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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
KAAPS VIOOLTJE (SAINTPAULIA) 
 
Het Kaaps viooltje heeft als wetenschappelijke naam Saintpaulia. Het is een makkelijk te 
vermeerderen kamerplant. 
 

 
1p  1 Op bovenstaande tekening is te zien hoe het Kaaps viooltje wordt gestekt. 

Hoe wordt dit type stek genoemd? 
A bladstek 
B kopstek 
C scheutstek 
D tussenstek 
 

1p  2 Hoe wordt deze manier van vermeerderen genoemd? 
A generatieve vermeerdering 
B geslachtelijke vermeerdering 
C vegetatieve vermeerdering 
 

1p  3 De plant waar de stekken vanaf worden genomen, heeft een bepaalde naam. 
Hoe wordt deze plant genoemd? 
A basisplant 
B moerplant 
C stekplant 
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1p  4 In de onderstaande tabel staan aanvoergegevens en prijzen van kamerplanten in 2002  
en 2003. 
 
 aanvoer  

x 1.000 stuks 
week 48 2003 

prijs in ct 
week 48 2002 

prijs in ct 
week 48 2003 

gemiddelde 
prijs in ct  
per week  

2002 

gemiddelde 
prijs in ct  
per week  

2003 
Begonia 171 76  86  98  106  

Cyclaam 484 96  97  100  93  

Euphorbia 2.223 101  105  101  107  

Kalanchoë 990 50  47  63  64  

Primula 221 37  47  38  41  

Kaaps viooltje 571 50  45  59  58  
 

 Wat is de prijs van het Kaaps viooltje in week 48 van 2002? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  5 Wat is de prijs van het Kaaps viooltje in week 48 ten opzichte van de gemiddelde prijs? 
A de prijs is lager 
B de prijs is gelijk 
C de prijs is hoger 
 
 
PROEFSTATION 
 

1p  6 Tessa werkt op een proefstation. Op het proefstation worden testen gedaan met 
machines. Tessa vindt het handig om foto’s te maken voor haar verslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto staat een machine die gebruikt wordt op het proefstation. 

 Wat wordt er met deze machine bestreden? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  7 Hoe wordt deze vorm van bestrijden genoemd? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding 
C mechanische bestrijding 
 
 
BODEMPROFIEL 
 
Leon is bezig met een bodemonderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen, graaft hij een 
profielkuil.  
 

 
 

2p  8  Geef in de onderstaande tabel met een kruisje aan of een bewering juist of onjuist is. 
 
bewering juist onjuist 
De profielkuil geeft informatie over de meststoffen in de bodem.   

De profielkuil geeft informatie over storende lagen in de bodem.   

De profielkuil geeft informatie over de wortelgroei in de bodem.   
 

1p  9 Leon ziet dat de bovenste laag van het bodemprofiel donkerder van kleur is dan de 
onderliggende lagen. 
Dit komt omdat er in de bovenste laag 
A meer bodemleven zit. 
B meer lucht zit. 
C meer organische stof zit. 
D meer voedingsstoffen zitten. 
 

1p  10 Na het graven van de profielkuil komt er een laagje water in te staan. 
Hoe wordt dit water genoemd? 
A grondwater 
B hangwater 
C slootwater 
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Leon wil het bodemprofiel tekenen. Hieronder staat de eerste aanzet van de tekening. De 
verschillende lagen zijn nog niet ingetekend. 

 
1p  11 Leon weet dat de verschillende lagen een naam hebben. 

Wat is de naam van laag P? 
A bouwvoor 
B maaiveld 
C ondergrond 
D zode 
 

1p  12 Aan het profiel kan Leon zien dat een aantal jaren een zelfde grondbewerking is 
uitgevoerd. Op 25 cm diepte is een ondoordringbare laag ontstaan. 
Hoe wordt deze ondoordringbare laag genoemd? 
A eglaag 
B freeslaag 
C ploegzool 
D woelzool 
 

1p  13 Op 80 cm diepte begint een zandlaag. 
 Geef met een lijn in de bovenstaande tekening aan waar deze zandlaag begint.  
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GROOTBLOEMIGE ROZEN 
 
In het staafdiagram staat de top 6 van grootbloemige rozen die in 2002 en 2003 verkocht 
zijn. 
 

Top 6, roos grootbloemig
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1p  14  Welke rozensoort is in 2002 het meest verkocht? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 Hoeveel ‘Red Berlin’ rozen werden er in 2003 verkocht? 
A   90 
B   90 miljoen 
C 130 
D 130 miljoen 
 

1p  16 De roos is een populaire bloem dankzij de kleur en de geur. Het vermeerderen van rozen 
is niet eenvoudig. 

 Zoek op welke manier van vermeerderen bij rozen in het boek staat. 
 
..........................................................................................................................................  
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PLANTENGROEPEN 
 

1p  17 Planten kunnen op verschillende manieren worden vermeerderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe worden de Irissen op de afbeelding vermeerderd? 
A als bol 
B als knol 
C als uitloper 
D als wortelstok 
 

1p  18 Veel tweejarige planten vormen in het eerste jaar dicht op elkaar staande bladeren op een 
korte stengel. Op onderstaand plaatje is dit te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe wordt deze groeivorm genoemd? 
A bladkrans 
B bladrozet 
C stengelkrans 
D stengelrozet 
 

1p  19 Er zijn planten die worden gezaaid en na verloop van tijd ondergespit of ondergeploegd. 
Bij de vertering van deze planten komen voedingsstoffen vrij. 
Hoe heet deze groep van planten? 
A bodembemesters 
B compostbemesters 
C groenbemesters 
D kruidbemesters 
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TOMATEN 
 

1p  20 Hieronder staan drie afbeeldingen van de ontwikkeling van tomaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1   2 3 
 

 Zet de afbeeldingen in de juiste volgorde van ontwikkeling. Schrijf de nummers op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21 Op de tekening worden de voorbereidingen voor het zaaien getroffen. 

 
 Welke twee hulpmiddelen worden hier gebruikt? 

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

1p  22 Met een zeef wordt er een laagje grond over het zaad gestrooid. Tomatenzaad is 
ongeveer 0,5 mm dik. 
Hoe dik moet het laagje grond zijn dat over het zaad wordt gestrooid? 
A dunner dan 0,5 mm 
B 0,5 mm 
C dikker dan 0,5 mm 
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1p  23 Op de tekening is iemand aan het zaaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe wordt deze manier van zaaien genoemd? 
A breedwerpig zaaien 
B rijen zaaien 
C zaden leggen 
 
 
PLAAGINSECTEN 
 

2p  24 Op de onderstaande afbeeldingen staan drie insecten. 
 

   
1 2 3 

 
 Zet in onderstaand schema achter de naam van het insect het juiste nummer. 

 
insect nummer 
bladluis  

dopluis  

schildluis  
 

1p  25 De witte vlieg kan veel schade aanrichten aan het gewas. Vroeger werden deze insecten 
doodgespoten. Tegenwoordig worden natuurlijke vijanden van deze plaaginsecten 
gebruikt. Deze zijn niet schadelijk voor het milieu. 
Met welke natuurlijke vijand kan de witte vlieg bestreden worden? 
A met de roofmijt 
B met de sluipwesp 
C met het lieveheersbeestje 
 

1p  26 Hoe wordt de manier van bestrijden met natuurlijke vijanden genoemd? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding 
C mechanische bestrijding 
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AKKERBOUWGEWASSEN 
 
Johan teelt vijf hectare aardappelen. 
 

1p  27 Om een goede planning te maken moet Johan weten welke werkzaamheden in welke 
maanden plaatsvinden. 

 Zoek op in welke maand Johan de aardappelen moet poten. 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  28 Johan wil een vroeg aardappelras telen. Hij kiest voor het ras Premiére. Om voldoende 
planten te krijgen moet hij 2,5 ton pootaardappelen per hectare poten. 

 Hoeveel ton pootaardappelen moet Johan in totaal poten? Schrijf de berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 Naast aardappelen teelt Johan ook een zomergraangewas. 
Zoek op welk gewas Johan het vroegst kan zaaien. 
A gerst 
B haver 
C rogge 
D tarwe 
 

1p  30 In de buitenteelt kan kunstmest op verschillende manieren worden toegediend. Sommige 
kunstmestsoorten mogen na het planten absoluut niet op het blad van de plant 
terechtkomen. Hiervoor kan onderstaande machine worden gebruikt. 
 

 
 
Hoe wordt deze machine genoemd? 
A rijenbemester 
B schijvenstrooier 
C schotelstrooier 
D pendelstrooier 
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1p  31 Tijdens een lange natte periode wil Johan toch het land op. Om te voorkomen dat de 
grond dicht gereden wordt, kan hij gebruik maken van rupsbanden. 
Wat is een andere manier om de grond niet dicht te rijden? 
A bredere banden gebruiken 
B hogedruk-banden gebruiken  
C smallere banden gebruiken 
 
 
BEMESTING 
 

1p  32 Hieronder is een zak kieseriet afgebeeld. 
 

 
 
Welk voedingselement wordt toegevoegd bij bemesting met kieseriet? 
A kalium 
B magnesium 
C natrium 
D stikstof 
 

1p  33 Aan een stekgrond is 500 gram pg mix toegevoegd. Dit is een NPK-meststof  
waaraan Cu, Zn en Fe zijn toegevoegd. 
Tot welke categorie elementen behoren Cu, Zn en Fe? 
A bij-elementen 
B hoofdelementen 
C macro-elementen 
D sporenelementen 
 

1p  34 Welk voedingselement wordt met Cu bedoeld? 
A cobalt 
B koper  
C ijzer 
D stikstof 
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WITLOF 
 
Witlof wordt geteeld op ruggen. In de herfst worden de wortels gerooid en gaan ze naar 
de kwekerij. Daar wordt er witlof uit getrokken. 
 

1p  35 Wat is een voordeel van witlof telen op ruggen? 
A De witlofwortels groeien naar de zijkant. 
B De witlofwortels krijgen meer warmte. 
C De witlofwortels krijgen meer water. 
D De witlofwortels worden eerder groen. 
 

1p  36 Witlof behoort tot de tweejarige gewassen. 
Wat wordt bedoeld met een tweejarig gewas? 
A Een gewas dat groeit en bloeit in één jaar en daarna afsterft. 
B Een gewas dat groeit in één jaar en bloeit in het tweede jaar en daarna afsterft. 
C Een gewas dat groeit in twee jaar en bloeit in het derde jaar en daarna afsterft. 
 
 
ORGANISCHE MEST 
 
Organische mest zorgt voor een vruchtbare bodem. Aan het gebruik van organische mest 
zijn regels verbonden. 

 
Tekening: Oogst juni 2001 
 

2p  37  Geef in de onderstaande tabel met een kruisje aan of een bewering juist of onjuist is. 
 
bewering juist onjuist
Organische mest heeft een vaste samenstelling aan voedingsstoffen.   

Organische mest zorgt na vertering voor voedingsstoffen.   

Organische mest bevordert het bodemleven.   
 

2p  38 Hieronder staat een aantal meststoffen: 
− gft-compost 
− kalksalpeter 
− NPK-mengmest 
− patentkali 
− drijfmest 
− gier 

 Welke drie van deze meststoffen zijn organisch? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  39 Na het aanbrengen van de organische mest kan deze met een ploeg worden 
ondergewerkt. 
Welke van de onderstaande werktuigen is de ploeg?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      C 
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