aardrijkskunde havo 2018-I
Ontwikkelingsland  Indonesië
Opgave 6  Thee in Indonesië
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen.
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Gebruik bron 1 en de atlas.
In het noorden van Sumatra wordt veel thee geproduceerd.
Geef twee fysisch-geografische kenmerken van het noorden van Sumatra
waardoor dit een gunstig gebied is voor de productie van thee.
Gebruik bron 1 en de atlas.
Thee die op Java wordt geproduceerd is vaak van betere kwaliteit dan
thee uit het noorden van Sumatra.
Leg dit uit aan de hand van de jaarlijkse verschuiving van
luchtdrukgebieden.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 2.
Voor de aanleg van (thee)plantages wordt vaak tropisch regenwoud
gekapt. Dit vergroot het risico op een bepaalde vorm van landdegradatie.
Geef aan
 welke vorm van landdegradatie dit is;
 op welke manier bij de aanleg van de theeplantage in bron 1 rekening
is gehouden met het beperken van deze vorm van landdegradatie.
Gebruik bron 3.
In Indonesië werd in 2014 een wet aangenomen die bedrijven verplicht
aan exportvalorisatie te doen.
Beredeneer welke invloed deze wet heeft gehad op de samenstelling van
de export van thee.
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bron 1
Thee in Indonesië
Theeplanten groeien in een tropisch of subtropisch klimaat. In Indonesië
wordt thee vooral verbouwd in het noorden van Sumatra en op Java.
Als de planten vier jaar oud zijn, kunnen voor het eerst theeblaadjes
geplukt worden.
De kwaliteit van de thee hangt onder andere af van drie factoren:
1 De hoogteligging van de plantages. Hoe hoger een plantage ligt, des
te beter de kwaliteit van de thee.
2 De manier waarop de theeblaadjes geplukt worden. Handmatig
plukken geeft het beste resultaat, maar kost veel tijd.
3 De periode van het jaar waarin de theeblaadjes geplukt worden. De
beste kwaliteit wordt bereikt als er gedurende het plukseizoen een
lange droge periode is.

bron 2
Theeplantage op Java bij Bandung
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bron 3
Bestemming van verbouwde thee in Indonesië in 2014
Legenda:
export onbewerkte thee
export bewerkte thee

35%

thee voor de binnenlandse markt

61%
4%
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