Rolnictwo w

SZKOCJI
Wołowina

Warzywa uprawne

Krowy są hodowane dla
mięsa. Rasy krów
hodowane w Szkocji to
między innymi Charolais,
Highland, Aberdeen
Angus i Limousine.

W Szkocji rośnie duża
różnorodność warzyw, między
innymi fasolę, brokuły,
brukselkę, kapustę, marchew,
kalafiora, groszek i rzepę.

Ziemniaki

Owce

Owce są głównie
hodowane, aby
wyprodukować jagnięta
dla ich mięsa. Ich wełna
jest strzyżona każdego
roku i przetwarzana na
ubrania i dywany, ponadto
jest wyjątkowo
wytrzymała.

Kury są hodowane dla ich
mięsa i jaj. Kaczki, gęsi i
indyki są głównie
hodowane dla ich mięsa.

Jęczmień jest używany w produkcji
whisky, piwa i paszy dla zwierząt.
Owies jest uprawiany, by zrobić z
niego owsiankę i na paszę dla zwierząt. Rzepak jest używany jako olej do
gotowania, biopaliwo i pasza dla
zwierząt.

Ziemniaki są uprawiane dla
konsumpcji (gotowane,
tłuczone, frytki), ale także na
nasiona do uprawy
ziemniaków.

Miękkie owoce

Pomidory i zioła

Lasy

W Szkocji rosną różne rodzaje
pomidorów, takie jak pomidorki
koktajlowe i malinowe.
Rozmaryn, szałwia, tymianek i
lawenda są uprawiane w
rejonach przybrzeżnych.

Drób

Zboża i rzepak

Małe gospodarstwa rolne, czyli rolnictwo na
mniejsza skalę, występują często na Orkanach i
Szetlandach, a także na zachodnich wyspach
szkockich i na obszarach górskich.

Uprawiane są truskawki, maliny, czarna
porzeczka i, w niektórych rejonach,
jagody.

Lasy z drewnem miękkim (sosna, jodła,
świerk, modrzew) i drewnem twardym
(dąb, jesion, buk) można spotkać na
całym terenie Szkocji i są wycinane na
papier, karton, płyty wiórowe, sklejkę,
drewno na opał i ściółke.

Świnie

Północny Wschód

Świnie są głównie
hodowane dla mięsa, a
także dostarczają gamę
innych produktów.

Teren na północnym wschodzie kraju jest
rejonem o największej produkcji jęczmienia.
Jęczmień jest wykorzystywany w karmieniu
bydła w tym rejonie i znajduje się tam wiele
destylarni, które słodują jęczmień na whisky.
Produkcja rzepaku na północnym wschodzie także się
zwiększa i wiele firm tłoczy jego nasiona na olej do
gotowania. Jest tam też wielu producentów uprawiających
piaszczystą glebę, która dobrze odprowadza nadmiar
wody. Ten typ gleby jest idealny dla hodowli świń i
uprawiania warzyw.

Ryby

Duża różnorodność ryb i
skorupiaków jest odławiana
i hodowana w morzach
dookoła Szkocji, między
innymi łupacza, dorsza,
makrelę i śledzia.

Nabiał

Mleko
produkowane
przez krowy
mleczne może
być przetwarzane
na ser, jogurt, lody
i masło.

Północny Zachód
Teren na północnym
zachodzie kraju ma
najkrótszy okres wzrostu. Z
powodu klimatu, ukształtowania
terenu i rodzaju gleby, w rejonie
tym ma miejsce mniejsza
produkcja. Zbocza są pokryte
lasami i obszernymi
wrzosowiskami.

Około 75% powierzchni
gruntowej w Szkocji jest używane
w celach rolniczych.

Zaciszne jeziora i zatoczki morskie
na zachodnim wybrzeżu i na wyspach są
używane w hodowli małż, łososia, ostryg i
pstrąga morskiego.

Południowy Zachód
Południowy zachód ma dzikszy i
bardziej wilgotny klimat, który
powoduje obfity wzrost traw. Uprawa
trawy jest wykorzystywana w
produkcji wyrobów mleczarskich, a mleczne
krowy są karmione kiszonką z trawy podczas
zimy. Przybrzeżne jeziora na południowym
zachodzie są idealne do hodowli skorupiaków.

Szkockie krowy mleczne
produkują ponad tysiąc
milionów litrów mleka rocznie.

www.rhet.org.uk

Południowy Wschód
Południowy Wschód Szkocji jest bardzo
produktywnym rejonem, dostarczającym
najwyższych zbiorów owsa, pszenicy i rzepaku.
Klimat i gleba tego obszaru są wykorzystywane w
wielu gałęziach hodowli i upraw.

Ikony są użyte jedynie w celach ilustracyjnych
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