Az Alföld gazdasági élete I.
Az Alföld hazánk legnagyobb és legfontosabb mezőgazdasági területe
A rendszerváltás után a mezőgazdasági termelés jelentős arányban visszaesett.
Feladat: a piaci igényekhez jobban alkalmazkodni. Nagy lehetőségek rejlenek még pl. a biotermékek
előállításában, a gyógynövények termesztésében, a minőségi termékek előállításában és a mezőgazdasághoz
kapcsolódó marketingben.

Gabonafélék
Meghatározó a talaj és az éghajlat. A gabonafélék 85%-át a kukorica és a búza teszi ki (2012.)
1. búza
Legfontosabb kenyérgabonánk. Humuszban gazdag mezőségi vagy réti talajon termesztik. Őszi búzát! Aratása
hagyományosan Péter, Pál napján kezdődik. Minőségét a sikértartalom jelzi.
2. rozs
Homokos, gyengébb adottságú területeken.
3. rizs
Szikes területeken. Nagy hőösszegre és sok vízre van szüksége. Gyakorlatilag jelentéktelen Magyarországon.
4. kukorica
A legfontosabb takarmánygabonánk. A búzával azonos nagyságú területen. Mezőségi talajon. Ahol sok a
kukorica, ott sok a sertés is. Nő a szerepe az emberi fogyasztásban is: csemege, pattogatott kukorica, puliszka.

Ipari növények termesztése
1. cukorrépa
A legfontosabb ipari növényünk volt. Az Európai Unió nyomására megszűntek a cukorgyáraink, és ezzel
minimálisra csökkent a cukorrépa termesztése is.
2. olajos növények: napraforgó és repce
Az elmúlt öt évben jelentős mértékben nőtt a mennyiségük. Martfűn az ország legnagyobb növényolajgyára.
3. burgonya
Laza, homokos talajon. (Mindenütt, de főként a Nyírségben.)
Felét étkezési célokra, másik felét takarmánynak, keményítő és szesz gyártására.
4. dohány
Laza, homokos talajon, főként a Nyírségben.
Cigarettagyártás, gyógyszeripar, vegyipar (növényvédő szerek).

Az ország legnagyobb zöldség- és gyümölcsöskertje
Sok napsütés, meleg, néha elhúzódó nyár (vénasszonyok nyara)→ sok vitamin, magas cukortartalom, gazdag
ízvilág.

1. Zöldségtermesztés




Budapest környéke (a nagy felvevő piac közelsége miatt)
Duna-Tisza köze
Alföld déli része

Fűszerpaprika – Szeged és Kalocsa környéke
Vöröshagyma, fokhagyma – Makó környéke
Káposzta – Szatmár–Beregi-síkság és Budapest környéke
Paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldpaprika – Kiskunság
Fontosabb konzervgyárak: Budapest, Vecsés, Kecskemét, Debrecen, Szeged.

2. Gyümölcstermesztés
Alma – Nyírség
Meggy
Szilva
Szőlő – Kiskunság
Kajszibarack – Kiskunság, Kecskemét környéke
Őszibarack – Szeged környéke
Dinnye

Állattenyésztés
Az Alföld legfontosabb tenyésztett haszonállatai:





juh (soványabb legelőkön, a pecsenyebárány fontos exportcikkünk)
sertés (a kukorica termőkörzeteiben nagyobb az aránya)
baromfi (tyúk, pulyka, vizes élőhelyek közelében liba és kacsa; a libamáj fontos exportcikkünk)
szarvasmarha (főleg az Alföld csapadékosabb peremvidékein pl. Szatmár–Beregi-síkság)

Fontosabb húsiparral rendelkező települések:







Budapest
Szeged (Pick Szeged Zrt. – az ország legnagyobb húsfeldolgozó vállalata)
Békéscsaba
Gyula
Baja
Szolnok
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