
300007-797o 

Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
 
 
 

 LANDBOUW-BREED CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 51 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
09.00 - 11.00 uur



300007-797o 2 ga naar de volgende pagina 

 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 
B 
C 
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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. 
 
 
VERMEERDERING 
 

1p  9 Planten kunnen op verschillende manieren ongeslachtelijk vermeerderd worden. Veel 
rozenstruiken worden op onderstaande manier vermeerderd. 
 

 
 Hoe heet deze manier van vermeerderen? 

 
.......................................................................................................................................... 
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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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SCHAALVERGROTING 
 
In de landbouw neemt het aantal bedrijven sterk af. Het totale oppervlak aan 
landbouwgrond is daarentegen vrij stabiel. 
 
In de tabel staan de aantallen boerenbedrijven in 1986 en 2000. 
 
type bedrijf aantal in 1986 aantal in 2000 
akkerbouw 17.782 13.749 
gemengd 17.595   9.850 
tuinbouw 24.446 18.427 
veehouderij 76.613 55.457 

 
 

1p  12 Wat wordt bedoeld met schaalvergroting? 
A Het aantal bedrijven neemt toe en de grootte van de bedrijven neemt toe. 
B Het aantal bedrijven neemt toe, maar de grootte van de bedrijven neemt af. 
C Het aantal bedrijven neemt af, maar de grootte van de bedrijven neemt toe.  
D Het aantal bedrijven neemt af en de grootte van de bedrijven neemt af. 
 

1p  13 In welke sector neemt het aantal bedrijven naar verhouding het sterkst af? 
A akkerbouw 
B gemengd bedrijf 
C tuinbouw 
D veehouderij 
 
 
SYMBOLEN 
 

3p  14 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  
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TRACTOR 
 

1p  15 De tractor wordt op een boerenbedrijf meestal intensief gebruikt. Elke dag moeten er voor 
het werk een aantal zaken bij de tractor worden gecontroleerd. 
Wat moet elke dag worden gecontroleerd? 
A banden, olie en kerosine 
B bouten, olie en koeling 
C brandstof, olie en kerosine 
D brandstof, olie en koeling 
 
 
VARKENSKETEN 
 
In het schema is de productieketen van varkensvlees weergegeven. 
 

 
1p  16 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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ZELFRIJZEND BAKMEEL 
 

 
1p  17  Wat is de functie van de additieven in dit bakmeel? 

 
.......................................................................................................................................... 
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HENNEP 
 
In Nederland wordt op landbouwbedrijven hennep verbouwd. De vezels uit de stengels 
worden gebruikt om touw van te maken. 
Nadat de hennep gemaaid is, moet het gewas nog twee weken drogen op het veld. 
Een teler van hennep zegt het volgende over het gewas: ”Doordat de toppen van het 
gewas zaad vormen, verstikken de kleinere stengels. Dat kost 20% opbrengst.” 
 

 
1p  18 Hennep vermeerdert zich door middel van zaad. 

 Hoe wordt deze vorm van vermeerdering genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  19 Een teler van hennep zou zonder verstikking een opbrengst van 125 ton hebben. 
 Bereken hoeveel opbrengst hij in werkelijkheid heeft. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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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  20  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  21 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  22 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  23 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  24 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  25 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  26 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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SCHAPENRASSEN 
 
In de jaren ‘80 zijn er in Nederland drie nieuwe schapenrassen ontwikkeld: de Swifter, de 
Noordhollander en de Flevolander.  
De Swifter is ontstaan uit een kruising van een Texelaar en een Vlaams melkschaap, de 
Noordhollander uit een Texelaar en een Fins landschaap, en de Flevolander uit een  
Ile de France schaap en een Fins landschaap. 
 
De eigenschappen van de genoemde schapenrassen zijn: 
- De Texelaar heeft zeer goede vleeseigenschappen, weinig overtollig vet, een 

seizoensgebonden bronst en veel aflammerproblemen. 
- De Swifter is een echt productieschaap, met een goede vruchtbaarheid en 

melkproductie, het lammert gemakkelijk af, produceert veel lammeren en veel melk en 
de lammeren zijn goede slachtproducten. 

- De Noordhollander is zeer vruchtbaar, gemiddeld tussen de drie en vier lammeren 
bij oudere ooien, de melkproductie is voldoende groot, weinig aflammerproblemen, 
zeer lange levensduur, voor de productie van een vleeslam moet er een goed 
vleeslamvaderdier gebruikt zijn bij de dekking. 

- De Flevolander is een echt productieschaap, zeer vruchtbaar, gemiddeld              
drie lammeren bij oudere ooien, weinig geboorte problemen, goede melkproductie, 
lange bronst (dus drie keer in de twee jaar aflammeren is mogelijk). 

- Het Vlaams melkschaap heeft een enorme vruchtbaarheid, drie-lingen zijn normaal, 
maar vijf-lingen zijn ook geen uitzondering, zeer rijke melkgift (bij voldoende voer kan 
het alle drie de lammeren zelfstandig groot brengen). 

- Het Fins landschaap is een zeer vruchtbaar ras, het kan twee keer per jaar 
aflammeren, zeer grote worpen, vijf- en zes-lingen komen regelmatig voor, het geeft 
veel melk en heeft goede wol. 

- Het Ile de France schaap is een vleesschaap, met een lange bronst, de 
vruchtbaarheid is laag. 

 
1p  27 Met behulp van welke manier van vermeerderen zijn de schapenrassen ontwikkeld? 

A generatieve vermeerdering 
B ongeslachtelijke vermeerdering 
C vegetatieve vermeerdering 
 

1p  28 Door welk ras heeft de Flevolander een grote vruchtbaarheid? 
A de Texelaar 
B het Fins landschaap 
C het Ile de France schaap 
D het Vlaams landschaap 
 

1p  29 Met welk ras kan een Noordhollander het beste worden gekruist om goede 
vleeslammeren te krijgen? 
A de Texelaar 
B het Fins landschaap 
C het Vlaams landschaap 
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1p  30 Het Ile de France schaap heeft als nadeel dat de vruchtbaarheid minder goed is. Een 
schapenhouder wil door fokken de vruchtbaarheid van zijn dieren vergroten, zonder 
daarbij andere rassen te gebruiken. 

 Beschrijf op welke manier hij dat moet aanpakken. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  31  Wat betekent ‘bronst’? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
VARKENSBEDRIJVEN 
 
Kirsti en Remco hebben samen drie varkensbedrijven. Een fokbedrijf met 190 zeugen, 
een vleesvarkensbedrijf met 1250 vleesvarkens en een vermeerderingsbedrijf met 620 
dieren.  
Kirsti en Remco willen biologisch gaan werken onder Ekokeur. Eén van de stappen, die 
ze moeten nemen, is het ombouwen van de stallen. De zeugen worden in groepen 
gehuisvest met stro op de vloer van de slaapplaatsen. De dieren krijgen ook een 
uitloopmogelijkheid naar buiten. Dieren in de biologische varkenshouderij worden gevoed 
met biologisch geteeld voer. Het voer is geteeld zonder kunstmest en zonder het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. 
 

2p  32 Een zeug werpt per jaar 2,5 keer biggen. Per keer werpt een zeug gemiddeld 11 biggen. 
90% van de biggen overleeft en wordt afgeleverd. 

 Bereken hoeveel biggen dat zijn per zeug per jaar. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  33 Welke van de volgende beweringen over de biologische varkenshouderij is of zijn juist? 
1    Het varkensvoer moet afkomstig zijn van gewassen die zonder mest zijn geteeld. 
2    De varkens moeten een uitloop naar buiten hebben. 
A alleen 1 
B alleen 2 
C zowel 1 als 2 
 

1p  34 De maatschappij stelt hoge eisen aan het welzijn van varkens. 
 Wat wordt verstaan onder welzijn van dieren? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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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  35 De pluimveehouder mag bepaalde monsters niet zelf afnemen. 
 Door wie worden deze monsters dan afgenomen? 

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

1p  36 Na het slachten, kan ook kippenvlees besmet zijn met de Campylobacter-bacterie. 
 Noem één manier om een Campylobacter-infectie bij mensen te voorkomen. 

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

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  37 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  38 Bij onderzoek wordt een minimum gesteld aan het aantal bloedmonsters dat moet worden 

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

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

1p  39 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  40 Sommige testen mogen niet te lang voor de slachting uitgevoerd worden.  
 Geef hier een reden voor. 

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

1p  41 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  42 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  43 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  44 Aan voedingsmiddelen worden hulpstoffen toegevoegd. 
 Wat zijn de functies van de hulpstoffen in de Vécal mayonaise? 

 
.......................................................................................................................................... 
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3p  45 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  46 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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PLANTENVOEDSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  47 Waar kan een lege plastic fles van plantenvoedsel het beste worden weggegooid? 

bij het 
A chemisch afval 
B gft 
C restafval 
 
 
KWALITEITSVERLIES DOOR INBLIKKEN 
 

2p  48 Eén van de manieren om verse groente te conserveren is inblikken. Hierdoor treedt wel 
kwaliteitsverlies op. 

 Noem twee vormen van kwaliteitsverlies die ontstaan door inblikken. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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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  49 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  50 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 
 
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  51  Bij welke temperatuur wordt witte kool het snelst omgezet in zuurkool? 

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

7 14 21 28 35 42

temperatuur in graden Celcius

groeisnelheid van
Lactobacillus


