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woensdag 9 mei 
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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING 

 PLANTENTEELT CSE KB 

 
Het examen Landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens 
waarvan dit er één is. 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
09.00 - 11.00 uur

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________
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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 helemaal groen of bont gekleurd is. 
 

 
 

1p  1 Klimop groeit zowel in de kamer als buiten. De planten zijn overblijvend en groen. 
Tot welke groep planten behoort de klimop? 
A houtige bladhoudende planten 
B houtige bladverliezende planten 
C kruidachtige bladhoudende planten 
D kruidachtige bladverliezende planten 
 

1p  2 Klimop wordt gestekt door stengels in stukken te knippen. Elk stukje stengel heeft een 
blad. 

 Hoe wordt dit type stek genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  3 Aan een klimop zijn de volgende afwijkingen te zien:  
- het blad wordt lichter van kleur 
- de nerven blijven groen 
- de plant groeit weinig 
Deze afwijkingen worden veroorzaakt door een tekort aan een bepaald element. 
Welk element is dit? 
A borium 
B fosfor 
C kalium 
D magnesium 
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300007-767o 3   ga naar de volgende pagina 

1p  4 Om de klimop bij te mesten wordt 'Basismix' gebruikt. 'Basismix' is een samengestelde 
meststof met sporenelementen, zoals bijvoorbeeld: 
- mangaan 
- borium 
- zink 

 Waarom worden mangaan, borium en zink sporenelementen genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BODEM 
 

1p  5 In onderstaande tabel staan globaal de uitwisselbare mineralen die gebonden zijn aan de 
verschillende grondsoorten. De hoeveelheden zijn gegeven in aantal kilo uitwisselbare 
mineralen 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 is de minste kalk gebonden? 

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

2p  6 In een grondmengsel komen de volgende bestanddelen voor:  
- fijn zand  
- grind  
- grof zand 
- lutum 
- silt 

 Zet de bestanddelen van het grondmengsel in volgorde van korrelgrootte. Begin met 
het bestanddeel met de grootste korrel en eindig met het bestanddeel met de kleinste 
korrel. 

 
..……………… − .…….………… − ……………………. − ……………… - ………………… 
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ONKRUIDEN 
 

2p  7 Onkruiden zijn planten die groeien waar ze niet gewenst zijn. Zo kunnen onkruiden de 
groei van gewassen belemmeren. Om dit te voorkomen worden onkruiden bestreden. 
Hieronder staan twee afbeeldingen van onkruiden. 

 
  1          2  
 

 Zoek van bovenstaande planten de wetenschappelijke namen op. 
 

nummer Nederlandse naam wetenschappelijke naam 

1 grote brandnetel  

2 herderstasje  

 
1p  8 Een teler besluit om onkruiden te bestrijden met een schoffel. 

Welke vorm van onkruidbestrijding gebruikt de teler? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding  
C geïntegreerde bestrijding 
D mechanische bestrijding 
 
 
PLANTENRUBRIEK 
 

1p  9 Bij bepaalde planten moet de daglengte worden verlengd om te zorgen dat de plant 
bloemknoppen vormt. 
Tot welke plantengroep behoren deze planten? 
A daglichtneutrale planten 
B korte-dagplanten 
C lange-dagplanten 
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TEELTHANDELING 
 

1p  10 Op onderstaande afbeelding worden zaailingen handmatig verwijderd uit een rij. 
 

 
 

 Hoe heet het handmatig verwijderen van zaailingen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  11 Bij het oogsten van gewassen is het tijdstip van de oogst erg belangrijk. Kenmerken van  
planten of vruchten bepalen het oogsttijdstip. Zo is bij spruitkool de dikte van de spruiten 
bepalend. 

 Geef in de tabel aan welke kenmerken het tijdstip van de oogst bepalen. 
 

gewas oogstkenmerken 

aardbeien  

graan  

komkommer  

 
 
BEMESTING 
 

 
 

1p  12  Welk type kunstmeststrooier is hierboven afgebeeld? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  13 In het verleden is er in een sloot veel kunstmest terechtgekomen. Door het teveel aan 
voedingstoffen is de sloot overwoekerd door algen en eendekroos. 
Hoe heet dit proces? 
A eutrofiëring 
B mineralisatie 
C verzuring 
 

1p  14 Deltakorrel 12 + 10 + 18 chloorarm is een samengestelde meststof. 
Deze samengestelde meststof bevat: 
A 12% K + 10% N + 18% P 
B 12% K + 10% P + 18% N 
C 12% N + 10% K + 18% P 
D 12% N + 10% P + 18% K 
E 12% P + 10% K + 18% N 
F 12% P + 10% N + 18% K 
 

2p  15 Het bemesten van een perceel kan met dierlijke mest of met kunstmest. 
Beide mestsoorten hebben voordelen. 
In onderstaande tabel staan drie voordelen. 

 Geef in de tabel aan of het voordeel hoort bij dierlijke mest of bij kunstmest. Zet een 
kruisje in de juiste kolom. 

 
voordeel voordeel van dierlijke mest voordeel van kunstmest 
constante samenstelling   

exact te verdelen   

levert organische stof   
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WATER IN DE BODEM 
 
Voor een aantal belangrijke processen in een plant is water nodig. Daarom moet een 
plant altijd over voldoende water beschikken. De bodem vormt de buffer waaraan een 
plant het water onttrekt. Niet al het water in de bodem is voor de plantenwortels 
opneembaar. Een bepaalde bodem bevat drie soorten water: 
- grondwater 
- capillair water 
- hangwater 
 

2p  16 De verdeling van de soorten water in de bodem kan worden weergegeven in een 
bodemprofiel. 

 Geef in onderstaand bodemprofiel aan waar capillair water, hangwater en grondwater 
voorkomen. 

 
Bodemprofiel: 
  maaiveld 

laag 1 
 
hier zit_________________________ 

laag 2 
 
hier zit_________________________ 

laag 3 
 
hier zit_________________________ 

 
 

1p  17  Hoe ontstaat capillair water? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  18 Voor het afvoeren van overtollig water in de grond bestaan twee drainagesystemen:  
het open drainage systeem en het gesloten drainagesysteem. 

 Geef één verschil tussen een open drainagesysteem en een gesloten 
drainagesysteem. 

 
.......................................................................................................................................... 
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ZUUR IN STEENWOL 
 

1p  19 De zuurgraad is belangrijk bij de teelt van planten. Wanneer de zuurgraad niet goed is, 
kunnen planten bepaalde voedingsstoffen niet opnemen. 
Onderstaande tabel laat de zuurgraad zien in steenwolmatten bij de teelt van 
komkommers. 
 

 zuurgraad 
onder de potten 

zuurgraad 
tussen de potten 

zuurgraad 
boven in de mat 4,9 5,6 

zuurgraad 
onder in de mat 5,4 6,0 

 
 Waar is de steenwolmat het zuurst? 

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

1p  20  Hoe wordt zuurgraad ook wel genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
AARDBEIPLANTEN BEMESTING 
 
Een aardbeienteler leest in een vakblad dat het aan te raden is om in de tweede week na 
het planten 100 kilo stikstof per hectare te geven. Deze stikstofgift moet in een 
snelwerkende vorm worden gegeven. Dit kan met bijvoorbeeld chilisalpeter. De teler wil 
dit advies opvolgen en wil hiervoor chilisalpeter met 16% NO3

- gebruiken. 
 

1p  21 Welke vorm van stikstof voegt de teler toe wanneer met chilisalpeter bemest wordt? 
A ammonium 
B nitraat 
C ureum 
 

2p  22  Bereken hoeveel kilo chilisalpeter per hectare gestrooid moet worden om het advies 
op te volgen. 

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

1p  23 Chilisalpeter wordt in de bodem niet gebonden aan klei- of humusdeeltjes. 
 Wat is hiervan het gevolg? 

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



 

300007-767o 9   ga naar de volgende pagina 

KOOLWITJES IN SPITSKOOL 
 
Koolwitjes kunnen schadelijk zijn voor spitskool. De vlinders hebben per jaar meer dan 
één generatie. Na de eerste generatie zijn er tijdelijk weinig koolwitjes. De vlinders 
hebben echter eieren afgezet, die weer uitkomen, waardoor de spitskool opnieuw schade 
ondervindt. 
 

 
 

1p  24 Welke schade veroorzaken koolwitjes voornamelijk aan spitskool? 
A vreetschade door de rupsen  
B vreetschade door de vlinders 
C zuigschade door de rupsen 
D zuigschade door de vlinders 
 

1p  25 In welk stadium wordt het koolwitje bestreden? 
A ei 
B pop 
C rups 
D vlinder 
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WOLLUISBESTRIJDING 
 
Een proefstation voor bloemisterij heeft bij ficussen een proef gedaan naar de 
mogelijkheid om de wolluis te bestrijden met natuurlijke vijanden. De proef is opgezet in 
drie afdelingen van een kas. De resultaten staan in onderstaande grafiek. 
 

 
1p  26  In welke week zijn de eipakketten uitgezet? 

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

1p  27  In hoeveel afdelingen van de kas zijn biologische vijanden uitgezet? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  28 Hoeveel wolluizen zaten er per plant in week 41 in de afdeling met sluipwespen en 
kevers? 
A   1 –   10 
B 11 –   50 
C 51 – 100 
D meer dan 100 
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Het verloop van de wolluispopulatie in ficussen in drie verschillende afdelingen van een 
kas.
In week 26 zijn in alle afdelingen en gewassen evenveel eipakketten uitgezet. 
Waarnemingen zijn weergegeven van week 37 tot en met week 48 in 1999.
Wolluisniveaus:
0  =  geen wolluis
1  =    1 -   10 wolluizen per plant
2  =  11 -   50 wolluizen per plant 
3  =  51 - 100 wolluizen per plant 
4  =  meer dan 100 wolluizen per plant
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1p  29 Afdeling 1 is in week 41 geruimd. 
Wat is de reden dat deze is geruimd? 
A Het aantal sluipwespen werd te groot. 
B Het aantal sluipwespen werd te klein. 
C Het aantal wolluizen werd te groot. 
D Het aantal wolluizen werd te klein. 
 

1p  30  In welke afdeling was in week 40 het aantal wolluizen het laagst? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

einde 


