag saját gyarmataként kezelte.

Források:
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/a_mezogazdasag.pdf
https://prezi.com/xyfcpnfwcd2u/ultetvenyes-gazdalkodas/
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/gyarmatositasxix-szazad-vegen
https://www.google.hu/search?q=%C3%BCltetv%C3%A9nyes+gazd%C3%A1lkod%C3%A1
s+jellemz%C5%91i&tbm=isch&ved=2ahUKEwiB79zCvbroAhWXkaQKHcfYC1IQ2cCegQIABAA&oq=%C3%BCltetv%C3%A9nyes+gazd%C3%A1lkod%C3%A1s+&gs_lcp=
CgNpbWcQARgFMgIIADIECAAQHjIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDIE
CAAQGDIECAAQGDoHCCMQ6gIQJzoFCAAQgwE6BAgAEAM6BggAEAUQHlDG2CJ
Yu64jYPDBI2gBcAB4AIABdYgB5ASAQQyMi4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQU&sclient=img&ei=C9p9XsG9E5ej
kgXHsa-QBQ&bih=546&biw=1138#imgrc=xRv9QVRvt7LahM
https://www.google.hu/search?q=%C3%BCltetv%C3%A9nyes+gazd%C3%A1lkod%C3%A1
s+jellemz%C5%91i&tbm=isch&ved=2ahUKEwjN2uHT7rroAhWL_6QKHSOmBr0Q2cCegQIABAA&oq=%C3%BCltetv%C3%A9nyes+gazd%C3%A1lkod%C3%A1s+j&gs_lcp=
CgNpbWcQARgAMgQIIxAnOgIIADoECAAQHjoECAAQGFDEeFjLemCthAFoAHAAeA
CAAVeIAawBkgEBMpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=kA1Xs3SF4v_kwWjzJroCw&bih=546&biw=1138#imgrc=fhwS-60jTJuMXM
https://hu.wikipedia.org/wiki/Banánköztársaság
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Az országban sokféle növényt termesztenek. Hogy hol és mit, az függ a hőmérséklettől és a
csapadéktól. A hasonló igényű növények egy-egy övezetet alkotnak. Az övezetek a
legjellemzőbb növényükről kapták a nevüket. A szubtrópusi öv kertes, ültetvényes
gazdálkodásának sávja a Mexikói-öböl partszegélye és Florida.
Mexikóban a trópusi-szubtrópusi ültetvényes gazdálkodás terményeit dolgozzák fel részben
belföldön, amit exportálnak. A legfontosabb termények a kukorica, búza, bab, paradicsom,
szójabab, cukornád. Észak Nyugaton zöldséget, gyümölcsöt, kávét, gyapotot termelnek. Óriási
állami beruházások révén az öntözött területek nagyságát jelentősen megnövelték. Az ország
megtermeli élelmiszer szükségletének nagy részét és az USA-nak is egyre több élelmiszert
szállít. Számos exportcikket termel, így gyapotot, zöldség- és gyümölcsféléket, kávét,
cukornádat és dohányt. 2003-as adatok alapján, a világranglistán kávétermelésben a 4.,
cukornádtermesztésben pedig 5. helyen állt. Legfontosabb tenyésztett állatok a szarvasmarha,
ló, baromfi. Nagyüzemi marhatenyésztés folyik.
Az ültetvényes gazdálkodás mélyen a múltba nyúl vissza. A földrajzi felfedezések korával, az
európai telepesek kirajzásával a trópusok övezetében, született meg az ültetvényes gazdálkodás,
amely mind nagyobb területet vett igénybe. Mindez együtt járt az új növényféléknek az adott
területen történő meghonosításával. Az ültetvény általában egy-egy trópusi vagy szubtrópusi
ipari és élvezeti növény termesztésére szakosodott gazdaság, amely legtöbbször értékesítési
célokat szolgál. Az ültetvényes növények jelentős súlyt képviselnek az adott ország exportjában
és a mezőgazdasági termékek világkereskedelmében, ami mai napig nem változott. Az
ültetvényeken monokultúrás termesztés folyik.
A legkorábbi klasszikus növények a cukornád-, a gyapot-, és a dohány ültetvények voltak. (A
globalizáció kiteljesedésével) A legfontosabb trópusi ültetvények közé tartozik: kakaó, banán,
kókuszdió, kender, kaucsuk, kávé és az olajpálma. A szubtrópusi ültetvényes növények közül
a legfontosabbak: cukornád, gyapot, tea, földidió (földimogyoró) és a dohány. Az imént
felsoroltakon kívül számos egyéb növényt termesztenek ültetvényeken (ilyenek pl. a
fűszernövények: bors, szegfűszeg, vanília és a fahéj).
Az ültetvényes rendszer Közép- és Dél-Amerikán kívül, még Nyugat- és Közép-Afrikában,
valamint Délkelet-Ázsiában a legelterjedtebb. Az ültetvényes gazdálkodás elsősorban az
Újvilágban, a rabszolgaság intézményével forrt össze, és ebben a formában közel fél évezredet
ívelt át megléte. A rabszolga-felszabadítás után az élőmunkát a szerződtetett munkások
biztosították. A szakemberek egy része az ültetvényes gazdálkodást elsősorban intézménynek
tekintik, a földhasználat egyik formájának. Noha az ültetvényes gazdálkodás az Afrika partjai
előtt húzódó szigeteken vette kezdetét a 15. században, az Újvilágban teljesedett ki.
Az amerikai ültetvények 1500-1850 között alakultak ki. Kezdetben nagyon magas volt az
élőmunka aránya. A termőföldet jórészt kapával és machétával művelték, és még az Egyesült
Államokban is ritka volt a lóval vontatott eke, sőt a trágya használata is. A dohány- és a
gyapotültetvények övezetében az erdő-művelt föld váltogatása volt elterjedve, amely a
későbbiekben is szokásban volt, vagyis a hosszú bozótugarolás. Brazíliában a
cukornádültetvényeken a kimerült termőföldet erdei ugarként pihentették. Az 1890-es évektől,

a banántermesztéssel ellentétben, az amerikai ültetvények úgy délen, mint északon nagyrészben
a kisbirtokosok kezén volt. Az Egyesült Államokban az 1790-es évek a gyapottermesztés
jegyében teltek el, s a 19. század közepétől növekedett térhódítása és nyugat felé történő
terjeszkedése. Legnagyobb vetésterülete 1930-ban volt, utána fokozatosan csökkent, amit
siettetett a gyapotzsizsik megjelenése, továbbá csökkent a termény felvásárlási ára. A kártevő
elkerülése érdekében a cirok, a földimogyoró és a szójabab termesztése került előtérbe. Már a
19. század végére az amerikai Dél adta a világ gyapotkivitelének háromnegyed részét. A kávé
a 18. század végén került be az Újvilágba, kezdetben a Karib-tenger térségében lévő
szigetvilágba. Az Óvilágból elszármazott kávé Brazíliából jutott el a világhírig. Az erdőirtással
egyidejűleg bővült a vetésterülete. A termesztésének térhódítása és nyugat felé 23 történő
kitolódása együtt járt. Ezzel karöltve változott a munkaerő jellege is, a rabszolgák helyére a
bérmunkások léptek. A cukornád szintén az Óvilág szülötteként vált amerikaivá, noha
Hispániában már jóval korábban – az arabok közvetítésével – termesztették Granada vidékén.
Az első lépés, amely elvezetett az „amerikai növénnyé” való váláshoz, a portugálokhoz kötődik,
akik elkezdték termeszteni a Nyugat-Afrika előtt fekvő szigetvilágban, ahonnan Kolumbusz
vitte el 1494- ben Hispaniola (Haiti és Dominika) szigetére, a Kanári-szigetekről, „cukoripari
szakemberekkel” együtt. Brazília északkeleti részén indult meg ültetvényes termesztése.
Ugyanakkor a hollandok lettek az Európa felé irányuló kivitel fő szállítói az 1840-es években.
A 17. század közepétől az Antillákon kezdett mind nagyobb szerepet játszani művelése, és a
18. században a szigetcsoport vált a cukornád-ültetvények központjává az angol és a francia
gyarmati érdekeltség keretében. A következő évszázadban, termesztése terén főleg a spanyolok
birtokában lévő Kubában és Puerto-Rico szigetén került előtérbe, ahol szinte egyedüli
kultúrnövényként folyt művelése. A 20. század közepére Kuba és a nádcukor fogalma
összekapcsolódott, hiszen ottani vetésterülete a mezőgazdasági hasznosítású termőföld 60%-át
foglalta el. A kubai politikai rendszer megváltozása felértékelte a perui partok
ültetvényrendszerét.
A banán az Újvilágba a Kanári-szigetekről került be a 16. század elején, és főleg a közép
amerikai országok gazdasági növényévé vált. Konjunktúrája az 1920-as évekig tartott.
A két világháború közötti évtizedek növénybetegségei megtizedelték az ültetvényeket,
amelyhez társult a talajkimerültség is. Az Újvilág nyugati partvidékére került át termesztésének
súlypontja. A második világháborúig a banán világkereskedelmét Közép-Amerika és az
Antillák-szigetvilága uralta. 1945 után Ecuador lépett a banánkiviteli lista élére.
Források
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ErdelyHun-erdely-tortenete-harom-kotetben1/elso-kotet-a-kezdetektol-1606-ig-6/iii-erdely-a-kozepkori-magyar-kiralysagban-8961526323/2-a-magyar-honfoglalastol-a-tatarjarasig-362/a-romanok-foldje-3CB/
http://fokusz.info/index.php?cid=1409458913&sid=1792202662&fbclid=IwAR3jyeHC4wW
X9Gt17TW4v0r2OL54RVVl0fMrbU9-bWQY3FH6R6E2EDA_0OQ
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/brazilia-esmexiko-tarsadalmi-gazdasagi-elete/mexiko
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/255681/SuranyiB_Kulturnovenyek_a_fol
dhasznalatban_egyetemi_jegyzet.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok_mez%C5%9
1gazdas%C3%A1ga#%C3%96vezetes_mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3
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ÜLTETVÉNYES GAZDÁLKODÁS
Az intenzív mezőgazdasági termelés egyik típusa az
ültetvényes gazdálkodás, ami leginkább a trópusokon
terjedt el. Egy-egy ültetvényen csupán egyféle
mezőgazdasági terményre szakosodtak (monokultúra):
pl. banán, kávé, tea, kaucsuk, cukornád, stb. Annak
ellenére, hogy a gazdaságilag fejletlenebb országokban
elterjedtek, magas színvonalú gépesítés és magas
termésátlagok jellemzik a termelést. A mezőgazdasági
dolgozók élet- és munkakörülményei azonban
borzalmasak, nem beszélve a fizetésükről. Ez alól kivételt képeznek a Fair Trade
kereskedelemben résztvevő gazdaságok.
Az ültetvények sokszor egy transznacionális élelmiszeripari vállalat kezében vannak, amelyek
aztán a termékeket feldolgozzák és a gazdaságilag fejlettebb országokba juttatják. Az
ültetvényes gazdálkodás néhány ipari és élvezeti növény termelésére specializálódott, és ennek
megfelelően nagy súlyt képvisel a mezőgazdasági termékek világkereskedelmében is. Az
exportra termelő ültetvényes rendszer gyökerei az európai hatalmak tengerentúli
gyarmatosításának kezdetére esnek, ekkor indult meg a trópusi, szubtrópusi területeken az ott
már korábban is termesztett növények nagy volumenű, a kivitelre összpontosító termelése. Az
ültetvények döntően egy, esetleg kettő növény termesztésére szakosodtak, amelyek jelentős
részét még helyben fel is dolgozzák. Napjainkban a trópusi, szubtrópusi ültetvényeken döntően
fás növényeket (kaucsukpálma, kókuszpálma, olajpálma, szizál, kávé, kakaó, tea) termelnek,
de jelentős egyes évelő vagy egynyári növények (banán, juta, földimogyoró, gyapot, dohány)
termesztése is.
Az ültetvényes gazdálkodás kialakulása:
Kolónia alapításának jogát nemeseknek adta I. és II.
Károly, ezek a nemesek hatalmas birtokokat kaptak, ők
voltak a gyarmatok kormányzói. Az uralkodók ezekre a
déli gyarmatokra börtönviselteket deportáltak, akiknek le
kellett tölteniük a büntetésüket, kényszermunkára ítélték
őket, 7 teljes évre, de 7 év letelte után szabad emberré
váltak.
Az USA déli területein rabszolgamunkán nyugvó
ültetvényes gazdálkodás folyt. Rizst, dohányt és gyapotot termesztettek. Utóbbi a pamutipar
alapanyaga és az angol ipari forradalom kezdetével nőtt a kereslet iránta. A világ
gyapottermésének több mint 80%-a déli ültetvényekről származott.

Munkások:
Az indiai teaültetvényeken szinte mindenhol nyomor és
elképesztő higéniai feltételek uralkodnak, sokuknak még
ivóvíz sincs a házában. A munkások a világtól elzárva,
számos betegség közepette élik mindennapjaikat. Sok
otthonban áram sincs és az esővizet gyűjtik, mert ivóvíz
hiányában azt isszák az emberek. Szegénységgel együtt
járó betegségek megszokottak, sajnos ezek az emberek
egy tragikus körforgás részei. Az alultáplált szülőknek
alultáplált gyermekei születnek, akik nagyon fogékonyak
lesznek különböző betegségekre. Ha meg is gyógyítják őket, hamarosan visszaesnek, amint
kikerülnek a kórházból, és hazamennek a piszkos és egészségtelen otthonaikba.
Termelt növények:
A fejlettebb agrotechnikával, világpiacra termelő
nagyüzemi gazdaságokban a trópusi esőerdő
ültetvényein, nagyterületeken, egyféle növényt:
monokultúrát, pl.: olajpálmát, kakaót, banánt,
kókuszpálmát, kaucsukfát, fűszernövényeket (borsot,
vaníliát), élvezeti cikkeket (kávét és teát) termesztenek.

Tea:
Amikor különféle teákról beszélünk, valójában ugyanannak a növényfajtának a különböző
adottságú helyekről származó, eltérő bánásmódban részesített alcsoportjairól van szó.
Telepítés:
A növény a meleg és nedves környezetet kedveli, ahol az átlaghőmérséklet az évszakok
függvényében 10-28 C°, az éves csapadékmennyiség pedig 2000-2500 mm. A tengerszint
feletti magasság és páratartalom ideális kombinációjában a növény lassabban fejlődik, erősebb
és egészségesebb, főzete aromásabb, minősége kiváló lesz. A trópusi magashegyi kertek
biztosítják a legjobb növekedési feltételeket, az itt termesztett teák kifinomultabbak, és
komplexebb ízvilágukkal alapvetően magasabb minőséget képviselnek, mint az alacsonyabb és
szárazabb régiókból származó társaik.
Szedése:
A teanövényt tavasszal, nyáron és ősszel takarítják be, úgy tartják, hogy a tavaszi szedésből
származnak a legjobb minőségű teák. Szüretelni csak a megadott napokon lehet, amikor a
hajtások már kifejlődtek, de még nem öregedtek el. Alacsonyabb fekvésű kertekben napkelte
előtt, magasabb régiókban közvetlenül napkelte után szüretelnek. Ekkor a legmagasabb a
levelek nedvességtartalma, ami a nap folyamán a tűző melegben fokozatosan csökken.
Feldolgozás, fermentáció:
A frissen leszedett tealeveleket azonnal megszárítják és fonnyasztják, ettől a levélfelület

hajlékonnyá válik és felhasadás nélkül hengerelhető. A hengerelés lényege, hogy a géppel
megsodort tealevelek felületén vékony repedések keletkezzenek, ezáltal a levelek belseje is
érintkezni tud a levegővel. A megroppantott leveleket 3-4 órára hűvös helyen kiterítik, ekkor
megy végbe a fermentáció, azaz a levelek oxigénnel érintkezve megváltoznak és kialakul
jellemző színük, ízük, illatuk. A bomlási folyamatot a levelek hevítésével állítják meg, amelyet
hatalmas
serpenyőkben,
vagy
kemencében
végeznek.
Teatípusok, kategóriák, teafajták:
KATEGÓRIA VÍZ C
ÁZT.IDŐ
Fehér teák - 70 - 80 C 2 - 4 perc
nem fermentált

Zöld teák - 75 - 80 C 2 - 3 perc
nem fermentált

Fekete teák fermentált

3 - 4 perc
95 C°

JELLEGE, ÍZE
A rügyeket még kinyílás előtt leszedik és
megszárítják. Nem fermentálják, a megszáradt
rügyek pelyhesek, ezüstös árnyalatúak. Főzetük
selymes, könnyed és a gyümölcsízekhez
vadvirág- és harmatillat társul.
A frissen leszedett leveleket szétterítik. Ha már
felpuhultak, a tea jellegétől függően hengereléssel
vagy sodrással formázzák, majd hőkezeléssel
megszárítják, így meggátolják az oxidációs
folyamatok beindulását. Nagyon intenzív,
zamatos teák, az eltérő termőterület és
feldolgozási mód különböző karakterű fajtákat
eredményez az orchidea aromájútól a testes
gabonaízűig.
A hosszú fermentációból adódóan sötét színű,
testesebb,
fűszeres
aromájú,
orchideára
emlékeztető illatú, édeskés utóízű teák tartoznak
ebbe csoportba. Általában hengerelik és
darabolják, ezáltal még teljesebb a bomlási
folyamat, ízük felerősödik, színük jellegzetesen
besötétedik.

Kakaó:
A kakaót az egyenlítő körül az északi szélesség 10° és a
déli szélesség 10° között termelik, ahol az éghajlat
alkalmas a kakaófa növekedéséhez. A legnagyobb
kakaótermelő országok Elefántcsontpart, Ghana és
Indonézia.

Éghajlati feltételek:
A kakaófa természetes élőhelye az örökzöld esőerdők alsó szintje. Az éghajlati tényezők,
különösen a hőmérséklet és a csapadék jelentős az optimális növekedésben.
A csapadék optimális szintje évente 1500–2000 mm. A száraz időszak, amikor 100 mm-nél
kevesebb
eső
esik,
nem
haladhatja
meg
a
három
hónapot.
A meleg és párás atmoszféra elengedhetetlen a kakaófák optimális fejlődéséhez. A

kakaótermelő országokban a relatív páratartalom általában magas: gyakran nappal akár 100%,
70-80% az éjszaka.
A
kakaófa
a
nagy
fák
árnyékában
érzi
legjobban
magát.
A kakaónak durva szemcsés, kb. 1,5 m mélységig tápanyagot tartalmazó talajra van szüksége,
hogy a gyökérzete jól fejlődjön. Ez alatt a felesleges víz elfolyását biztosító talajra van
szüksége, mert a kakaó a pangó vizet csak kevéssé tűri.
Kakaóbab fajták:
Criollo: jelentése: „bennszülött”. A legritkább és legfinomabb kakaófajta, amit a „kakaófajták
hercegének” is szoktak nevezni. Ma már csak Mexikó, Kolumbia és Venezuela legrégebbi
ültetvényein találkozhatunk vele. Íze a többi változaténál kissé kesernyésebb és aromásabb,
kivételesen lágy és finom zamata az Arabica kávéhoz teszi hasonlatossá. A feldolgozott aromás
kakaópor íze egyszerre erős és zamatos.
Forastero: jelentése: „külföldi, jövevény”. Ennek a fajtának az íze kesernyésebb – néha
kifejezetten keserű -, és kevésbé változatos, de erős íz világot hordoz. A criollo baboknál több
zsiradékot és antioxidánst tartalmaz. Ez a leginkább közkedvelt változat (a világon betakarított
kakaónak kb. 80%-át teszi ki).
Trinitario: Mint azt a neve is sugallja, Trinidadból származik. Ez egy hurrikánt követően (1727)
az előző két kakaóváltozat keresztezésével létrehozott hibrid. Habár íze igen változatos lehet,
babjaira általában jellemző a kellemes, zamatos aroma.
Nacional: Ennek a kizárólag Ecuadorban termesztett fajtának a babjai jellegzetes „arriba”
(virágillatú és fűszeres) aromájukról híresek, amit rövid ideig (kb. 3 napon át) tartó erjesztés
során érnek el.
Kávé:
A kávécserje legendája:
A legenda szerint egy etióp juhász megfigyelte, hogy a
kecskék egész éjszaka ébren maradnak, ha napközben
egy bokor vörös bogyóit eszegetik. Tapasztalatairól
beszámolt a közelben lakó szerzeteseknek, akik a
bogyóból keserű italt főztek, és a hosszú imádságok alatt
ezzel tartották magukat ébren. Az sem kizárt, hogy a
kávét eleinte nem itták, hanem ették. Az ugandaiak, ha
hosszú útra keltek, állítólag szárított kávészemeket rágtak (úgy gondolták, hogy ettől erőre
kapnak).
Eredete:
Ha a feketekávé eredete homályba vész is, a különböző források abban megegyeznek, hogy a
kávécserje egy etióp tartományból, Kaffából származik. Innen terjedt el Jemenbe, Perzsiába,
Arábiába és Egyiptomba.
A kávécserje:
A kávécserje növénytanilag a "Coffea" nemzetségbe tartozik. Napjainkban több mint 120 faját
tartják számon ennek a nemzetségnek. Ma is újabb és újabb fajokat fedeznek fel, ami az intenzív

kutatásnak és a mai napig vadon termő cserjéknek, kereszteződéseknek is köszönhető. A
legismertebb két faj az Coffea Arabica és a Coffea Canephora, közismertebb nevén a Robusta,
ezek adják a világtermelés 99%-át. Az alap fajok ezen kívül a Excelsa és a Liberica.
Coffea Arabica fajon belül 3 fő alfajt különböztetünk meg: Őshonos Arabica fajták (pl. Geisha),
Bourbon és a Typica.
Manapság a világon egyre többen fogyasztanak teát, még azok is, akik eddig a kávét kedvelték.
A tea mára már a második legnépszerűbb ital a víz után. A statisztikák alapján az egész világon
naponta több, mint 2 millió csésze kávét fogyasztunk el. Persze, jól ismert élénkítő hatásának
köszönhetően ez a tény önmagában érthető, ráadásul a kávénak több más, jótékony
felhasználási módja is van, mint például a japán fürdő, a kávés bőrradír vagy masszázs. A világ
egyik legkedveltebb italából egyesek energiát, mások nyugalmat merítenek.
Források
https://www.kapucziner.hu/kave-termesztes
https://people.inf.elte.hu/kegtabi/Web1x/termesztese.html
http://kakaocentrum.hu/a-kakaorol/a-kakao-termesztese/
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_mezőgazdaság_földrajza
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/afrikapolitikai-foldrajza-es-gazdasaga/afrika-mezogazdasaga
https://prezi.com/xyfcpnfwcd2u/ultetvenyes-gazdalkodas
http://www.godinemeth.hu/pdf/tamop/tamopfelso7.pdf
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Kiss Boglárka 10.b
SZÖVETKEZZÜNK GAZDASÁGOSAN
Mikor a nagypapámnak felvetettem egy beszélgetés során, hogy ezt a témát választottam, ő
megemlítette nekem Dániát, annak mezőgazdaságát és szövetkezeteit, melyek már a múlt
század elején Európa szerte nagy hírnévre tettek szert. Ez a dán gazdasági forma jó mintaként
szolgált Magyarországon is. Ennek példájára Abaújszántón az 1930-as években építettek egy
mezőgazdasági szakképző iskolát (napjainkban Bárczay János Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) ezen dán stílus alapján. Ez azt jelenti, nem
csupán a mezőgazdaságban, de még a mezőgazdasági szakoktatásban is példaként járt elől ez a
kis észak-európai ország.
A tőkés termelés, a többi ágazathoz hasonlóan, a működése során bizonyos ráfordítások
segítségével jut el a termék előállításához. A ráfordítások egy részét a természeti tényezők
szablyák meg, a változó minőségű termőföld, az éghajlat, a csapadék- illetve hőmérsékleti
viszonyok, a domborzati adottságok és nem utolsó sorban a meghatározott időtartamú
tenyészidőszakok. A ráfordítás másik része társadalmi eredetű: emberi munka, technológia,
állati vagy gépi húzó-/vonóerő, műtrágyák és növényvédőszerek, vetőmag vagy éppen
tenyészállat kiválasztás. Itt felsorolt természeti és társadalmi tényezők különböző lehetőségei
miatt, valamint a terület és a népesség változatos eloszlása, a mezőgazdasági technológia
fejlettsége, a tulajdon- és birtokviszonyok szerepe hozza létre együttesen a különböző termelési
típusokat. Az egyik ilyen fajta, mely eredendően Nyugat-Európában terjedt el, a
szövetkezetekben folyó mezőgazdasági tevékenység.
A szövetkezetek alapja a családi gazdaságok önkéntes alapú szövetségre lépése, így biztosítva
az állandó versenyképességet, a nagyobb tőkeerőt, s az ésszerű munkamegosztást. Hivatalos
álláspontból nézve a megalapításhoz legalább 5 részjegy tőkével rendelkező személynek kell
összeállnia. Itt a részjegy tőke a vagyont jelenti, melyet a résztvevők ,,beadnak” a közösbe. A
tagok évente minimum egyszer kötelesek összehívni a közgyűlést, amelyen belül a
demokratikus önkormányzat politikája érvényesül. A közgyűlés feladata, hogy megválassza az
igazgatóságot, a felügyelőbizottságot, vezető tisztségviselőket, kis létszám esetén (5 vagy annál
kevesebb) a könyvvizsgálót is. A választásokkor minden személy a vagyona méretétől
függetlenül egyenlő szavazati joggal rendelkezik. Ezenkívül olyan fontos kérdésekben
döntenek, mint a közösségi alap felhasználása, tiszteletdíjak megállapítása, juttatások
számbavétele stb. A tagság dönt a tevékenységekre vonatkozó kérdésekben, ők alkotják a
szabályokat, melyek mentén működik az adott szövetkezet. Folytathat bármely olyan munkát,
ami törvénybe nem ütközik, legyen szó beszerzésről, feldolgozásról, értékesítésről stb. A
szövetkezetek egyik különleges sajátossága, hogy a gazdasági tevékenység végzése mellett
juttatásokat és támogatásokat is nyújt. Erre fenntartanak egy vagyonrészt, melyből fedezik a
juttatásokat, így tudnak a tagok részére kedvezményes étkezést, üdülést, szakképzést
biztosítani. A megfelelő képzettség hiányában is tudnak a kérvényezett számára segélyt adni.
Összegzésként, tehát a szövetkezetek céljai közé tartozik a saját tagjai gazdasági és más
társadalmi szükségletei megteremtésének támogatása, valamint a hátrányos helyzetben lévők
segítése is. A szövetkezet megszűnhet a tagok közös döntése alapján, más szervezetbe való
beolvadás esetén, legrosszabb esetben bírósági eljárás során kerül felszámolásra. A nagy
SZÖVETKEZET csoportban 4 fajtát különböztetünk meg, a szolgáltató, kereskedelmi,
pénzintézeti és a termelőszövetkezetet. A felsoroltak sorából szeretném kiemelni a
termelőszövetkezetet. A fent említett rendszer törvények alapján kiválóan működik Dániában,
ahol a termelőszövetkezetekben mezőgazdasági munka folyik.

Dániában a lakosság 3-4 százaléka dolgozik az agrárszektorban. Az országban csak az lehet
földtulajdonos, aki a farmján lakik, s rendelkezik a megfelelő képzetséggel, mely egy
farmtulajdonosi pozíció betöltéséhez szükséges. Nemcsak mezőgazdasági hozzáértés előnyös,
hanem üzemvezetési és számítógépes ismeret is elvárás. 30 hektárnál nagyobb mértékű
földterület birtoklásához, a farmernek egy úgynevezett ,,zöldbizonyítvány” vagy egyetemi/
főiskolai bizonyítványt kell felmutatnia. A hektártulajdon felső határa 125 hektár. A jelenleg
érvényes földtörvény kimondja, hogy a föld az egyén kezében van, amellyel szabadon
gazdálkodhat a szövetkezet által megszabott szabályokon belül. Sem a bankok, sem
biztosítótársaságok nem vehetik meg a földet. A fiatal gazda piaci áron vételezi az eladó
területet, még akkor is, ha a vevő egyenesági örökös. Ezen a liberalizált földbirtok-politikán
alapszik a dán mezőgazdaság. A gazdák munkáját egy országos szaktanácsadó és továbbképző
intézmény segíti, ezek nyújtják a legtöbb farmer számára a könyvelési, pénzügyi és hitelezési
tanácsadó szolgáltatást, az itt leírt ismereteknek a tulajdonában tudnak sokrétű, különböző
elemzéseket készíteni.
A Jylland-félszigeten fekvő Dánia alacsony fekvésű területei lehetővé tették a szántóföldek
kialakítását. Ahogy sok európai országban, Dániában is a belterjes (intenzív) növénytermesztés
és állattenyésztés összefonódik egy ,,vegyes” mezőgazdaságot létrehozva. Az ország 2/3-át
szántóföldek borítják, ahol takarmánynövényt (búza, kukorica, rozs, árpa) termesztenek. Ezek
a növények nagyrészt az állattenyésztést szolgálják, vezető ágazat a gépesített istállózó tejelőszarvasmarha tenyésztés, ami a világszínvonalú tejgazdálkodással párosul. Az itt megmaradt
lefölözött tejjel a sertéseket etetik. A baromfinevelésből származó tojás és hús fontos
exportcikk, de az ország csúcsminőségű tejgazdálkodásai a legfőbb export források.
Dánia mezőgazdasága virágzik, a jól működő szövetkezetek, a magas termelési átlag
összeadódása évről-évre növeli az ország exportját, s egyre magasabb szintre repíti a dán
primer szektort.
Források
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/eszakeuropa-orszagai/eszak-europa-tajai-es-mezogazdasaga
https://www.magro.hu/agrarhirek/agrarelemeiben-hasonlit-a-magyarhoz-dania-gazdasaga/
http://tudasalapitvany.hu/wp-content/uploads/2012/02/Denmark.pdf
https://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=799:szovetke
zetek&catid=148&Itemid=85#h8-szovetkezet-jellemzoi
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nia
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Lukács Péter 10.c
SZÖVETKEZETI GAZDÁLKODÁS EURÓPÁBAN
A szövetkezeti gazdálkodásban önkéntes alapon, családi termelők lépnek szövetségre, így
nagyobba tőke erejük és ésszerűbb a munkamegosztás. A szövetkezet, a kis tőkeerővel
rendelkező csoportokhoz tartozó személyeket hivatott tömöríteni. A tagokat, mindig valamely,
azonos forgalmi mozzanat mentén fogja össze, tagjai között érdekközösség alakul ki, egy közös
cél (termelés, értékesítés, beszerzés, munkaszervezés stb.) iránt, melynek megvalósítása
érdekében, szervezetten lépnek fel a piacon. A szövetkezet, a szervezettség eredményekén,t
egy-egy gazdasági folyamat több fázisát, illetőleg egészét képes lefedni: a termeléstől a
forgalmazásig. Az összefogásnak köszönhetően, kiiktatható a gazdasági folyamatokból a
közvetítő vállalkozó, melynek szerepét a szövetkezet veszi át, s ily módon, a megtakarított
vállalkozói nyereség a szövetkezetnél realizálódik (jelenik meg). Az optimális üzemnagyság
kialakítása révén, lehetőség nyílik továbbá, a működési költségek csökkentésére, s ezáltal a
megtakarítások növelésére. Azért nem annyira jó, mert bizalmi a kapcsolat, valamint a tagoknak
nem ugyanaz az érdekük.
Története
XVIII. század egyik mozgalmas eseménye az ipari forradalom volt, melynek folytán a vagyoni
viszonyok is átrendeződtek. A versenyképesség növelése érdekében jelentős mértékű
tőkekoncentráció zajlott le, mely feszített versenyhelyzetet hozott létre. A fejlődés adta
lehetőségekkel sikeresen élni tudó vállalkozók egyre nagyobb vagyonra tettek szert, míg a kisés középtőkések helyzete kilátástalanná vált. Utóbbiak piacra jutása, piaci pozíciójuk
megtartása egyre nagyobb erőfeszítéseket igényelt. Ezen folyamat, a piac szereplőinek
versenypozíciók szerinti polarizálódását (ellentétet) eredményezte, mely egyben a társadalom
tagozódásához is vezetett. Átalakult a társadalom szerkezete, életmódja és világképe egyaránt.
Az életkörülmények javulása jelentős demográfiai növekedést eredményezett, ugyanakkor a
kis- és középtőkével rendelkező társadalmi rétegek szociális helyzete lényegesen megromlott,
és az így felvetődő szociálpolitikai problémák (munkanélküliség, éhínség, lakásproblémák)
megoldása iránti igény egyre erősebbé vált. A kis- és középtőkével rendelkezők
versenyképessége fokozatosan csökkent, amely helyzetből számukra egyetlen megoldás
jelentett kiutat: ha egyéni érdekeik egyesítésével, a szervezettség eszközét kamatoztatva
javítják versenypozíciójukat, s a tőkekoncentráció nyerteseinek számító nagytőkések
partnereiként így próbálnak eredményesen szerepelni a piacon. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kisés középtőkével rendelkező csoportokhoz tartozó gazdálkodók, a piaci versenyben csak úgy
tudnak érvényesülni, ha egyéni elszigeteltségüket feladják, vagyoni erejüket egyesítik, és
érdekeiket közösen juttatják érvényre. E gazdasági és társadalmi igényekre válaszolva jelentek
meg a XIX. században sajátos gazdasági – jogi tartalmat hordozó vállalkozási formaként a
szövetkezetek.
Szövetkezetek kialakulása Magyarországon, a Termelőszövetkezetek
A szövetkezés eszméje igen hamar eljutott Magyarországra, így már a XIX. század derekán
megjelentek az első szövetkezetek a pénzpiaci szektor, a fogyasztás és a termelés területén. Az
első magyar szövetkezetet 1845-ban hozták létre Ószombaton. A szövetkezeti mozgalom az I.
világháború után erősödött meg, mikor életre hívták a mezőgazdasági és ipari termékek
beszerzésével és értékesítésével foglalkozó Hangya szövetkezeteket. A Hangya a II.
világháború előtt Magyarország szinte valamennyi településén jelen volt székházzal,
kereskedelmi átvevő-hellyel, hitelszövetkezettel. Közép-Európa egyik legnagyobb

vállalatcsoportjává nőtte ki magát, úgy a tagságát, mint a kereskedelmi tevékenységét illetően.
A magyar szövetkezeti mozgalom fejlesztésében jelentős szerepet játszott Gróf Károlyi Sándor,
akit a szövetkezetkutatók a „magyar szövetkezetek atyjaként” emlegetnek. Károlyi a
fogyasztási és hitelszövetkezetek mellett szorgalmazta az állattenyésztő, géphasználati,
biztosítási és egyéb szövetkezetek kialakítását is, hangsúlyozva, hogy az összefogás, a
szövetkezés az egyetlen út arra, hogy a termelők megfelelő pozíciót érjenek el a piacon, és a
gazdatársadalom piaci érdekei érvényesüljenek. A kezdeti sikereket követően, a magyar
szövetkezeti mozgalom más irányt vett. A második világháború után, a szövetkezeteket
fokozatosan kezdték beterelni az
állami
ellenőrzés
alá,
a
kibontakozó
szocialista
diktatúra
a
szövetkezetek
államosítását és az erőszakos
szövetkezetesítést
tűzte
zászlajára.
1959-től
megkezdődött a kollektivizálás,
melynek célja a nagyüzemi
gazdálkodás kialakítása volt a
mezőgazdaságban, illetőleg az
iparban
egyaránt.
Ennek
hatására gyökeresen átalakul az
addigi tulajdoni rend, a
szövetkezeti
tulajdon
a
társadalmi tulajdon egyik – az
Alkotmányban is nevesített –
formájává vált, mely osztatlan
csoport tulajdonnak minősült. Ebben a korszakban következett be szövetkezeti jogunknak az
európai jogfejlődéstől való nagymértékű elszakadása. A rendszerváltással a szövetkezeti
mozgalom szempontjából is új korszak kezdődött. Az első és legfontosabb lépés volt a
tulajdonviszonyok rendezése, részben a vagyonnevesítés, részben a kárpótlás keretében.. A
szövetkezetekben vissza kellett állítani a tagság tulajdonosi minőségét és ennek megfelelő
érdekeltségét, ami a további közös üzletvitel alapját képezte. A legújabb szövetkezeti
törvényünk, a 2006. július 1-jén hatályban lépett 2006. évi X. törvény, a szövetkezetet olyan
szervezeti keretként szabályozza, mely képes ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális,
szociális, közösségszervező funkcióval, így eredeti rendeltetésének megfelelően gazdasági és
szociális célok megvalósítására egyaránt alkalmas. A rendszerváltást követő jogalkotás
megkísérelte tehát visszaadni a szövetkezeti társulási forma presztízsét, azonban a szociális
szabályozás időszakában tapasztalt folyamatok, a szövetkezeti elvek semmibe vétele, a
széleskörű kényszer alkalmazása olyan mély nyomott hagyott az gazdálkodók szövetkezetekről
alkotott nézeteiben, mely a rendszerváltást követően több mint három évtizeddel is érezteti
hatását. Ez kétségtelenül közrehat abban, hogy napjainkban nem alakulnak számottevő
mértékben szövetkezetek, annak ellenére, hogy ma is az egyik leghatékonyabb lehetőséget
kínálják a szociális, kulturális és gazdálkodási nehézségek leküzdésére.
Szövetkezetek napjainkban (Dániában)
Ma már a működésükben jobban érvényesül az önkéntesség, valamint a közösségi és egyéni
érdekek összehangolása, mint a Termelőszövetkezetek korában.
A ,,dán modell”: A szövetkezeti rendszer lényege, hogy megmarad a magántulajdon, a tagok
mindegyike önállóan, a saját földjén dolgozik, a szövetkezet ugyanakkor a közös beszerzéseket,

a gazda ellátását szolgáltatásokkal és termékei piacra juttatását a lehető legfeldolgozottabb
formában, valamint képzését, érdekképviseletét megoldja.
Skandináviában olyan keresztényszocialista ihletésű társulások terjedtek el, amelyekben több
gazdaság a gazdálkodási műveleteket közösen végzi vagy végezteti el úgy, hogy a gazdaságok
függetlenek maradnak.
A cél a tagok által irányított termelői közösség létrehozása, hogy a gazdák a megtermelt javakat
optimális áron, csekély kockázattal adják el. Az ilyen szövetkezet tehát valójában egy
kisvállalkozói beszállítói rendszer, amelynek főbb ismérvei a következők:
• Önkéntesség és nyitott tagság. A tagok hajlandók önös érdekeik érvényesítését korlátozni és
közösen cselekedni. A nyitott tagság, azonos jogokat biztosít minden újonnan csatlakozni
kívánó gazdának, ha elfogadja az együttműködési elveket. Ezért a gazda és a szövetkezet között
kettős kapcsolat áll fenn. Egyfelől tagként a szövetkezet résztulajdonosa, tehát tulajdonostársa,
másfelől üzletfél, mert használja a szövetkezet szolgáltatásait, élvezi az abból származó
előnyöket.
• Szövetkezeti demokratizmus. Minden tagnak azonos jogosítványa van, függetlenül a
gazdasági erejétől, illetve a társulás időpontjától. Az egy tag, egy szavazat elve azonban nem
jelenti azt, hogy a kicsi és a nagy versengésének nincs gazdasági terepe, vagy, hogy a
nagyobbakat hátrányok érik. A nagyobb szolgáltatási volument igénybe vevő vagy nagyobb
árutömeget beszállító, értékesítő termelő-gazdálkodó arányosan nagyobb hozzájárulást fizet, és
nagyobb arányban részesül a közös tevékenység költségeiből és eredményeiből.
• Korlátozott tőkekamat. A szövetkezés értelme nem a tőkehasznosítás, hanem a közös
társulásban és szolgáltatásban megnyilvánuló együttműködés. A tagok alapvető érdeke a
szolgáltatás
fenntartása,
bővítése,
hatékonyságának
növelése.
• Nonprofit jelleg. Sokan ezen az általános haszonnélküliséget értik, holott tulajdonképpen az
eredményelosztás módjáról van szó. A dán állam a társulásokat rendkívül kedvezményesen
adóztatja,
mivel
a
gazdák
tevékenységének
részeként
kezeli.
• Nevelés, képzés. Az együttműködés tudatosítása már a szövetkezeti szerveződések száz évvel
ezelőtti időszakában is rendkívül fontos volt. A gazdákkal – gyakorlati példák bemutatásával
– el kell fogadtatni, hogy csak abban az esetben működhetnek eredményesen, ha önállóságukat
részben feladva koordinálják tevékenységüket.

A bemutatott modell alapján láthatjuk, hogy a szövetkezeti tömörülés még ma is egy
versenyképes gazdálkodási forma. Magyarországon az agrárvezetésnek is feladata, hogy a
mezőgazdaságot csábítóvá és biztonságos megélhetési formává tegye a fiatalok számára is,
ezzel biztosítva azt, hogy országunknak a jó természeti és éghajlati adottságait kiaknázva újra
egy erős mezőgazdasága legyen. Ezután a hazai gazdálkodókat szövetségre ösztönözze.
Források
http://www.mosz.agrar.hu/szovetkezes
https://www.agrarunio.hu/hirek/agrargazdasag/490-gazdaszoevetkezetek-daniaban-a-profit-afeldolgozasban-es-a-kereskedelemben-rejlik
http://www.szabadmuvelodes.hu/anyagok/szob/szov_tort.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6vetkezet

