
HỌC TẬP  - LỚP 12 –  ĐỊA LÍ LỚP 12 

Hướng dẫn giải bài 2 trang 149 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Hãy phân tich khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong 

vùng ? 

Lời giải chi tiết 

*  Khả năng 

-  Phần lớn diện tích là đất feralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra còn 

có đất phù sa cổ (ở trung du), đất phù sa ở dọc các thung lũng sông và các cánh đồng 

ở miền núi như Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, Trùng Khánh... 

-  Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc cùa 

điều kiện địa hình vùng núi. Đông Bắc là nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa 

Đông Bắc, nên có mùa đông lạnh nhất nước ta. Tây Bắc tuy chịu ảnh hưởng của gió 

mùa Đông Bắc yếu hơn, nhưng do địa hình cao nên mùa đông vẫn lạnh. Bởi vậy, 

Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh đặc biệt để phát triển các cây công nghiệp, 

cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. 

*  Hiện trạng 

-  Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chè lớn nhất cả nước, với các loại chè nổi 

tiếng ở Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La. 

-  Ở các vùng núi giáp biên giới của Cao Bằng, Lạng Sơn, trên vùng núi cao Hoàng 

Liên Sơn, điều kiện khí hậu rất thuận lợi cho việc trồng các cây thuốc quý (tam thất, 

đương quy, đỗ trọng, hồi, thảo quả...), các cây ăn quả như mận, đào, lê. Ớ Sa Pa có thể 

trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống rau quanh năm, trồng hoa xuất khẩu. 

-   Khả năng mở rộng diện tích và nâng cao năng suất cây công nghiệp, cây đặc sản và 

cây ăn quả còn rất lớn, nhưng còn gặp khó khăn là hiện tượng rét đậm, rét hại, sương 

muối và tình trạng thiếu nước về mùa đông. Mạng lưới các cơ sở công nghiệp chế 

biến nông sản chưa tương xứng với thế mạnh của vùng. 

- Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản sẽ cho phép phát triển nền 

nông nghiệp hàng hóa  có hiệu quả cao và và hạn chế nạn du canh du cư. 
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