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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
KLIMOP 
 
Klimop is een plant die geschikt is als bodembedekker of kamerplant. De plant heeft een 
driehoekig blad dat groen of bontgekleurd is. 
 

 
 

1p  1 Klimop wordt gestekt door stengels in stukken te knippen. Elk stukje stengel heeft een 
blad. 
Hoe wordt dit type stek genoemd? 
bladstek 
tussenstek 
winterstek 
wortelstek 
 

1p  2 Om de klimop bij te mesten wordt Basismix gebruikt. Basismix is een samengestelde --
meststof met: 
- mangaan 
- borium 
- zink 
Tot welke elementen behoren mangaan, borium en zink? 
A hoofdelementen 
macro-elementen 
sporenelementen 
 

1p  3  Zoek de wetenschappelijke naam van klimop op. 
 
.......................................................................................................................................... 
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Aan een klimop is het volgende schadebeeld te zien:  
- het blad wordt lichter van kleur 
- de nerven blijven groen 
- de plant groeit weinig 
Waardoor wordt dit schadebeeld veroorzaakt? 
A gebrek aan vocht 
B te hoge temperatuur 
C tekort aan een voedingselement 
 
 
GROND 
 
Op de afbeelding is te zien hoe grond handmatig bewerkt kan worden.  

 
Welke twee handgereedschappen worden hierbij gebruikt? 
A panschop en mestvork 
B panschop en spitvork 
C spade en mestvork 
D spade en spitvork 
 
In een grondmengsel komen de volgende bestanddelen voor:  
- fijn zand  
- grind  
- grof zand 
- lutum 
De korrelgrootte van de bestanddelen is niet gelijk. 

 Zet de bestanddelen in volgorde van korrelgrootte. Begin met het bestanddeel met de 
kleinste korrel. 

 
…………………… − …………………… − ……………………. − …………………… 
 
In de onderstaande tabel staat hoeveel mineralen gebonden kunnen worden aan klei, 
leem, löss en zand. De hoeveelheden zijn gegeven in kilo’s per hectare. 
 
      klei  leem     löss  zand 
K      900    500      200    200 
Ca 20.000 6.000 10.000 1.500 
Mg   2.000    400      600    100 

 
Aan welke grondsoort kan de meeste kalk (Ca) gebonden worden? 
A klei 
B leem 
C löss 
D zand 
 

1p  4 

1p  5 

2p  6 

1p  7 
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Als de oogstwerkzaamheden in de herfst achter de rug zijn, ontstaan er vaak plassen op 
het land. 
 

 
 
Bij welke bodemsamenstelling is de kans op plassen het grootst? 
Als er veel 
A humus aanwezig is. 
B kleideeltjes aanwezig zijn. 
C organische stof aanwezig is. 
D zand aanwezig is. 
 
Grond bestaat uit vaste delen en grote en kleine poriën. De poriën kunnen gevuld zijn met 
lucht en water. 
Waarmee zijn in ideale grond de grote en kleine poriën gevuld? 
 
 de grote poriën met de kleine poriën met 

A lucht lucht 
B lucht water 
C water lucht 
D water water 
 
 
PLANTENGEGEVENS 
 

 Zoek de blauwe druif op, en geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist of 
onjuist is. 

 

beweringen juist onjuist 

De blauwe druif bloeit in maart en april.   

De blauwe druif is een knolgewas.   

 

1p  8 

1p  9 

2p  10 
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BEMESTING MET PATENTKALI 
 
Hieronder is een etiket van patentkali afgebeeld. 

 
 
Een teler geeft als basisbemesting 400 kilo patentkali per hectare. 

 Bereken hoeveel zakken patentkali nodig zijn voor de basisbemesting van één 
hectare. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Een teler heeft de keuze uit kali 60 en patentkali. 
Waarom gebruikt de teler liever patentkali? 
Patentkali 
A spoelt minder uit. 
B tast de gewassen minder aan. 
C tast de kunstmeststrooier minder aan. 
 
 

2p  11 

1p  12 
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Na het geven van de basisbemesting gaat de teler het perceel bewerken met de machine 
die hieronder afgebeeld staat. 

 
Hoe heet deze machine? 
A cultivator 
B eg 
C ploeg 
D spitmachine 
 
Op het etiket staat dat er MgO in de patentkali zit.  
Welk element wordt gegeven bij een bemesting met MgO? 
A kalium 
B magnesium 
C natrium 
D stikstof 
 
In patentkali zit 10% MgO. 

 Bereken hoeveel kilogram MgO er in één zak patentkali zit. Gebruik hiervoor het 
etiket. 

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

1p  13 

1p  14 

2p  15 
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BLADKIEP 
 
Bij de trek van tulpen op water kan het probleem van bladkiepen ontstaan. Bladkiepen 
betekent dat op waterige plekjes in het blad, het blad omkiept. Volgens onderzoek is er 
een verband tussen bladkiep en de hoogte van het zoutgehalte in het water. Dit verband 
is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

invloed van het zoutgehalte in het water op bladkiep en gewicht 
zoutgehalte bladkiep (%) gewicht (g) 

0.7 24 32,5 

1,5 25 32,6 

2,0 22 31,4 

2,5 18 28,8 

 
 Geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 

 

bewering juist onjuist 

Bladkiep treedt meer op bij een hoger plantgewicht.   

Een hoger zoutgehalte verlaagt het percentage bladkiep.   

Een hoger zoutgehalte verhoogt het plantgewicht.   

 
 
KNALAPPARAAT 
 
Op de onderstaande afbeelding is een knalapparaat te zien. 
 

 
(Uit ‘Oogst tuinbouw’ 6 juli 2001) 
 
Tot welke manier van gewasbescherming wordt het gebruik van een knalapparaat 
gerekend? 
A biologische gewasbescherming 
B chemische gewasbescherming 
C mechanische gewasbescherming 
 

2p  16 

1p  17 
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 Noem een groep plaagdieren waartegen een knalapparaat wordt ingezet? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
ZAAILINGEN 
 
Op onderstaande afbeelding worden zaailingen uit een rij verwijderd. 
 

 
 
Hoe heet dit handmatig verwijderen van zaailingen? 
A dunnen 
B planten 
C uitsteken 
D verspenen 
 
 
WINTERANDIJVIE 
 
 
In september wordt begonnen met de eerste plantingen van glasandijvie. Door de 
bodemtemperatuur hoog te houden, kunnen de plantjes goed inwortelen. Als de 
andijvieplantjes zijn aangeslagen, moet de bodemtemperatuur snel omlaag gebracht 
worden. 
Voor het bemesten tijdens de teelt wordt geadviseerd het gebruik van bitterzout (MgSO4) 

en kalksalpeter (Ca(NO3)2) af te wisselen. 
 
 
De eerste dagen na het planten moeten de andijvieplanten goed inwortelen.  

 Streep in onderstaande beweringen door wat fout is. 
 
- De inworteling wordt bevorderd door een  hoge / lage  bodemtemperatuur. 
- De inworteling wordt bevorderd door  wel / niet  te beregenen. 
 
In de tekst wordt geadviseerd de andijvie met bitterzout en kalksalpeter te bemesten. 
Welke voedingselementen worden toegevoegd met deze meststoffen? 
A fosfor en kalium 
B fosfor en stikstof 
C magnesium en kalium 
D magnesium en stikstof 
 

1p  18 

1p  19 

2p  20 

1p  21 
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Hoe wordt het bemesten tijdens de teelt genoemd? 
A basisbemesting 
B bijbemesting 
C tussenbemesting 
D voorraadbemesting 
 
Deltakorrel 12 + 10 + 18 chloorarm is een samengestelde meststof. 
Deze samengestelde meststof bevat: 
A 12% K + 10% P + 18% N 
B 12% N + 10% K + 18% P 
C 12% N + 10% P + 18% K 
D 12% P + 10% N + 18% K 
 
 
PLAGEN EN ROT 
 
Hieronder staan vier afbeeldingen van dierlijke organismen die schade kunnen 
veroorzaken in de land- en tuinbouw.  
 

 
 

1 2 3 4 
 

 Vul in onderstaande tabel achter de naam van het organisme het bijbehorende 
nummer in.  

 

naam nummer 

bladluis  

rups van het koolwitje  

spint  

witte vlieg  

 

1p  22 

1p  23 

3p  24 
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Hieronder staat een afbeelding van vruchtrot en een afbeelding van droogrot. 
   

 
 

 
Waardoor worden deze aantastingen veroorzaakt? 
A aaltjes 
B insecten 
C schimmels 
D virussen 
 
Onkruiden zijn planten die groeien waar ze niet gewenst zijn. Onkruiden kunnen de groei 
van gewassen belemmeren. Om dit te voorkomen worden onkruiden bestreden.  
Hieronder staan een aantal afbeeldingen van bekende onkruiden. 
 

 
 1   2   3   4 
 

 Zoek van elk onkruid de rubriek op. 
 

nummer naam rubriek 

1 duizendblad  

2 herderstasje  

3 kamille  

4 grote brandnetel  

 

1p  25 

2p  26 
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WERKEN IN EEN KAS 
 
Tamara werkt in een kas. Ze voert de handeling uit, die op onderstaande afbeelding te 
zien is. 
 

 
 
Welke handeling voert Tamara uit? 
A planten scheuren 
B planten verpotten 
C planten verspenen 
 

1p   Tamara is in de kas planten aan het uitzetten. Ze doet dit in driehoeksverband. 
 Vul op onderstaande tekening het aantal potjes aan. Doe dit in driehoeksverband. 

Verdeel de potjes gelijkmatig.  
 

 
Volgens de Arbowet mogen mensen maximaal 25 kilo tillen. 

 Wanneer een kist 12 kilo weegt, hoeveel kisten mag Tamara dan gelijktijdig volgens 
de Arbowet tillen? 

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

1p  27 

 28 

1p  29 
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BOUWBOEK TELER JANSEN 
 
Teler Jansen houdt van zijn suikerbietenteelt een bouwboek bij. Hierin schrijft hij de 
werkzaamheden op, die hij heeft uitgevoerd. Het bouwboek van de suikerbieten staat 
hieronder. 
 
 
Perceelsnaam:   Achter ‘t huis 4 
Perceelsgrootte: 6,0 ha 
Grondsoort:  zandgrond 
Ontwatering:  gedraineerd met buizenafvoer 
 
datum werkzaamheden hoeveelheden 

per hectare 
10/03 varkensmest ingewerkt met mestinjecteur 20 m3 
23/03 kunstmest gestrooid met een schijvenstrooier: 

- chilisalpeter 
- nakamag 

 
300 kg 
400 kg 

28/03 grond geploegd  
03/04 suikerbieten gezaaid met precisiezaaimachine 

gezaaid ras: Lolita 
1 pak van 
100.000 zaden 

17/04 chemische onkruidbestrijding met volveldbespuiting 
gebruikt middel: betanal trio 

 
2 liter 

27/04 chemische onkruidbestrijding met volveldbespuiting 
gebruikt middel: betanal trio 

 
2,5 liter 

02/05 mechanische onkruidbestrijding door rijenschoffelen  
04/05 chemische onkruidbestrijding met rijenbespuiting 

gebruikt middel: betanal trio 
 
0,8 liter 

15/05 aanaarden  
20/06 tot 
25/06 

handmatige verwijdering van doorgeschoten 
suikerbieten en groot onkruid 12 arbeidsuren 

12/10 suikerbieten gerooid met bunkerrooimachine. 55 ton schone 
bieten 

 
 Bereken hoeveel m3 varkensmest teler Jansen op het hele perceel heeft ingewerkt. 

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

 Hoeveel kilo chilisalpeter heeft teler Jansen per hectare gestrooid? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  30 

1p  31 
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 Hoeveel pakken zaaizaad heeft teler Jansen nodig voor het zaaien van suikerbieten 
op het hele perceel? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Om het overtollige water af te voeren is het perceel van teler Jansen gedraineerd. 
Waarmee wordt het perceel van teler Jansen gedraineerd? 
A met buizen in de grond 
B met een extra diepe grondbewerking  
C met greppels op het land 
 
Het is verplicht om mest in te werken. Dit kan bijvoorbeeld met een mestinjecteur. 
Wat is de belangrijkste reden voor het inwerken van de mest? 
A minder ammoniakuitstoot 
B minder mest nodig 
C minder uitspoeling 
 
De suikerbieten worden gezaaid met een precisiezaaimachine. 
Waarom moeten de suikerbieten met een precisiezaaimachine worden gezaaid? 
A De afstand tussen de zaadjes in de rij moet steeds hetzelfde zijn. 
B De hoeveelheid zaad per hectare moet steeds hetzelfde zijn. 
C De zaaidiepte van de zaadjes moet steeds hetzelfde zijn. 
 
Naast de chemische onkruidbestrijding voert teler Jansen ook nog onkruidbestrijding uit 
zonder chemische middelen. 

 Geef twee manieren van onkruidbestrijding zonder het gebruik van chemische 
middelen. 

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

1p  32 

1p  33 

1p  34 

1p  35 

2p  36 
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Op een bouwland met bieten blijven sommige planten achter in de groei. Op de wortels 
zitten kleine, bruingele bolletjes. De ziekte wordt ook wel bietenmoeheid genoemd. 
Op onderstaande afbeelding is de afwijking te zien. 
 

 
 
Waardoor wordt bietenmoeheid veroorzaakt? 
A aaltjes 
B kevers 
C rupsen 
 
Teler Jansen heeft kunstmest gestrooid met een schijvenstrooier. 
Welke van de onderstaande kunstmeststrooiers is een schijvenstrooier? 
 

   

A B C 
 
Bij de onkruidbestrijding heeft teler Jansen twee keer een volveldbespuiting en één keer 
een rijenbespuiting uitgevoerd. 
Wat is het grote voordeel van rijenbespuiting? 
A De rijen suikerbieten worden minder beschadigd. 
B Er is minder bestrijdingsmiddel nodig. 
C Het spuiten gaat sneller. 
 

1p  37 

1p  38 

1p  39 


