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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Kunstmest en groenbemester 
 
Een akkerbouwer wil kunstmest strooien op een perceel van 12,3 ha.  
 

1p 1 In de tabel staat de weersverwachting voor de komende vijf dagen.  
 

 ma di wo do vrij 
zonneschijn (%) 80 30 30 40 30 
neerslagkans (%) 10 10 10 10 70 
neerslaghoeveelheid (mm) 0 0 0 0 8-12 
minimumtemperatuur (°C) 12 13 -16 10-13 10-12 9-11 
middagtemperatuur (°C) 27 19-22 18-20 17-19 16-18 
windrichting Z N NO NO NW 
windkracht (bft) 3 3 7 7 4 

 
 Welke dag is het meest geschikt om kunstmest te strooien? 

 
............................................................................................................................ 
 

1p 2 Het gewas heeft 120 kg stikstof per hectare nodig. De akkerbouwer gebruikt 
kalkammonsalpeter (27% N).   

 Op hoeveel kg kalkammonsalpeter per ha moet hij de kunstmeststrooier 
instellen? Rond af op hele kg.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 3 De akkerbouwer strooit de kunstmest voordat er wordt geplant. 
Hoe wordt deze manier van bemesten genoemd?  
A bijbemesting 
B overbemesting 
C voorraadbemesting 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 4 De rijpaden op het perceel liggen 36 meter uit elkaar. De akkerbouwer heeft de 
keuze uit vier kunstmeststrooiers.  
Welke kunstmeststrooier is het meest geschikt voor dit perceel?  
 

  
A B 

  
  

 
C D 

 
2p 5 Na de oogst van het gewas besluit de akkerbouwer een groenbemester te 

zaaien. Hij doet dit om het stikstofgehalte van de bodem te verhogen. 
 Wat zijn andere goede redenen om een groenbemester in te zaaien?  

 Schrijf drie redenen op.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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In de tabel staat teeltinformatie van groenbemestingsgewassen. 
 

maart april mei juni juli aug. sept. okt. zaaizaad-
hoeveelheid

(kg/ha)

vorst-
bestendig-

heid
Cruci fere  groenbemesters  (kru isbloemigen)
bladrammenas DOUBLET 20 - 30

RAMSES 20 - 30
FINAL 20 - 30  
ARENA 20 - 30  

gele mosterd ARCHITECT 20 - 25  
ULTRA 20 - 25  
SALOON 20 - 25  
RIVONA 20 - 25  

biofumigatie
bladrammenas + 
gele mosterd

LG BIOFUM 15 - 20  

Grasgroenbemesters
raaigrassen Engels

raaigras
25 - 40

Italiaans
raaigras

25 - 40

Westerwolds
raaigras

25 - 40

combi Italiaans,  
Engels, Westerwolds

LIMAGROEN 25 - 40

overig gras rietzwenkgras 25 - 40
Overige groenbemesters
akkerranden
hardzwenk +
veldbloemenmix

BLOEMRIJK 32

facelia snelgroeiend 9 - 10
soedangras PIPER 30 - 40
tagetes GROUND

CONTROL
6 - 8

 inzaai onder dekvrucht      voorjaarsinzaai      stoppelzaai      stikstofvanggewas

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+++

+++

+++

++

++

+
+
+

-

ZAAISCHEMA & TEELTINFORMATIE GROENBEMESTINGSGEWASSEN

- is niet vorstbestendig
+ is wel vorstbestendig en hoe meer ++ hoe beter vorstbestendig

vorstbestendigheid

 
 

1p 6 De akkerbouwer wil begin september een groenbemester zaaien die goed tegen 
vorst kan en ook als stikstofvanggewas kan worden ingezet.  

 Welke groenbemester is daarvoor het meest geschikt?  
 
............................................................................................................................  
 

1p 7 Op een ander perceel van 7,8 ha zaait de akkerbouwer gele mosterd in als 
groenbemester. Hij gebruikt de maximale hoeveelheid zaaizaad.  
Eén zak bevat 20 kg.  

 Hoeveel zakken zaaizaad moet hij bestellen voor dit perceel?  
 
............................................................................................................................  
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Chrysanten telen 

 
1p 8 Een teler koopt jonge chrysantenplanten. 

De planten van één partij chrysanten moeten zoveel mogelijk hetzelfde zijn.  
Op de foto staat een plant die twee weken geleden is vermeerderd.  
 

 
 
Hoe is deze plant vermeerderd? 
A door afleggen 
B door scheuren 
C door stekken 
D door zaaien  
 

1p 9 Chrysanten staan in plantbedden waarover gaas is gespannen. 
De teler verplaatst dit gaas tijdens het groeiproces van de chrysanten mee 
omhoog.  
 

 
 
Wat is de functie van dit gaas? 
A de planten verwarmen 
B rechte planten telen 
C sterke planten telen 
D zorgen dat de planten bloeien 
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1p 10 Telers willen Japanse roest in chrysanten voorkomen. 
Hier staan adviezen om Japanse roest bij de teelt van chrysanten in de kas te 
voorkomen.  

 Geef bij elk advies aan of dit juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist 
Zet luchtramen open voor voldoende vochtafvoer.   
Beregen de chrysanten ’s avonds, net voor het sluiten van 
het verduisteringsdoek. 

  

Houd de verwarmingsbuis bij het gewas gedurende bepaalde 
tijd op 35 ºC zodat de planten droog worden gestookt. 

  

 
 

Vaste planten kweken  
 
Willem heeft een vaste-plantenkwekerij. De kwekerij produceert 120.000 planten 
per jaar. 
 

1p 11 Willem vermeerdert de planten op verschillende manieren: 
25% door zaad 
35% door scheuren 
40% door stekken 

 Hoe groot is het aantal planten dat hij vegetatief vermeerderd?  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 12 Om schimmelziekten tegen te gaan, gebruikt Willem het middel Captosan. 
Welk bestrijdingsmiddel is Captosan?  
A een acaricide 
B een fungicide 
C een herbicide 
D een insecticide 
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1p 13 Op de foto is te zien hoe planten machinaal worden opgepot. 
 

 
 
Soms zijn oppotmachines verkeerd afgesteld en potten daardoor te vast op.  
Hieronder staan verschijnselen die voorkomen bij een teelt.  

 Welke verschijnselen zijn gevolgen van te vast oppotten en welke niet? 
 

 wel gevolg  geen gevolg 
Het poriënvolume van de potgrond neemt toe.   
De wortelactiviteit neemt af.   
De hoeveelheid water in de potgrond neemt af.   
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Tomaten 
 

1p 14 Op de foto staat een tomatenplant die met een clip aan een draad bevestigd is.  
 

 
 
Wat is een andere goede, professionele manier om tomatenplanten in dit 
groeistadium te bevestigen? 
A indraaien 
B met gaas 
C met netten 
D met stokken 
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1p 15 Om lucht in een gewas te krijgen is bladsnoei noodzakelijk. Hierbij worden de 
oudere bladeren verwijderd. Op de foto staat een speciaal bladmes waarmee je 
een vlijmscherpe snede kunt maken, zonder rafeltjes. 
 

 
 
Door een scherpe snede ontstaat een kleine wond, snel herstel en weinig 
vochtverlies voor de plant.  

 Wat is een ander voordeel van een scherpe snede voor de plant? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 16 Op de foto staat een aangetast blad van een tomatenplant.  
 

 
 
Waardoor is het blad aangetast? 
A door een bladaaltje 
B door een insect  
C door een mijt 
D door een schimmel 
 
 

Sla 
 

1p 17 Op de foto staan slaplanten in een bepaald plantverband.   
 

 
 

 Welk plantverband is dat? 
 
............................................................................................................................ 
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Prei 
 
Op de foto staan medewerkers van een groenteteler.  
 

 
 

1p 18 Elke medewerker plant gemiddeld 1400 preiplanten per uur en werkt acht uur 
per dag. Op dit bedrijf worden 100.000 planten per dag geplant. 

 Hoeveel medewerkers zijn hiervoor nodig? Rond af op een heel getal.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 19 Op de foto wordt de prei op ruggen geplant.  
 Wat is een voordeel van de teelt van prei op ruggen vergeleken met de teelt 

van prei vlakvelds?  
 
............................................................................................................................ 
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Orchideeën 
 

 
 

1p 20 Orchideeën worden vermeerderd door weefselkweek. 
Hier staan beweringen over het vermeerderen van orchideeën door 
weefselkweek.  

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
 juist onjuist
Weefselkweek is een combinatie van generatieve en 
vegetatieve vermeerdering 

  

Bij weefselkweek kan een groot aantal nakomelingen 
ontstaan die allemaal afkomstig zijn van één plant. 

  

 
1p 21 Bij weefselkweek is de voedingsbodem steriel gemaakt.  

Waarom wordt de voedingsbodem steriel gemaakt? 
A om te bevorderen dat er rasechte planten ontstaan  
B om te voorkomen dat de voedingsbodem genetisch materiaal van andere 

orchideeën bevat 
C om te voorkomen dat de voedingsbodem meststoffen bevat 
D om te voorkomen dat de voedingsbodem ziekten veroorzaakt 
 

2p 22 Onder bepaalde omstandigheden neemt de verdamping van orchideeën in de 
kas toe. 

 Welke omstandigheden zijn dit? Schrijf er twee op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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In een vakblad voor de orchideeënkweker staat: 'Bij oplopende verdamping is 
het noodzakelijk de watergift te verhogen en de EC naar 1,0 mS/cm bij te 
stellen. De pH van het drainwater moet u dan regelmatig controleren. Het komt 
voor dat de pH onder deze omstandigheden te veel oploopt.' 
 

1p 23 Welke informatie levert het meten van de EC op?  
A met welke frequentie water geven nodig is 
B of het water hard of zacht is  
C wat de zuurgraad van het water is 
D wat het zoutgehalte van het water is 
 

1p 24 Wat is drainwater in een gesloten systeem?  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 25 Wat moet de teler aan het gietwater toevoegen om te voorkomen dat de pH van 
het drainwater te hoog is?    
 
............................................................................................................................ 
 
 

Petunia 
 

1p 26 Het bloeitijdstip van planten wordt bepaald door klimaatomstandigheden. 
Op de foto staan petuniaplanten die ontwikkeld zijn bij verschillende 
temperaturen en nachtlengten (hr = uur).   
 

 
 
Wat is de petunia voor een plant?  
A een dag-neutrale-plant 
B een korte-dag-plant 
C een lange-nacht-plant 
D een lange-dag-plant 
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Fosfaatgebruik 
 

1p 27 In de eerste tabel staat de hoeveelheid fosfaat die toegestaan is op grasland en 
op bouwland in verschillende jaren.  
 

fosfaatgebruiksnormen per klasse in kg/ha 
 2009 2010 2011 2012 2013 

grasland 
fosfaattoestand hoog 100   90   90   85   85 
fosfaattoestand neutraal 100   95   95   95   95 
fosfaattoestand laag 100 100 100 100 100 
bouwland 
fosfaattoestand hoog   85   75   70   65   55 
fosfaattoestand neutraal   85   80   75   70   65 
fosfaattoestand laag   85   85   85   85   85 

 
In de tweede tabel staat wat de betekenis is van de klassen voor bouwland en 
voor grasland en hoe groot de arealen zijn in hectaren.  
 

 bouwland grasland 
 Pw-getal areaal PAL-getal areaal 

laag    <36 276.500    <27 202.000 
neutraal 36-55 307.700 27-50 570.000 
hoog    >55 355.600    >50 228.000 

 
 Hoeveel kg fosfaat per hectare is in 2011 toegestaan op bouwland bij een 

Pw-getal hoger dan 55?   
 
............................................................................................................................ 
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Beregening 
 
Een teler beregent meestal om zijn gewas beter te laten groeien. Soms is er ook 
een andere reden om te beregenen. 
 

1p 28 Een akkerbouwer beregent zijn pootaardappelen twee dagen vóór de oogst met 
10 mm water. 

 Wat is hiervoor een goede reden?  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 29 Op de foto's staan beregeningssystemen.  
 

 
foto 1 
 

 
foto 2 
 

 Hoe heten de beregeningssystemen op de foto's? 
 
foto 1.................................................................................................................... 
 
foto 2.................................................................................................................... 
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Grond en grondbewerking  
 

1p 30 Op de foto staat een kuil die is gemaakt in een perceel met een storende laag 
op een diepte van ongeveer 30 cm.  
 

 
 

 Met welk werktuig kan een akkerbouwer de storende laag doorbreken?  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 31 Op de foto staat een ploeg. 
Ploegen is een vorm van grondbewerking.  
 

 
 

 Welk type ploeg is dit en hoeveel schaars is hij?  
 
............................................................................................................................ 
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Bemesting 
 
In de tabel staat de gemiddelde samenstelling van gft-compost en van 
groencompost 
 

gemiddelde samenstelling gft-compost en groencompost 
 gft-compost groencompost 
droge stof (%)         69,9        59,8 
organische stof (%)         35,1        31,1 
zware metalen (mg/kg droge stof) 
cadmium           0,41          0,42 
chroom         20,23        20,5 
koper         36,8        27,0 
kwik           0,10          0,12 
nikkel           9,95        10,1 
lood         58,7        38,4 
zink       173,4      126,6 
zoutgehalte 
chloride (mg/kg droge stof)     3.140     1.280 
nutriënten (g/kg droge stof) 
stikstof (N-totaal)        13,42          8,60 
fosfaat (P2O5)          6,3          3,73 
kalium (K2O)        11,9          6,97 
calciumcarbonaat (CaCO3 g/kg)        25,85           --. 
magnesium (MgO)          4,75          3,16 
zwavel (S-totaal)          2,06          1,63 

 
1p 32 Is de EC-waarde van gft-compost hoger of lager dan die van groencompost? 

Licht je antwoord toe met behulp van de tabel.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 33 Een teler gebruikt gft-compost voor bemesting. 
Wat is de gewichtsverhouding tussen stikstof, fosfaat en kalium bij gebruik van 
deze meststof?   
De verhouding stikstof : fosfaat : kalium is  
A ongeveer 13 : 12 : 6. 
B ongeveer 6 : 13 : 12.  
C ongeveer 13 : 6 : 12.  
D ongeveer 12 : 6 : 13.  
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2p 34 Bij de teelt van snijmaïs is de hoeveelheid organische stof en de zuurgraad van 
de bodem belangrijk. 
In de tabel staan de opbrengstverliezen van snijmaïs op zand-, dal- en 
lössgrond bij verschillende percentages organische stof en bij verschillende  
pH-waarden van de bodem.  
 

opbrengstverlies % 
organische stof in % 

pH 

3 8 22 
4,0 25,0 15,0 18,0 
4,4 8,0 4,0 2,0 
4,8 2,0 0,5 0,0 
5,2 0,0 0,0 1,0 
5,6 1,0 3,5 7,0 
6,0 7,0 12,0 18,0 

 
De opbrengst van 1 ha snijmaïs, geteeld bij de juiste pH, is 60 ton.  

 Wat is de opbrengst van 1 ha snijmais in tonnen als het perceel een  
organische-stofgehalte van 8% en een pH van 4 heeft? 
Schrijf de berekening op. 

 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 



 GL-1073-a-11-1-o 19 lees verder ►►►

Luizen 
 

1p 35 Hier staan afbeeldingen van de dopluis, de schildluis en de bladluis.  
 

 Welke naam hoort bij welke afbeelding?   
Schrijf bij elke afbeelding de juiste naam.   

 

 1 ...................................................... 
  

 2 ...................................................... 
  

 3 ...................................................... 
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Telen uit de grond 
 

1p 36 Voor veel bloemisterijgewassen onderzoekt men de mogelijkheden van telen uit 
de grond. 
 

 
Hier staan beweringen over telen uit de grond.  

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is.  
 
 juist onjuist
Bij telen uit de grond zijn de hoeveelheden water en 
meststoffen slechter te regelen dan bij telen in de grond. 

  

Bij telen uit de grond vindt er minder uitspoeling naar het 
grondwater plaats. 
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1p 37 Bij telen uit de grond zijn de eigenschappen van het substraat belangrijk.  
In de diagrammen staan enkele kenmerken van de substraten kokos, kleikorrels, 
houtvezel en perliet. 
Welk substraat is het luchtigst op een hoogte van 40 cm? 
 

water

lucht

vast

 

0

20

40

60

80

100
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%

0
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80

100
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%

kokos                        A kleikorrels                     B 
  

0
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0

20

40
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80

100

0 10 20 30 40 50
hoogte (cm)

%

houtvezel                   C perliet                          D 
 

1p 38 Voor de broei van tulpen op water is het noodzakelijk dat de wortels binnen tien 
dagen ten minste 1 cm lang zijn. 
Welke teeltmaatregel versnelt de wortelgroei? 
A verhogen van de EC rondom de wortels 
B verhogen van de temperatuur rondom de wortels 
C verhogen van het CO2-gehalte rondom de wortels 
D verhogen van het lichtniveau rondom de wortels   
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Grondonderzoek 
 

1p 39 Een teler kan een granulair grondonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek gaat 
over de grootte van de korrels in de bodem.   
In de bodem kunnen de volgende bestanddelen voorkomen:  
grof zand – lutum – grind – silt – fijn zand. 

 Schrijf deze vijf bestanddelen op in de volgorde van 'bestaat uit kleine 
korrels' naar 'bestaat uit grote korrels'.  

 
     

klein                                                                                             groot 
 

1p 40 Uit een grondonderzoek komen de volgende gegevens: 
zuurgraad           5,0 
organische-stofgehalte (%)    6 
lutum (%)       0 
koolzure kalk (%)       0,1 
 
Op het kaartje van Nederland staan verschillende grondsoorten met 
verschillende grijstinten aangegeven.    
 

0 30 60 km

1

2

2
3

4

3

 
 

 Uit welk deel van Nederland komt de grond van dit grondonderzoek?  
 Schrijf het juiste getal op. 
 
............................................................................................................................ 
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Teeltmaatregelen 
 

1p 41 Een teler gebruikt Universol Violet, 10 + 10 + 30 + 3 MgO + Sp om zijn planten 
optimaal te laten bloeien.  
Universol Violet is een NPK-meststof met magnesium en sporenelementen. 
Volgens de fabrikant zorgt de meststof voor een sterke plant met een compacte 
groei en goede bloemontwikkeling. 
Welk element in de meststof zorgt vooral voor een sterke plant met een 
compacte groei en een goede bloemontwikkling?   
A fosfaat 
B kalium  
C magnesium 
D stikstof 
 

2p 42 Telers gebruiken in de kas schermdoek. 
 Waarom gebruiken ze schermdoek? Schrijf twee redenen op.  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Hier staat een bemestingsonderzoek van perceel 5 van akkerbouwer Bouwboer.  
 

 
1p 43 Wat is de zuurgraad van perceel 5? 

A sterk basisch 
B zwak basisch 
C sterk zuur 
D zwak zuur 

  
Bemestingswijzer 
 
akker-/ tuinbouw 
 
perceel 5 

   

Blkk 
Postbus 111 
6868 AA  Oosterbeek

 uw klantnummer: 5001333  
   

 

    

Onderzoek 
 

Onderzoek-/ordernr: 
110016/00174 

Datum monstername: 
12-11-2008 

Datum verslag: 
23-11-2008  

      
 Grondsoort: 

Zeeklei 
Bemonsterde laag: 
0 - 25 cm 

Monster genomen door:  
Blkk 

      

Resultaat  Eenheid Resultaat Gem. Streeftraject 

hoofdelement      
 Stikstof-totaal mg N/kg 1730   
 N-leverend 

vermogen 
kg N/ha 67 72 93 - 147 

      

 P-PAE mg P/kg 1,4 1,7 1,0 - 2,4 
 P-AL mg P2O5/100 g 59 54 27 - 47 
      

 Kalium mg K/kg 112   
 K-getal  26 22 18 - 24 
      
 Magnesium mg Mg/kg 53 65 60 - 83 
      

 Natrium mg Na/kg 14 20 37 - 60 

sporenelement      
 Borium μg B/kg 97  77 - 123 

fysisch      
 Zuurgraad (pH)  6,7 7,4 > 6,4 
      

 Organische stof % 4,8 3,4 3,5 - 6,8 
      

 Lutum % 23   
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2p 44 De hoeveelheid stikstof (N) in de bodem, wordt weergegeven als N-leverend 
vermogen. De stikstofgift die nodig is voor het telen van aardappelen, berekent 
men met de volgende formule:  
benodigde stikstofgift (kg N/ha) = 220 kg – 1,1 x de bodemvoorraad (kg N/ha).  

 Hoeveel kg stikstof per ha is er nodig voor de teelt van aardappelen op 
perceel 5 van Bouwboer? Schrijf de berekening op. Rond af op hele kg.  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Teelt van bieten 
 

1p 45 Een akkerbouwer teelt elk jaar 15 ha suikerbieten op zandgrond.  
Voordat hij bieten zaait, bewerkt hij de grond met het werktuig op de foto.  
 

 
 
Hoe heet dit werktuig?   
A een hakenfrees 
B een ploeg  
C een spitmachine   
D een woeler 
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1p 46 Als de akkerbouwer suikerbieten zaait, rijdt hij met een tractor met  
lage-drukbanden om zo weinig mogelijk insporing en structuurbederf van de 
grond te veroorzaken. 

 Leg uit waardoor lage-drukbanden minder insporing en structuurbederf van 
de grond veroorzaken.  

 
............................................................................................................................ 
 

1p 47 Bij de teelt van suikerbieten treden soms problemen op. Op de foto staat links 
een normale bietenplant en rechts een plant met een afgestorven hoofdwortel en 
zwarte zijwortels als gevolg van een te lage pH (<4,8) van de grond.   
 

 
 

 Hoe kan de akkerbouwer de pH van de grond verhogen? 
 
............................................................................................................................ 
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1p 48 Op de foto staat een deel van een suikerbietenplant. Er zijn scheuren en rot in 
de kop van de wortel, veroorzaakt door stengelaaltjes.  
 

 
 
Hier staan teeltmaatregelen.  

 Welke teeltmaatregelen zijn geschikt om aantasting door aaltjes te 
verminderen of te voorkomen en welke niet?  
 

 wel geschikt niet geschikt 
vruchtwisseling toepassen   
granulaat met acaricide gebruiken   
resistente rassen gebruiken   
een ondiepe grondbewerking toepassen   
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1p 49 In de tabel staan de opbrengst en de kwaliteits- en teeltgegevens van 
suikerbieten in 2008 en 2009.  
 

opbrengst, kwaliteits- en teeltgegevens suikerbieten in periode 2008 - 2009 
 2008 2009 
areaal (ha) 72.319 72.362 
gemiddelde zaaidatum 16 april 4 april 
wortelopbrengst (ton/ha) 71,6 75,0 
suikergehalte (%) 17,2 17,7 
suikeropbrengst (ton/ha) 12,3 13,4 
winbaarheidsindex 91,2 91,2 
tarra (%) 15,2 9,3 

 
2008 en 2009 waren goede groeiseizoenen voor suikerbieten. Toch zijn de 
opbrengsten per ha in 2009 beter dan in 2008. 

 Wat is de meest waarschijnlijke verklaring voor dit verschil? Maak bij je 
verklaring gebruik van de tabel.  

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Uien 
 

2p 50 Een akkerbouwer heeft zaaiuien geteeld. Hier staat een samenvatting van de 
saldoberekening van deze uien per hectare.  
 

 hoeveelheid (kg) prijs (€) bedrag (€) 
opbrengst zaaiuien  55.000 0,12 6.600 

totale toegerekende kosten   4.253 

saldo per ha   2.347 

 
De akkerbouwer ontving de vastgestelde prijs van € 0,12 per kilogram. 
Later in het jaar was de prijs van uien € 20,50 per 100 kilo. 

 Wat zou het saldo per ha zijn geweest bij deze prijs?  
 Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 51 Een manier om uienvliegen te bestrijden is het uitzetten van een grote 
hoeveelheid mannelijke uienvliegen, die onvruchtbaar gemaakt zijn door 
bestraling.  
Welke vorm van biologische bestrijding is dit?  
A aantal nakomelingen verminderen  
B parasiteren op de uienvliegen 
C sterftecijfer verhogen 
D verstoren van de biotoop 
 
 

Komkommerteelt 
 

1p 52 Bij de biologische komkommerteelt staan de planten in de volle grond. 
Bij de reguliere teelt staan de komkommerplanten in substraat. 

 Schrijf een substraat op dat geschikt is voor de komkommerteelt.  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 53 Bij het telen van biologische komkommers worden stroken komkommer 
afgewisseld met stroken Tagetes (afrikaantjes). 

 Wat is het doel van de Tagetes in de komkommerteelt?  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 54 Bij biologische komkommerteelt worden onderstammen met een sterke 
groeikracht gebruikt. Op de onderstammen groeit het gewenste komkommerras. 
Hoe heet deze manier van vermeerderen van komkommerplanten?  
A afleggen 
B enten 
C oculeren 
D stekken 
 
 

Koolstofdioxide 
 
Om planten in kassen beter te laten groeien, brengen telers extra 
koolstofdioxide in de kassen.  
 

1p 55 Bij welk proces in de plant wordt koolstofdioxide verbruikt? 
A bij celademhaling 
B bij verbranding in de cel 
C bij dissimilatie 
D bij fotosynthese 
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1p 56 In de tabel staan vier situaties die kunnen voorkomen in de kas. Van elke 
situatie is de hoeveelheid straling, de temperatuur van de kaslucht, de mate 
waarin de lucht bewolkt is en de opening van de luchtramen weergegeven.   
In welke situatie heeft toedienen van koolstofdioxide het meeste effect op de 

groei van de planten?  
 
situatie straling 

(Watt) 
kaslucht 

temperatuur 
(ºC) 

bewolking opening 
luchtraam 

(%) 
A  150  22 zwaar bewolkt 10 
B  150  18 half bewolkt 5 
C  400  12 onbewolkt 2 
D  700  20 onbewolkt  2 

 
2p 57 Koolstofdioxide die telers extra in de kas brengen, is vaak afkomstig van de 

rookgassen van een warmtekrachtkoppeling (WKK). De rookgassen worden in 
een rookgasreiniger gereinigd voor ze de kas ingaan.  
Sommige stoffen in het rookgas zijn al schadelijk voor de plant bij lage 
concentraties.  
In de eerste tabel staan de gevonden waarden van rookgassen in een 
rookgasreiniger (RGR) en in de kaslucht. 
 
 gemeten bij RGR gemeten in kaslucht 
etheen 10 - 200 ppb < 5 ppb 
NOx 13.000 -15.000 ppb 14 -15 ppb 
CH4 500 - 2500 ppm 8 - 20 ppm 

 
In de tweede tabel staan de grenswaarden voor schadelijke invloeden op 
planten. 
 
 acuut chronisch 
 concentratie duur  concentratie duur 
NOx 40 ppb 24 uur 16 ppb 1 jaar 
Etheen 11 ppb 8 uur 5 ppb 4 weken 
O3 100 ppb 24 uur 20 ppb 4 weken 
SO2 70 ppb 24 uur 15 ppb 4 weken 
CH4 50 ppm 24 uur 5 ppm 4 weken 

 
 Welke van de gemeten stoffen heeft een schadelijke invloed op de planten in 

de kas? Leg je antwoord uit met behulp van de tabellen.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 58 Verontreinigde rookgassen zijn vooral in de winter in goed geïsoleerde kassen 
een probleem. 

 Waarom is dat zo? Schrijf één reden op.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Maïsteelt 
 
Op de foto staat een combinatiemachine, bestaande uit drie machines, voor de 
maïsteelt. Bij deze teelt wordt niet-kerende grondbewerking toegepast.  
 

 
 

2p 59 Uit welke machines bestaat de combinatiemachine op de afbeelding?  
Schrijf de namen van twee van de drie machines op.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 60 Er zijn goede redenen om op veengrond te kiezen voor een niet-kerende 
grondbewerking. 

 Wat zijn die goede redenen? Schrijf er twee op.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Biologische peen 
 

1p 61 Een concurrent van de Nederlandse verse biopeen is de Israëlische verse 
biopeen. In het diagram staat de import van Israëlische peen in Duitsland.  
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 Hoeveel procent is deze import in 2010 gestegen ten opzichte van 2007?  
 
............................................................................................................................ 
 

1p 62 Op de foto staat oranje signaalplaat in het veld, bedoeld voor zogenoemde 
geleide bestrijding.  
 

 
 

 Wat is geleide bestrijding? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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