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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
EEN KAS MET ROZEN 
 
Tuinder Chris van Sant heeft een kas met rozen. Deze rozen staan niet in de grond maar 
op steenwol. Chris geeft zijn rozen water via druppelaars. Met het water geeft hij ook 
vloeibare mest. Deze bemesting is voor een goede groei en bloei van de rozen. Naast het 
regelen van de hoeveelheid water en meststoffen verhoogt Chris kunstmatig het 
koolstofdioxidegehalte van de lucht in de kas. Ook belicht hij de planten met lampen. 
Chris past in zijn kas zowel biologische als chemische bestrijding toe. 
Hij is ontzettend trots op zijn rozen. Op de veiling krijgt hij meestal de hoogste prijs. 
 

1p  1 Chris geeft de rozen meer licht en verhoogt het koolstofdioxidegehalte van de lucht om de 
groei van de rozen te bevorderen.  

 Leg in het kort uit, waardoor deze maatregelen de groei bevorderen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  2 Biologische bestrijding is over het algemeen beter voor het milieu dan chemische 
bestrijding. 
Waarom wordt toch nog vaak chemische bestrijding toegepast? 
Chemische bestrijding 
A is veiliger voor de teler. 
B voorkomt ziekten en plagen. 
C werkt sneller. 
 

1p  3 Chris verhoogt het koolstofdioxidegehalte van de lucht met afvalgassen van de 
verwarmingsinstallatie. 
Doordat hij niet buiten de kas loost, wordt verdere verhoging van het 
koolstofdioxidegehalte van de buitenlucht voorkomen. 
Een verhoging van het koolstofdioxidegehalte veroorzaakt 
A vergroting van het broeikaseffect. 
B verrijking (vermesting) van de bodem. 
C verzuring van de bodem. 
 
 

A 
B 
C 
D

 
A 
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AFVAL 
 
Elke inwoner van Nederland produceert per jaar gemiddeld 510 kg afval. 
In het diagram is aangegeven welk afval gescheiden wordt ingezameld. 
 
Gescheiden ingezameld afval, 1998 (CBS) 
 
                          overig 
       snoeihout                                         gft 
 
  sloopafval 
 
 
 
 
 
    glas 
 
 
 
 
                                        papier 
 

3p  4  Lees uit het diagram af hoeveel procent gft een inwoner van Nederland jaarlijks 
produceert en bereken met behulp van dit percentage het aantal kg gft per inwoner 
per jaar. 

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

2p  5 In het onderstaande schema staan zeven soorten afval. 
 Tot welke afvalcategorie behoren deze soorten afval? 

      Vul het onderstaande schema in. 
 

soort afval afvalcategorie 

gebroken dakpannen  

jampotjes  

aardappelschillen  

wegwerpluiers  

conservenblikken  

oude kranten  

gipsplaat  
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KOEIEN-APK 
 
Met ingang van 1 januari 2002 moeten alle melkveebedrijven vier maal per jaar door een 
dierenarts worden gecontroleerd. De controle geschiedt vanuit de Keten Kwaliteit Melk 
(KKM). Het doel van deze controle is de voedselveiligheid van melk te garanderen. Door 
deze controles heeft de melkveehouder extra kosten. Weigert een melkveehouder mee te 
doen, dan krijgt hij geen KKM-erkenning. 
 

1p  6 Garandeert deze controle dat alle melk met een KKM-erkenning altijd van goede kwaliteit 
is? 
A Ja, want de dierenarts komt onverwacht. 
B Ja, want zieke koeien geven slechte melk. 
C Nee, want een dierenarts ziet niet alle ziekteverschijnselen. 
 

1p  7 Sommige melkveehouders doen niet mee aan de KKM. 
Welk risico loopt een melkveehouder die niet meedoet aan de KKM? 
A Dat de melkfabriek zijn melk kan weigeren. 
B Dat de productiekosten van zijn melk stijgen. 
C Dat hij geen vee meer mag houden. 
 

1p  8 Wat is het doel van de KKM? 
A Het vergroten van de werkgelegenheid voor veeartsen. 
B Het vergroten van het vertrouwen van de consument in melk. 
C Het verhogen van de prijs van de melk. 
D Het verkleinen van de rundveestapel. 
 
 
VARKENSKETEN 
 
In het schema is de productieketen van varkensvlees weergegeven. 
 

 
1p  9 Hoeveel kg mengvoer heeft een vleesvarken nodig om op een levend gewicht van 114 kg 

te komen? 
A 244 
B 269 
C 329 
D 454 
 

Mengvoeder
industrie

Zeugenhouderij

Varkenshouderij

Slachterij

Grossierderij

Slagerij

Consument

85 kg

25 kg

114 kg

244 kg

67,3 kg

4 kg

bijproducten
afvallen

uitval
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MILIEUKEUR 
 
Van varkensvoer kan men met een puntensysteem voor de grondstoffen bepalen in 
hoeverre het voer schadelijk is voor het milieu. Hoe hoger het puntenaantal hoe minder 
schadelijk het voer voor het milieu is. 
 
soort voer aantal punten 
herkomst producten afkomstig uit de 

reguliere 
landbouw 

afkomstig uit de 
biologische 
landbouw 

Nederlandse 
bijproducten  
afkomstig uit de  
voedingsindustrie 
 

- tarwegries 
- bietenpulp 
- aardappelstoom- 
  schillen 
- tarwezetmeel 

5 7 

Nederlandse teelt - akkerbouwproducten 
  aangeboden als 
  mengvoeder 

4 6 

buitenlandse 
bijproducten 

- maïsvoermeel 
- tarwegries 
- maïskiemschroot 
- biergist 
- bierborstel 
- verse maïsgluten 

3 5 

West-Europese teelt  
(met uitzondering van  
Nederland) 

- akkerbouwproducten 
  aangeboden als 
  mengvoeder 

2 4 

teelt buiten Europa - alle producten 
  aangeboden als 
  mengvoeder 

0 2 

 
1p  10  Leg uit waardoor een akkerbouwproduct uit Frankrijk schadelijker is voor het milieu 

dan hetzelfde product dat in Nederland is geteeld. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  11 Een varkensboer in Nederland voert zijn varkens tarwegries. De tarwegries is een 
bijproduct van biologisch geteelde tarwe uit België. 
Hoeveel punten krijgt dit voer in dit puntensysteem? 
A 0 
B 2 
C 3 
D 5 
E 6 
F 7 
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ZELFRIJZEND BAKMEEL 
 

 
1p  12  Wat is de functie van de additieven in dit bakmeel? 

 
.......................................................................................................................................... 
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KUIKEN GROEIT STEEDS SNELLER 
 
Door genetisch onderzoek kunnen slachtkuikens ongevoelig worden gemaakt voor 
bepaalde ziekten. Fokkerijorganisatie Ross is op zoek naar de genen die deze ziekten in 
de hand werken. 
"Het fokmateriaal kan dan worden gescreend op gevoeligheid voor deze ziekten," stelt 
een Ross-medewerker. Weerbaarheid tegen ziekten en sterke kuikens worden steeds 
belangrijker nu het fokbeleid gericht blijft op groei en slachterijresultaten. 
De komende jaren neemt de eiproductie op moederdierbedrijven toe met 1 à 1,5 ei per kip 
per jaar. Het gewicht van slachtkuikens neemt met 50 gram toe, terwijl de 
voederconversie daalt. 
Met technieken als zuurstofmeting van het bloed om hart- en longfuncties te meten en 
daarmee de vitaliteit, is een snelle voortgang in de fokkerij mogelijk. 
 

1p  13 Vitale kuikens zijn over het algemeen ook gezonde kuikens. 
 Op welke manier wordt in het onderzoek de vitaliteit van de kuikens bepaald? 

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

1p  14 Volgens de tekst kan de weerbaarheid tegen ziekten worden verbeterd. 
Heeft de huisvesting invloed op de weerbaarheid? En het voer? 
A alleen de huisvesting 
B alleen het voer 
C zowel de huisvesting als het voer 
 

1p  15 Men verwacht dat de voederconversie van slachtkuikens de komende jaren gaat dalen. 
Wat is de voederconversie? 
A Het aantal kg voer dat een dier in zijn leven nodig heeft. 
B Het aantal kg voer dat een dier per dag nodig heeft. 
C Het aantal kg voer dat nodig is voor een gewichtstoename van 1 kg. 
 

1p  16 De kuikens worden genetisch onderzocht (gescreend) op de gevoeligheid voor bepaalde 
ziekten. Met de sterkste kippen wordt dan verder gefokt. 
Hoe wordt deze methode van rasverbetering genoemd? 
A genetische manipulatie of genetische modificatie 
B klonen 
C kunstmatige inseminatie 
D veredeling 
 

1p  17 Mevrouw Barneveld heeft een slachtkuikenbedrijf. Ze levert zes maal per jaar 5.000 
slachtkuikens. In 2001 was het gemiddelde gewicht van een slachtkuiken 1 kg. Het 
gemiddeld gewicht per slachtkuiken is in 2002 met 50 gram toegenomen. 

 Bereken het totale afgeleverde gewicht slachtkuikens in 2002. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ZUURKOOL 
 
Zuurkool wordt gemaakt met behulp van een bacterie. Deze bacterie (Lactobacillus) wordt 
aan gesneden witte kool toegevoegd. Het melkzuur dat de bacterie maakt, geeft de zure 
smaak. De grafiek geeft de vermeerdering van de bacterie weer bij verschillende 
temperaturen. 
 

 
1p  18  Bij welke temperatuur wordt witte kool het snelst omgezet in zuurkool? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 
SYMBOLEN 
 

3p  19 Op veel verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen staan symbolen. 
 

 
   1          2          3        4          5        6 
 

 Vul de cijfers van de symbolen in. 
 

betekenis cijfer symbool 

bijtende stof  

giftig  

licht ontvlambaar  

oxiderend  

ontplofbaar  

schadelijk  

 
 
 

7 14 21 28 35 42

temperatuur in graden Celcius

groeisnelheid van
Lactobacillus
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DRIFT IN BIETEN 
 
Drift is het verlies aan gewasbeschermingsmiddelen doordat een gedeelte van de 
middelen bij het spuiten buiten het perceel terecht komt. 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar drift bij bespuitingen. In een onderzoek naar de drift 
van chemische herbiciden bij de bespuiting van bieten, werd een veldspuit vergeleken 
met een ééndops- en een tweedops-rijenspuit. 
 
De resultaten van het onderzoek staan in onderstaande grafiek. 
 

 
1p  20 Bij welke spuittechniek is de hoogste drift gemeten? 

A rijenspuit met één dop 
B rijenspuit met twee doppen 
C veldspuit 
 

1p  21  Wat is een herbicide? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  22  Noem twee schadelijke gevolgen van drift. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

afstand tot de laatste dop (m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

drift

= veldspuit
= rijenspuit met één dop
= rijenspuit met twee doppen

Legenda:
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MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE RIJ 
 
Door beleid van de overheid zijn veel chemische onkruidbestrijdingsmiddelen uit de markt 
genomen. Hierdoor staat mechanische onkruidbestrijding volop in de belangstelling. 
In het jaar 2000 zijn twaalf onkruidbestrijdingsmiddelen van de lijst van toegestane 
middelen verdwenen. Bovendien zijn er voor de kleine akkerbouwgewassen nauwelijks 
middelen toegelaten. 
 
Onkruid tussen de rijen is in veel gewassen eenvoudig mechanisch te bestrijden met 
technieken als aanaarden, schoffelen en eggen. Het resterende onkruid zit in de rij. 
Er wordt dan ook vooral gekeken naar technieken om dit onkruid mechanisch aan te 
pakken. 
Bij biologische teelten zit het onkruidprobleem uiteindelijk in de gewasrij. Bij gewassen als 
ui en peen blijft er vaak nog 150 tot 175 uur handwieden per ha in de gewasrij over. 
Als de biologische teelt zonder verdere verbeteringen zou groeien tot 10% van alle 
landbouwgrond, zou er voor handwieden 1.000.000 uur in Nederland per jaar nodig zijn. 
 
Om onkruid mechanisch in de rij te kunnen bestrijden, maakt men gebruik van een torsie- 
of een vingerwieder. Afhankelijk van de afstelling van deze machines beschadigen ze de 
planten in meer of mindere mate. Het gevolg hiervan is dat de netto productopbrengst 
lager wordt. 
 
Als de volgende drie maatregelen worden genomen, kan onkruid mechanisch beter 
bestreden worden. 
- Het gewas planten in plaats van zaaien. 
- Een vlak zaaibed aanleggen. 
- Onkruid bestrijden als het nog klein is. 

 
3p  23  Geef bij elk van de drie maatregelen aan waardoor mechanische onkruidbestrijding 

dan beter gaat. 
 

maatregel mechanische onkruidbestrijding gaat beter 
doordat 

gewas planten in plaats van zaaien  

vlak zaaibed aanleggen  

onkruid bestrijden als het nog klein is  

 
1p  24 Veel chemische onkruidbestrijdingsmiddelen verdwijnen omdat 

A de fabrikant te weinig winst op deze middelen maakt. 
B de middelen slechts korte tijd houdbaar zijn. 
C de middelen te snel worden afgebroken. 
D de overheid strengere eisen aan de middelen stelt. 
 

1p  25 Er komen weinig nieuwe bestrijdingsmiddelen op de markt. 
Welke van de volgende verklaringen hiervoor is of zijn juist? 
1    Er moet steeds meer rekening met het milieu worden gehouden. 
2    Het maken van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen kost veel tijd. 
A alleen 1 
B alleen 2 
C zowel 1 als 2 
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1p  26 In de tekst wordt gesproken over kleine akkerbouwgewassen. Hiermee worden gewassen 
bedoeld, waarvan in Nederland in totaal maar weinig ha worden geteeld. 
Welk gewas is in Nederland een klein akkerbouwgewas? 
A aardappelen 
B bloemkool 
C suikerbieten 
D tarwe 
 

1p  27 Wat is een goede reden om gewassen in rijen te telen? 
A Dan is het gemakkelijker om onkruid mechanisch te bestrijden. 
B Dan krijgt het gewas meer water. 
C Dan krijgt het gewas minder licht. 
D Dan krijgt onkruid minder kans om te kiemen. 
 

3p  28 Landbouwer Jan Schoffel heeft 5 ha zaaiuien. Hij wil mechanische onkruidbestrijding 
toepassen. Dit moet plaatsvinden in de acht weken tussen 1 juni en 1 augustus. 
Jan Schoffel denkt dat hij 160 werkuren per ha nodig heeft. Een werkweek is 40 uur. 
Jan gaat de onkruidbestrijding zoveel mogelijk zelf uitvoeren. Voor de rest huurt hij arbeid 
in. 

 Bereken hoeveel uren arbeid Jan inhuurt.  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

3p  29 In onderstaande tabel staan per bestrijdingsmethode het aantal arbeidsuren per ha en de 
netto opbrengst per ha. 
 

  bestrijdingsmethode arbeidsuren 
(per ha) 

netto opbrengst  
(ton per ha) 

  schoffelen 177 94 

  chemische bestrijding 30 89 

  vingerwieder klein 73 89 

  vingerwieder groot  
  (agressieve afstelling) 75 81 

  vingerwieder groot 
  (afstelling zacht) 

47 90 

  torsiewieder 98 89 

 
Een arbeidsuur kost € 10,- en een chemische bestrijding kost € 200,- per ha. 
 

 Welke bestrijdingsmethode zal een ondernemer kiezen, als hij zo weinig mogelijk geld 
wil uitgeven aan onkruidbestrijding? Licht je antwoord toe met een berekening. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ZIEKTEN BIJ PLUIMVEE 
 
Omdat kippen verschillende ziekten kunnen krijgen, moeten ze regelmatig onderzocht 
worden. Hiervoor moet onderzoeksmateriaal verzameld worden. Dit moet op een 
hygiënische manier gebeuren. Niet alle monsters mogen door de pluimveehouder zelf 
afgenomen worden. 

 
1p  30 De pluimveehouder mag bepaalde monsters niet zelf afnemen. 

 Door wie worden deze monsters dan afgenomen? 
 
.......................................................................................................................................... 

Overzicht monitoring per diersoort eindsector

Soort Pluimvee  leeftijd  opmerking  aantal monsters/stal  onderzoek  monsternemer

Vleeskuikens  dag1   40x inlegvellen  alle samonella’s  zelf

 tussen 4 weken

  en de slachting  mag aan de slachtlijn  30x bloed  NCD  dierenarts

  vanaf dag 21  uitslag is 14 dagen geldig  2x 15 swabs of

     2 paar overschoentjes  alle samonella’s  zelf

  max. 7 dagen 

  voor slachting  2x per jaar (schema PPE)  1x 5 blindedarmtest  Campylobacter  zelf

Vleeskalkoen  dag 1   strooisel monsters   alle samonella’s  zelf

  max. 4 weken

  voor slachting   mestmonsters alle  samonella’s  zelf

  max. 3 weken

  voor slachting  per bedrijf i.p.v. per stal  24x bloed  M.g.  zelf

 tussen 16 

 weken en de 

 slachting  mag aan de slachtlijn  30x bloed  NCD  dierenarts

Opfokleghennen tussen 4 en 6

en leghennen  weken   30x bloed NCD dierenarts

  max. 3 weken

  voor 

 overplaatsing    24x bloed  M.g.  zelf

  max. 2 weken

  voor 

 overplaatsing    0,5% van de koppel  S.e. - S.t.  dierenarts

      min. 24x en max. 

      60x bloed

  tussen 16 weken 

 en 24 weken  mag samen met  30x bloed  NCD  dierenarts

    het s.e.-, S.t.- 

  onderzoek bij ruiming

  max. 9 weken    0,5% van de koppel  S.e. - S.t.  dierenarts

  voor ruiming    min. 24x en 

   max 60x bloed

      10x bloed  M.g.  dierenarts
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2p  31 NCD (New Castle Disease) is een besmettelijk virus dat snel om zich heen kan grijpen. 
Een uitbraak van NCD heeft zeer schadelijke gevolgen voor de pluimveehouderij en de 
export van pluimveevlees. De gevolgen van een NCD-uitbraak kunnen voor 
pluimveehouders net zo erg zijn als van een MKZ-uitbraak voor rundveehouders. 
De overheid heeft inenten daarom verplicht gesteld. Deze plicht geldt niet voor  
recreatie-pluimvee (bijvoorbeeld sierpluimvee of pluimvee op een kinderboerderij). 
 
Hieronder staan vier beweringen.  

 Geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 
bewering juist onjuist 
Een bloedmonster voor NCD mag door de pluimveehouder zelf 
genomen worden. 

  

NCD mag bij een vleeskalkoen aan de slachtlijn onderzocht worden.   
NCD wordt veroorzaakt door een bacterie.   
Sierkippen op een kinderboerderij kunnen NCD krijgen.   

 
1p  32 Bij onderzoek wordt een minimum gesteld aan het aantal bloedmonsters dat moet worden 

afgenomen.  
 Waarom moet er bloed van meerdere dieren onderzocht worden? 

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

1p  33 Er moeten vijf mestmonsters worden verzameld in een stal die zo groot is als een 
voetbalveld.  

 Moeten deze monsters verspreid over de stal worden genomen of op plaatsen dicht bij 
elkaar? Leg je antwoord uit. 

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

1p  34 Sommige testen mogen niet te lang voor de slachting uitgevoerd worden.  
 Geef hier een reden voor. 

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

1p  35 Vleeskuikens worden meestal geslacht als ze zes weken oud zijn.  
Een pluimveehouder wil zijn vleeskuikens voor de slachting testen op Campylobacter. 
Hij wil dit zo kort mogelijk voor de slachting doen. 
Hoe oud zijn de vleeskuikens dan? 
A 21 dagen 
B 28 dagen 
C 35 dagen 
D 42 dagen 
 

2p  36 De pluimveehouder denkt dat zijn vleeskuikens ziek zijn, maar hij wil nog even wachten 
met het nemen van bloedmonsters. 

 Noem twee kenmerken van de vleeskuikens waaraan hij kan zien of ze ziek zijn. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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MAYONAISE 
 
Mayonaise wordt gemaakt door eigeel te mengen met plantaardige olie. Daarna worden 
nog andere stoffen toegevoegd. 
 

 
1p  37 In de mayonaisefabriek wordt veel spoelwater gebruikt. Het water dat hiervoor nodig is, 

wordt geleverd door een waterleidingbedrijf.  
 Noem een maatregel om de hoeveelheid water, die van het waterleidingbedrijf wordt 

afgenomen, te verminderen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  38 Aan voedingsmiddelen worden hulpstoffen toegevoegd. 
 Wat zijn de functies van de hulpstoffen in de Vécal mayonaise? 

 
.......................................................................................................................................... 
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3p  39 Hans (14 jaar) eet 500 gram friet met mayonaise. De friet bevat per 100 gram 5 gram 
eiwit. Op de friet zit 100 gram Vécal mayonaise. Volgens het etiket bevat de mayonaise 
ook eiwit. In de tabel staat hoeveel gram eiwit jongeren dagelijks nodig hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De friet met mayonaise bevat voor Hans niet de dagelijks benodigde hoeveelheid eiwit. 

 Bereken hoeveel gram eiwit Hans vandaag nog extra moet eten om aan zijn dagelijks 
aanbevolen hoeveelheid te komen. 

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

1p  40 Er zijn verschillende merken mayonaise te koop. Naast Vécal is er bijvoorbeeld ook 
Zaanse mayonaise. 
Hans wil de mayonaise kopen die met diervriendelijke producten bereid is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welke mayonaise kan Hans dan het beste kiezen, Vécal of Zaanse Mayonaise? Leg je 
antwoord uit. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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Afkorting  Eenheid  Benaming

BP  g/kg  Beschikbaar Fosfor (pluimvee)

°C  – Graden Celcius

cal  – Calorie (1 cal = 4,184 Joules)

CM  kg/dag  Gecorrigeerde melk

DS  g/kg  Droge-stof(gehalte)

DVE  g/kg  Darmverteerbaar eiwit

dvLYS  g/kg  Darmverteerbaar lysine

dvMET  g/kg  Darmverteerbaar methonine

dvM+C  g/kg  Darmverteerbaar methonine plus cystine

dvTRH  g/kg  Darmverteerbaar threonine

dvTRP  g/kg  Darmverteerbaar tryptofaan

EW  – Energiewaarde varkens (= NEv/8,8)

EW-conv.  – EW-conversie

%F % Vetgehalte van de melk

FCM kg/dag  Vet én eiwit gecorrigeerde melk

FOS  g/kg  Fermenteerbare organische stof

FPCM  kg/dag  Vet én eiwit gecorrigeerde melk

g  – Gram

J  – Joule (1 J = 0,239 cal)

K  g/kg  Kalium

kg  – Kilogram

L  – Liter

LG  g of kg  Lichaamsgewicht

M  kg  Werkelijke melkgift per dag

mg  – Milligram

MJ  – Megajoule (1 MJ = 1000 kJ = 1.000.000 J)

N  g/kg  Stikstof (= RE/6,25)

NEv  MJ  Netto energie vetaanzet (varkens)

NH3  %  Ammoniak (fractie)

OEB  g/kg Onbestendig eiwit balans

OE  MJ  Omzetbare energie

OEk MJ  Omzetbare energie konijnen

OElh  MJ  Omzetbare energie leghennen

OEpl  MJ  Omzetbare energie pluimvee

OEslk  MJ  Omzetbare energie vleeskuikens

oP  g/kg  Opneembaar fosfor pluimvee

P  g/kg  Fosfor

PR  – Productbasis

%P  %  Eiwitgehalte van de melk

RAS  g/kg  Ruw as

RC  g/kg  Ruwe celstof

RE  g/kg  Ruw eiwit (voor ingekuilde voeders incl. NH3)

RVET  g/kg  Ruw vet

SW  – Structuurwaarde

VEM  – Voedereenheid melk

VEP  – Voedereenheid paarden

VEVI  – Voedereenheid vleesvee intensief

vP  g/kg  Verteerbaar fosfor (varkens)

VRE  g/kg  Verteerbaar ruw eiwit

VREp  g/kg  Verteerbaar ruw eiwit paarden

VRVET  g/kg  Verteerbaar ruw vet

ZET  g/kg  Zetmeel

VOEDERNORMENBOEKJE 
 
Niet ieder dier eet evenveel en niet ieder dier eet hetzelfde soort voer. Iedereen weet dat 
een koe meer eet dan een konijn. Een paard dat alleen in de wei staat, verbruikt natuurlijk 
minder voer dan een springpaard. Hoeveel voer dieren nodig hebben staat in het 
‘Voedernormenboekje’. Ook staat van de meeste voedersoorten de samenstelling 
vermeld. 
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   LG
2)
 EW vP

2)
 dvLYS

2)

  (KG)  (g/EW) (g/EW)

Melkkorrel 3 - 5 1,26 3,7 9,7

Speenvoer 5 - 10 1,12 3,5 9,3

Biggenvoer  8 - 25 1,09 3,2 8,6

Startvoer  25 - 45 1,07 2,6 7,8

Vleesvarkensvoer  45 - 110 1,07 1,8 6,6

Groeivoer  35 - 70 1,08 2,0 7,0

Eindvoer  70 - 110 1,06 1,6 6,0

Opfokzeugenvoer  45 - 110 1,03 2,2 6,6

Standaard zeugenvoer   0,99 3,0 6,0

Zeugenvoer-dracht   0,97 2,4 4,4

Lactozeugenvoer   1,04 3,1 6,3

Varkensvoer, gebruik en samenstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  41 Welke afkorting is de afkorting voor de omzetbare energie voor slachthaantjes? 
A OEB 
B OEk 
C OElh 
D OEslk 
 

1p  42 Van een voedersoort is het droge stofgehalte 678 g/kg. 
 Hoeveel gram water zit er in een kilo van deze voedersoort? 

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

1p  43 Het Mg-gehalte van beendermeel is 3,0 g/kg. 
 Hoeveel kilo beendermeel moet gevoerd worden om 24 gram Mg te geven? 

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

1p  44  Wat is de energiewaarde van opfokzeugenvoer? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
KWALITEITSVERLIES 
 

2p  45  Noem twee voorbeelden van kwaliteitsverlies tijdens het conserveren van groenten in 
blik. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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NIEUWE TECHNIEKEN 
 
Soms worden uit een plant andere planten gemaakt door een deel van een plant op te 
kweken tot een nieuwe plant. Deze techniek noemt men klonen. De groep planten die zo 
ontstaat noemt men een kloon. 
 

 
2p  46 In de strip is de professor aan het klonen. 

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
bewering juist onjuist 
Bij klonen hebben alle nieuwe planten verschillende erfelijke 
eigenschappen. 

  

Klonen is een manier van ongeslachtelijke vermeerdering.   
Ook dieren kunnen gekloond worden.   
Gekloonde planten zijn gevoeliger voor ziektes.   

 
 
BIOTECHNOLOGIE 
 
In de natuur kunnen tulpen niet met rozen kruisen of vossen niet met konijnen kruisen. 
De genen van die dieren en planten zijn niet samen te brengen op een natuurlijke manier. 
Een tulp met doornen zal niet spontaan ontstaan.  
Mensen hebben een manier ontwikkeld om dit wel voor elkaar te krijgen.  
In een laboratorium stoppen ze bijvoorbeeld een stukje (gen) van een vis  
in een aardappelplant. 
 

1p  47  Hoe wordt deze techniek genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  48 De genen zitten in de cellen van planten of dieren. 
In welk deel van de cel zitten de genen? 
A in de celkern 
B in de vacuole 
C in het protoplasma 
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1p  49 Greenpeace en andere milieuorganisaties vinden het verplaatsen van genen geen goed 
idee. 

 Noem een nadeel van deze techniek.  
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  50 Toch zijn er ook mensen die vóór deze techniek zijn. Er is een bedrijf dat een gen van een 
bacterie in een maïsplant stopt. Dit gen zorgt ervoor dat de maïsplant gif maakt. 
Schadelijke insecten die de maïs opeten gaan daarvan dood.  

 Noem een voordeel voor boeren die deze maïsplanten telen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BELASTINGEN IN SOORTEN EN MATEN 
 
Op producten of diensten zit een toeslag op de prijs die de consument moet betalen. 
Deze toeslag is de BTW of omzetbelasting.  
De producenten en leveranciers verhogen dus de prijs van een product of dienst met het 
bedrag van de BTW en vervolgens moeten zij dit geld aan de staat afdragen. De 
consument betaalt in werkelijkheid deze belasting, want die moet een toeslag op de prijs 
betalen. Zonder de BTW zou de consument goedkoper uit zijn. 
Op luxe producten, die niet echt nodig zijn om te leven, wordt 19% BTW geheven 
(bijvoorbeeld cd’s of sieraden). Op minder luxe producten wordt meestal 6% BTW 
geheven (bijvoorbeeld brood, bloemen en planten). Op zaken als sigaretten, drank of 
benzine komt bovenop de BTW ook nog eens de verbruiksbelasting of accijnzen. Van 
iedere verkochte liter benzine of jenever wordt een percentage aan accijnzen aan de 
overheid afgedragen. 
 

2p  51 Gerda leest op de website van de overheid bovenstaande informatie over belastingen. 
Voor haar bloemenwinkel wil zij weten hoeveel BTW zij moet berekenen op haar 
boeketten. 
De prijs die zij wil vragen voor een bruidsboeket is exclusief BTW € 56,70. 

 Bereken de prijs die de klant voor het bruidsboeket moet betalen. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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MINERALENBALANS 
 
Melkveehouder Bakema moet volgens de wet de instroom en uitstroom van mineralen van 
zijn bedrijf bijhouden. 
In de afbeelding staat de mineralenstroom van een melkveebedrijf. 
 

 
1p  52 Op welke plaats in de afgebeelde mineralenstroom vindt de grootste uitstroom van 

mineralen plaats? 
A plaats 1 
B plaats 2 
C plaats 3 
D plaats 4 
 

1p  53 Melkveehouder Bakema vergroot de instroom van mineralen. 
Welke invloed heeft dit normaal gesproken op zijn melkproductie? 
A neemt af 
B blijft gelijk 
C neemt toe 
 
 
KOPER IN VARKENSVOER 
 

1p  54 Aan veel soorten varkensvoer is koper toegevoegd. Koper bevordert de vertering van het 
voedsel bij het varken. Van het koper wordt 1 tot 10% opgenomen in het vlees van het 
varken. 
Waar komt de rest van het koper uit het voer in eerste instantie terecht? 
A in de lucht 
B in de mest 
C in de voerbak 
D in de waterbak 


