
Na katerem otoku, torej leži DŽAKARTA? Če se ne motim je bilo to eno od
vprašanj prejšnje. To je najgosteje poseljen otok na Zemlji. 

Sploh pa je območje monsunske Azije eno najgostej poseljenih na svetu, tukaj
živi 2/3 prebivalstva Azije!

Velika potreba po hrani,  je glavni razlog, da se večina prebivalstva ukvarja s
kmetijstvom!

Danes boš spoznaval značilnosti kmetijstva v JUŽNI IN JUGOVZHODNI
AZIJI.  



Jugovzhodna in Južna Azija - Jugovzhodna in Južna Azija - KMETIJSTVOKMETIJSTVO

                                                                                                                      

V monsunski Aziji živiV monsunski Aziji živi
poltretja miljarda ljudi. poltretja miljarda ljudi. 

S katero gospodarskoS katero gospodarsko
dejavnostjo se ukvarjadejavnostjo se ukvarja
večina prebivalstva?večina prebivalstva?

Glede na značilnostiGlede na značilnosti
reliefa in podnebja reliefa in podnebja 
sklepaj, kašni so pogojisklepaj, kašni so pogoji
za kmetijstvo.  za kmetijstvo.  



Kmetijstvo je odvisno od monsunskihKmetijstvo je odvisno od monsunskih
padavin.padavin.

Prebivalci Vzhodne, Jugovzhodne in Južne Azije,Prebivalci Vzhodne, Jugovzhodne in Južne Azije,
ki se preživljajo s poljedelstvom so odvisni odki se preživljajo s poljedelstvom so odvisni od
monsuna. Velikokrat povzročijo poplave, todamonsuna. Velikokrat povzročijo poplave, toda
ljudje se kljub temu veselijo prihoda deževja. ljudje se kljub temu veselijo prihoda deževja. 

Če pride deževna doba prehitro, polja še nisoČe pride deževna doba prehitro, polja še niso
pripravljena za setev in sejanje. pripravljena za setev in sejanje. 

Če pa deževje zamudi, je pridelek zaradiČe pa deževje zamudi, je pridelek zaradi
prepozne setve premajhen. prepozne setve premajhen. 



Kmetijstvo Južne in JV Azije  Kmetijstvo Južne in JV Azije  

V monsunski Aziji živi poltretja miljardaV monsunski Aziji živi poltretja miljarda
svetovnega prebivalstva.svetovnega prebivalstva.

To je glavni razlog, da se s kmetijstvom ukvarjaTo je glavni razlog, da se s kmetijstvom ukvarja
več kot polovica tamkajšnjega prebivalstva. več kot polovica tamkajšnjega prebivalstva. 



Riž v najrevnejših državah monsunske Azije,Riž v najrevnejših državah monsunske Azije,
pa tudi v najrevnejših državah ostalega svetapa tudi v najrevnejših državah ostalega sveta
predstavlja do 80% delež v prehranipredstavlja do 80% delež v prehrani
prebivalstva.prebivalstva.

Kakšna je prehrana, ki temelji na enemKakšna je prehrana, ki temelji na enem
pridelku oziroma hrani? pridelku oziroma hrani? 



Riž je značilna kulturna rastlina monsunske Azije. NajboljRiž je značilna kulturna rastlina monsunske Azije. Najbolj
mu ustreza toplo podnebje z veliko padavinami. Ob mu ustreza toplo podnebje z veliko padavinami. Ob 
ustreznem gnojenju so možne tri letine, predvsem tam, kjerustreznem gnojenju so možne tri letine, predvsem tam, kjer
reke med poplavami odlagajo rodovitno blato.reke med poplavami odlagajo rodovitno blato.
    

Načini in značilnosti gojenjaNačini in značilnosti gojenja
riža.riža.

Nižinski ali vodni riž gojijo ob velikih rekahNižinski ali vodni riž gojijo ob velikih rekah
Vzhodne, Jugovzhodne in Južne Azije.Vzhodne, Jugovzhodne in Južne Azije.

Sadike posadijo na poplavljena polja, tako daSadike posadijo na poplavljena polja, tako da
riž raste v praktično stoječi vodi, katereriž raste v praktično stoječi vodi, katere
gladina mora znašati najmanj 5 do 10 cm. Pogladina mora znašati najmanj 5 do 10 cm. Po
treh do štirih mesecih (ponekod tudi več),treh do štirih mesecih (ponekod tudi več),
dva do tri tedne pred žetvijo, polja osušijo. dva do tri tedne pred žetvijo, polja osušijo. 
Tak način gojenja prinaša več kot 3/4Tak način gojenja prinaša več kot 3/4
svetovne proizvodnje.  svetovne proizvodnje.  



Katero značilnostKatero značilnost
gojenja riža lahkogojenja riža lahko
razbereš iz fotografij?razbereš iz fotografij?

 



Kaj je prisililoKaj je prisililo
ljudi, da so začeli gojitiljudi, da so začeli gojiti
riž na terasah v strmemriž na terasah v strmem
hribovitem svetu?hribovitem svetu?

Najbolj znane riževeNajbolj znane riževe
terase so na Filipinih,terase so na Filipinih,
Indonezijskem otočjuIndonezijskem otočju
in v notranjosti in v notranjosti 
Indokitajskega Indokitajskega 
polotoka.polotoka.    



Največje svetovne uvoznice/izvoznice rižaNajvečje svetovne uvoznice/izvoznice riža

Največje svetovne pridelovalke rižaNajvečje svetovne pridelovalke riža



Za domače potrebe oziroma prehranoZa domače potrebe oziroma prehrano
prebivalstva, gojijo tudi nekatere drugeprebivalstva, gojijo tudi nekatere druge
kmetijske kulture.  kmetijske kulture.  

S pomočjo zemljevidov v atlasu (JugovzhodnaS pomočjo zemljevidov v atlasu (Jugovzhodna
Azija -gospodarstvo, Južna Azija gospodarstvo)Azija -gospodarstvo, Južna Azija gospodarstvo)
ugotovi, za katere kulture gre.  ugotovi, za katere kulture gre.  



V Južni in Jugovzhodni Aziji gojijo tudi nekatereV Južni in Jugovzhodni Aziji gojijo tudi nekatere
tropske in suptropske plantažne kmetijsketropske in suptropske plantažne kmetijske
kulture namenjene industrijski predelavi inkulture namenjene industrijski predelavi in
izvozu.izvozu.

Čajevec - ŠrilankaČajevec - Šrilanka
                Indija                 Indija 

Na zemljevidu v Na zemljevidu v 
atlasu poišči atlasu poišči 
območja gojenjaobmočja gojenja
čaja. čaja. 



Bombaž - IndijaBombaž - Indija
                Pakistan                Pakistan

Na zemljevidu Na zemljevidu 
poišči območjapoišči območja
gojenja bombaža.gojenja bombaža.



Oljna palma - Malezija,Oljna palma - Malezija,
IndonezijaIndonezija



Značilnosti kmetijstva Jugovzhodne AzijeZnačilnosti kmetijstva Jugovzhodne Azije

Plantaža kavčukovcaPlantaža kavčukovca



REŠI ŠE NALOGO


