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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

DRONTAL, EEN ONTWORMINGSMIDDEL VOOR HONDEN 

 
Drontal 
Aangewezen bij: 
Behandeling van menginfecties met rond- en lintwormen bij honden. 
 
Hoe gebruiken en hoeveel? 
Wijze van toediening: 
De tabletten kunnen op één van de volgende manieren worden toegediend: 
- rechtstreeks achter op de tong aanbrengen en laten inslikken; 
- verpulveren en met het voedsel mengen; 
- toedienen in een vleesballetje. 
 
Dosering: 
Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht 
 
Behandelingsduur: 
Eenmalige toediening 
 
Toedieningswijze: oraal 
Verpakking: 100 tabletten 
Bewaring: bij kamertemperatuur 
 
 
Op welke manier moet Drontal worden toegediend? 
A op de huid 
B via een injectie 
C via de anus 
D via de bek 
 
Sjors wil zijn hond van 30 kg ontwormen met Drontal. 

 Hoeveel Drontaltabletten moet hij daarvoor gebruiken? 

..........................................................................................................................................  
 
Op een verpakking van Drontal staat bij de houdbaarheid: vervaldatum EX: 03 2006. 
Tot wanneer zijn de tabletten nog veilig te gebruiken? 
A tot maart 2006 
B tot mei 2006 
C tot juli 2006 
D tot september 2006 
 

 1 1p 

 2 1p 

 3 1p 
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DE DIERENAMBULANCE 

Op veel plaatsen in Nederland rijdt de dierenambulance. De dierenambulance verleent 
hulp aan zieke en gewonde dieren. Ook voor het vervoeren van huisdieren kun je bij de 
dierenambulance terecht. 
 
tarieven van de dierenambulance: 

donateur 
nee ja 

van huis naar dierenarts en 
terug inclusief wachttijd € 25,00 € 17,50
enkele rit naar dierenarts 
of van dierenarts naar huis € 18,50 € 13,50

toeslag weekendritten € 2,50 € 0,00

toeslag nachtritten (00 - 08 uur) € 5,00 € 0,00

vervoer buiten de regio € 25,00 € 17,50

toeslag per gereden km buiten de regio € 0,75 € 0,75

wachttijd per half uur € 6,00 € 0,00
 
ophalen van een overleden huisdier € 18,50 € 12,50
 
crematiekosten 
gezamenlijke crematies 
cavia of klein konijn € 15,50
kat of groot konijn € 25,50
kleine hond € 35,50
middelgrote hond € 51,00
grote hond € 61,00
zeer grote hond € 76,00
 
De hond van Ellis wordt op zondagmiddag ernstig ziek. Ze belt de dierenarts in haar 
regio. Deze zegt haar de hond zo snel mogelijk te brengen. De hond moet enige dagen bij 
de dierenarts in observatie blijven. Ellis belt de dierenambulance om haar hond naar de 
dierenarts te vervoeren. Ellis is geen donateur. 

 Wat moet Ellis voor de rit betalen? Schrijf de berekening op. 

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

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

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

 Wat kost de crematie van een teckel? 

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

 4 2p 

 5 1p 
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SNIJMAÏSRASSEN 

Snijmaïs wordt geteeld voor veevoer. De gehele plant wordt geoogst en ingekuild. 
 
De nieuwe snijmaïsrassenlijst 
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zeer vroege rassen 
Crescendo 7,5 7,5 7,5 8,5 99 9 96 97 
Biarritz 7,5 7 8,5 7 98 7,5 98 98 
DK237 6,5 7 8 7 105 7 103 101 
Goldoli 8 6,5 7,5 7,5 98 8 97 98 
Monitor 7,5 8,5 8,5 7 102 8,5 100 99 
PR39W67 6 7 7 9 105 7,5 104 105 
Rosalie 8 8 8 7,5 95 9 99 102 
Ambo 8 8 8 8 97 8 99 99 
vroege rassen         
Cameron 8 6 8,5 8 100 8 102 101 
Justina 7,5 8,5 6,5 8 102 8 101 100 
Goldella 7,5 6,5 8,5 7,5 107 7,5 103 104 
Goldissa 7,5 6 8,5 7,5 107 7,5 104 106 
middenvroege rassen 
Accent 8 8 7,5 6 99 6,5 103 103 
Attribut 8 8 8 7,5 107 6 105 103 
Geronimo 8 7,5 7,5 5,5 97 7 98 99 
Tripoli 8,5 7,5 8 7,5 106 6,5 105 105 
 
Toelichting bij de tabel: 
Cijfers 1 – 10; hoe hoger het cijfer hoe gunstiger de eigenschap is. 
Cijfers 'drogestof-opbrengst' en 'VEM-opbrengst'; de gemiddelde waarde is 100. 
Stengelrot en builenbrand zijn ziekten. 
VEM is voedingswaarde in hoeveelheid energie. 
Drogestof is gewicht zonder water. 
 
Een teler heeft vier rassen uitgekozen: Crescendo, Goldoli, Monitor en Tripoli. 
Welk ras levert de meeste 'drogestof' op? 
A Crescendo 
B Goldoli 
C Monitor 
D Tripoli 
 
Welke groep rassen heeft gemiddeld de grootste plantlengte? 
A zeer vroege rassen 
B vroege rassen 
C middenvroege rassen 
 

 6 1p 

 7 1p 
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Soms vallen maïsplanten om. De opbrengst wordt dan veel minder. Het omvallen heeft te 
maken met stevigheid, stengelrot en plantlengte. Een teler heeft de volgende rassen 
gekozen: Ambo, Crescendo, DK237 en PR39W67. 
Bij welk van deze rassen is de kans op omvallen het kleinst? 
A Ambo 
B Crescendo 
C DK237 
D PR39W67 
 
Een maïsteler heeft het ras Goldella uitgekozen. 

 Bij welke twee eigenschappen scoort dit ras hoog ten opzichte van de andere rassen? 

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

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

DE PRODUCTIE VAN EIWIT 

Eiwit is een belangrijke voedingsstof die door de landbouw wordt geproduceerd. Men 
vergelijkt de oppervlakte aan landbouwgrond die nodig is om een kilo dierlijk eiwit te 
produceren met de oppervlakte om een kilo plantaardig eiwit de produceren. 
Waarvoor heb je de grootste oppervlakte grond nodig? 
A voor dierlijk eiwit 
B voor plantaardig eiwit 
C voor beide soorten eiwit evenveel 
 

 8 1p 

 9 2p 

 10 1p 
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DESTRUCTIEKOSTEN 

Wanneer dieren op een bedrijf doodgaan, worden deze door een destructiebedrijf 
opgehaald. 
 
tarieven 2002 in € 
 
ophaaltarief   
standaard per stop 10,55 
verwerkingstarief   
slachtvarken per dier   0,85 
big per vat   2,67 
zeug per dier   3,20 
rund per dier 10,67 
kalf per dier   1,49 
nuchter kalf per dier   0,85 
schaap per dier   0,85 
geit per dier   0,45 
lam per vat   2,69 
pluimvee per vat   2,67 
 
Welke kosten brengt het destructiebedrijf totaal in rekening voor een dode melkkoe? 
A € 10,55 
B € 10,67 
C € 11,40 
D € 21,22 
 
Paul heeft schapen. Op 15 december gingen twee schapen dood. 

 Welke kosten brengt het destructiebedrijf Paul totaal in rekening voor deze schapen? 
Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Vroeger werden dode dieren op een bedrijf begraven of op de mesthoop gegooid. 
Tegenwoordig is dit niet meer toegestaan. 

 Noem hiervoor een reden. 

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

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

 11 1p 

 12 2p 

 13 1p 
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OPPERVLAKTENORMEN 

De oppervlaktenormen geven aan, hoeveel vloeroppervlakte er minimaal per varken in 
een stal moet zijn. 
 
Oppervlaktenormen tot 2013 en na 2013 in m2 

 

oppervlakte tot 2013 oppervlakte na 
2013  

 
varken nieuwe of 

verbouwde stallen bestaande stallen alle stallen 

    tot 15 kg 0,20 0,20 0,20 
15 -   20 kg 0,30 0,30 0,40 
30 -   50 kg 0,50 0,50 0,60 
50 -   85 kg 0,65 0,60 0,80 
85 - 110 kg 0,80 0,70 1,00 
boven 110 kg 1,00 1,00 1,30 
 
Een hok in een bestaande stal meet drie bij drie meter. 
Hoeveel vleesvarkens van 105 kg mogen daarin nu gehuisvest worden? 
A   9 
B 10 
C 11 
D 12 
E 13 
F 14 
 
Vergelijk de oppervlaktenormen van voor 2013 met die van na 2013. 
Wat geldt dan over het algemeen? 
A Na 2013 kunnen minder dieren in een stal gehouden worden dan er voor. 
B Na 2013 kunnen evenveel dieren in een stal gehouden worden als er voor. 
C Na 2013 kunnen meer dieren in een stal gehouden worden dan er voor. 
 

 14 1p 

 15 1p 
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VLEESCONSUMPTIE 

Drie van de vier Nederlanders eten bij de warme maaltijd een stuk vlees en 8% eet een 
stukje vis. 
 
In onderstaande tabel is de consumptie naar regio weergegeven. 
(% van de totale consumptie) 
 

regio inwoners vlees pluimveevlees vegetarische 
producten 

kant en 
klaarmaaltijden vis 

zuid 23,2 25,8 25,0 19,6 20,9 25,5 
oost 20,0 22,9 21,0 21,7 20,1 19,5 
noord 10,3 11,1   8,1   8,0   9,5   8,4 
rest 
west 

28,9 26,9 29,3 32,7 29,0 28,0 

grote 
steden 

17,6 13,3 16,7 18,0 20,4 18,6 

 
In welke regio worden de meeste vegetarische producten gegeten? 
A zuid 
B oost 
C noord 
D rest west 
E grote steden 
 

 16 1p 
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PRODUCTIEGRAFIEK LOHMANN WHITE-LSL LEGHENNEN 

Van de leghennen is weergegeven, wat het gemiddelde eigewicht is, welk percentage van 
de leghennen per dag een ei leggen (% leg) en wat het gemiddelde gewicht aan eieren 
per dag per kip is (eimassa/dag). 
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In welke van de volgende weken is de eimassa/dag het hoogst? 
A in week 24 
B in week 28 
C in week 32 
D in week 36 
E in week 40 
F in week 44 
 

 In welke week is het gemiddelde eigewicht 60 g? 

..........................................................................................................................................  
 
Het legpercentage is op een bepaalde dag 90%. Het gemiddelde eigewicht is op die  
dag 63 g. 

 Hoe groot is de gemiddelde eimassa op die dag (één cijfer achter de komma)? Schrijf 
de berekening op. 

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

 17 1p 

 18 1p 

 19 2p 
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BEPERKTE RASSENKEUS VOOR BIOLOGISCHE TUINDERS 

Per 1 januari 2004 mogen biologische tuinders alleen nog maar biologisch geteeld zaad 
gebruiken. De zaden moeten minstens één generatie biologisch zijn vermeerderd. 
Genetisch gemodificeerde rassen zijn verboden. Biologisch zaadgoed mag alleen ontsmet 
worden in een warmwaterbad. 
 
Bij het ontwikkelen van nieuwe rassen speelt zowel kruising als selectie een belangrijke 
rol. 

 Leg uit welke belangrijke rol kruising speelt bij het ontwikkelen van nieuwe rassen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Van welk type zaad mag een biologische groenteteler vanaf 1-1-2004 gebruikmaken? 
A zaad van genetisch gemodificeerde planten  
B zaad van traditioneel geteelde planten 
C zaad van biologisch geteelde planten 
 

INSCHATTING VOEDSELRISICO’S 

Aan voedsel zitten voedselrisico's. Aan wetenschappers en aan consumenten is gevraagd 
wat zij van vijf voedselrisico's vinden. 
In het diagram zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.  
1 wil zeggen een groot risico, 5 wil zeggen een klein risico. 
 

inschatting voedselrisico's

wetenschapconsument
Legenda:

besmetting met
micro-organismen

natuurlijke
gifstoffen

verkeerd samengesteld
dieet

gewasbeschermings-
middelen

additieven
1

5

5

4

3

4

2

1

3

2

 
 
 
Aan een voedingsmiddel zijn kleur- en smaakstoffen toegevoegd. 
Tot welk voedselrisico behoren deze kleur- en smaakstoffen? 
A additieven 
B gewasbeschermingsmiddelen 
C verkeerd samengesteld dieet 
D natuurlijke gifstoffen 
E besmetting met micro-organismen 
 

 20 1p 

 21 1p 

 22 1p 
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In voedingsmiddelen kan salmonella worden aangetroffen. 
Tot welk voedselrisico behoort salmonella? 
A additieven 
B gewasbeschermingsmiddelen 
C verkeerd samengesteld dieet 
D natuurlijke gifstoffen 
E besmetting met micro-organismen 
 
Welk voedselrisico is volgens de consument het grootst? 
A additieven 
B gewasbeschermingsmiddelen 
C verkeerd samengesteld dieet 
D natuurlijke gifstoffen 
E besmetting met micro-organismen 
 
Welk voedselrisico is volgens wetenschappers het grootst? 
A additieven 
B gewasbeschermingsmiddelen 
C verkeerd samengesteld dieet 
D natuurlijke gifstoffen 
E besmetting met micro-organismen 
 

KWALITEIT VAN VOEDING 

In de warenwet zijn veel zaken over voeding geregeld. Zo is precies omschreven wat er 
op het etiket moet staan of aan welke eisen een verpakking moet voldoen. Omdat de 
consument niet mag worden bedrogen, is in de wet omschreven, wanneer iets 'vetarm' of 
'rijk aan vitamine' is. 
In het algemeen is het verboden eet- en drinkwaren te verhandelen, die door 
ondeugdelijkheid de gezondheid of de veiligheid van de mens in gevaar brengen. 
 
De kwaliteit van voedingswaren wordt in Nederland door een organisatie van de overheid 
gecontroleerd. 

 Wat is de naam van deze organisatie? 

..........................................................................................................................................  
 
De Warenwet schrijft onder andere voor wat er allemaal op het etiket van een 
voedingsmiddel moet staan. 

 Noem drie gegevens die op een etiket moeten staan. 

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

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

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

 23 1p 

 24 1p 

 25 1p 

 26 1p 

 27 3p 
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SPRUITEN 

Spruitenteelt in Nederland in ha 
 

 2002 2001 2000 1999 1998 
Groningen   2.426   2.541   2.395   2.515   2.336 
Friesland     249      402       361       392      361 
Drenthe       83          4         44         27        28 
Overijssel         4          4          3         12        15 
Flevoland   2.715   3.652    1.833   1.509   1.676 
Gelderland      261      352       549       565      582 
Utrecht       0,7       0,6       0,6       0,5        0,5 
Noord-Holland      997      866   1.168   2.080   1.519 
Zuid-Holland 27.519 30.672 35.489 37.874 34.150 
Zeeland   2.715   3.175   3.245   3.864   2.583 
Noord-Brabant   1.154   1.452   1.866   2.293   1.912 
Limburg      773      820       871      937   1.056 
 

 In welke provincie werden in 2002 de meeste ha spruiten geteeld? 

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

 In welke provincies is de spruitenteelt in 2002 ten opzichte van 2001 toegenomen? 

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

SCHAPENVLEES 

Het hele jaar door worden er schapen naar het slachthuis gebracht. De prijs die 
schapenhouders krijgen, verschilt sterk tijdens het jaar. 
In de diagrammen zijn de prijzen van 2002 weergegeven. 
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Voordat schapen naar het slachthuis gaan, wordt gekeken of ze gezond zijn. Sterke 
vermagering en een slechte vacht duiden op ziekte. 

 Noem nog een kenmerk waaraan te zien is dat een dier ziek is. 

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

 28 1p 

 29 1p 

 30 1p 
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Een schapenhouder bracht op 1 februari 2002 veertig oude schapen naar het slachthuis. 
 Hoeveel kreeg hij voor de schapen? Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In onderstaande tabel is de samenstelling van verschillende soorten lamsvlees per  
100 gram weergegeven. 
 
soort lamsvlees energie (kJ) eiwit (g) vet (g) koolhydraat (g) 
lamsbout      1.068 26 17 0 
lamsgehakt         969 25 14 1 
lamskarbonade      1.453 26 29 0 
lamsschouder      1.181 28 19 0 
lamszadel      1.278 25 23 0 
 
Welk van deze soorten lamsvlees past het beste bij een vermageringsdieet? 
A lamsbout 
B lamsgehakt 
C lamskarbonade 
D lamsschouder 
E lamszadel 
 
Karim eet 200 gram lamskarbonade. 

 Hoeveel gram eiwit krijgt hij hiermee naar binnen? 

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

 31 2p 

 32 1p 

 33 1p 
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RESIDUEN IN GROENTEN EN FRUIT 

De overheid onderzoekt jaarlijks een groot aantal voedingsmiddelen op resten van 
bestrijdingsmiddelen (residuen). In onderstaande grafieken staan de resultaten van het 
onderzoek van groente en fruit in 2001. 
MRL staat voor Maximum Residu Limit. Dit is de hoeveelheid residu die bij goed 
landbouwkundig gebruik niet overschreden mag worden. 
 

residu > MRLgeen residuresidu < MRL

import van buiten EUimport vanuit EU-landenNederlands product

Legenda:

residuen in groenten en fruit (2001)

57%

32%
40%

54%
48%

14% 12%

39%

4%

 
 
 
Bij het onderzoek werden regelmatig producten gevonden waarbij de MRL werd 
overschreden. 
Bij welke product(en) kwam dat het meest voor? 
A Nederlands product 
B import vanuit EU-landen 
C import van buiten EU 
 

 34 1p 
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AMMONIAKUITSTOOT 

Ammoniak is schadelijk voor het milieu; ammoniak veroorzaakt onder andere verzuring. In 
bepaalde delen van Nederland zijn natuurgebieden extra gevoelig voor schade door 
verzuring. Hier mag een veebedrijf niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak 
produceren. De schade die de ammoniak van een bedrijf veroorzaakt, hangt af van het 
aantal en de soort dieren die op het bedrijf worden gehouden. Ook speelt de afstand van 
het bedrijf tot een verzuringgevoelig natuurgebied een rol. 
De overheid heeft voor deze delen van Nederland de volgende richtlijnen opgesteld: 
 

maximaal aantal dieren (koeien, varkens of kippen) afstand van bedrijf 
tot natuurgebied 
(meter) koeien varkens kippen 

20 0 1 40
100 3 7 400
500 47 140 8.300

1.000 189 550 33.300
3.000 17.050 50.000 3.000.000

 
Een melkveebedrijf heeft 45 koeien. 
Wat mag de afstand zijn tussen dit bedrijf en een natuurgebied dat gevoelig is voor 
verzuring? 
A      20 m 
B    100 m 
C    500 m 
D 1.000 m 
E 3.000 m 
 
Een kippenbedrijf ligt op 500 m van een natuurgebied dat gevoelig is voor verzuring. 
Hoeveel kippen mogen maximaal op dit bedrijf gehouden worden? 
A             40 
B           400 
C        8.300 
D      33.300 
E 3.000.000 
 
Uit welke soort mest komt de meeste ammoniak vrij?  
A kippendrijfmest 
B varkensdrijfmest 
C koeiendrijfmest 
 
Een melkveehouder heeft 50 koeien. Hij wil de uitstoot van ammoniak door zijn bedrijf 
verminderen, zonder het aantal koeien te verminderen. 

 Noem twee maatregelen die deze veehouder dan kan nemen. 

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

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

 35 1p 

 36 1p 

 37 1p 

 38 2p 
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Op onderstaande kaart van Nederland zijn twee gebieden aangegeven waar de uitstoot 
van ammoniak zijn bovengrens heeft bereikt. Er mogen geen nieuwe veebedrijven worden 
gevestigd en de uitbreiding van bestaande bedrijven is aan een bepaald maximum 
gebonden. 
 

0 30 60 km

N

 
 
Door bepaalde kenmerken is het ene gebied gevoeliger voor ammoniak dan het andere. 

 Noem een van deze kenmerken. 

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

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

GRONDWATERPEIL 

In 2003 was de zomer warm en droog. In verschillende gebieden verboden 
waterschappen te beregenen met grondwater. 
Welke invloed heeft beregenen met grondwater op het grondwaterpeil? 
A Het grondwaterpeil zakt. 
B Het grondwaterpeil blijft gelijk. 
C Het grondwaterpeil stijgt 
 

 39 1p 

 40 1p 
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KLAUWPROBLEMEN 

Het is slecht gesteld met de klauwgezondheid van runderen in Nederland. Meer dan 80% 
heeft tenminste problemen aan één klauw. Vooral infecties komen veel voor. 
In de onderstaande tabel staan de resultaten van een onderzoek naar klauwproblemen bij 
verschillende stalvloeren. 7000 runderen werden onderzocht. 
 
klauwproblemen bij 7000 runderen(%) 

vloertype  
 
 
klauwaandoening 
 

betonnen 
vloer met 
rooster 

betonnen 
vloer met 
rooster en 
schuif 

dichte 
betonnen 
vloer zonder 
schuif 

potstalvloer 

stinkpoot 51 36 52 13 
mortellaro 31 20 31   4 
bevangenheid 48 56 45 24 
kneuzing   7   7 10   5 
zoolzweer   3   3   6   2 
defect in witte lijn   7   9   7 26 
witte lijnontsteking   1   1   1   1 
tyloom   4   3   6   1 

 
Welk type vloer geeft de minste klauwproblemen? 
A betonnen vloer met rooster 
B betonnen vloer met rooster en schuif 
C dichte betonnen vloer zonder schuif 
D potstalvloer 
 
Drie klauwaandoeningen zijn: kneuzing, witte lijnontsteking en zoolzweer. 
Welke aandoening is geen gevolg van een infectie? 
A kneuzing 
B witte lijnontsteking 
C zoolzweer 
 

 Welk gedrag vertoont een koe met klauwproblemen? 

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

..........................................................................................................................................  
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PRIJZEN VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN 

In Nederland is de teelt van biologische groente en fruit in 2002 toegenomen met 12%. 
De vraag naar biologische producten is met 9% gestegen. In het buitenland is de teelt van 
biologische producten ook toegenomen. Dit bemoeilijkt de export van biologische groente 
en fruit.  
In onderstaande tabel worden de prijzen van biologische en gangbare producten met 
elkaar vergeleken. 
 
prijzen van biologische en gangbare producten (€) 
product biologisch gangbaar meerprijs in % 
aardappelen (1 kg)  0,85 0,53   60 
champignons (250 g)  1,38 0,91   52 
hamlappen (1 kg) 14,99 8,64   73 
jonge kaas (1 kg)  8,80 6,20   42 
kipfilet (1 kg) 20,97 9,29 126 
halfvolle melk ( 1 l)  0,90 0,63   43 
ribcarbonade (1 kg) 12,99 8,59   51 
roomboter (250 g)  1,61 1,13   42 
rundergehakt (1 kg)  9,49 6,62   43 
trostomaat (1 kg)  4,69 3,58   31 
 
Veel mensen vinden biologische producten in verhouding tot gangbare producten te duur. 

 Voor welk product uit de tabel geldt dit het minst? 

..........................................................................................................................................  
 
De prijs van biologische winterpeen is € 1,15 per kilo. De prijs van gangbare winterpeen is 
€ 0,73. 

 Wat is de meerprijs in % van biologische peen? 

..........................................................................................................................................  
 
De uitbreiding van de teelt van biologische producten in het buitenland bemoeilijkt de 
export van Nederlandse biologische producten. 

 Leg dit uit. 

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

..........................................................................................................................................  
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DE EUROPESE UNIE WORDT GROTER 

Vanaf 2004 is de Europese Unie uitgebreid met een aantal landen. De meeste van deze 
landen liggen in het oosten van Europa, maar ook Malta en Cyprus zijn vanaf 2004 lid. 
Het groter worden van de EU heeft invloed op de handel van agrarische producten en op 
de agrarische subsidies voor EU-landen. Op onderstaand kaartje staat aangegeven welke 
landen lid zijn geworden. Per land is informatie aangegeven over de agrarische sector. 
 

Estland

32
7,4
986

Letland

118
13,5
2.540

Litouwen

262
19,6
3.489

Polen

2698
18,8
18.397

Tsjechië

193
5,2
4.280

Slovenië

81
9,9
486

Malta

2,7
1,9
12

Slowakije

119
6,7
2.444

Hongarije

227
4,8
5.853 Cyprus

14
9,2
134

EU-toetreders in cijfers
Legenda:

aantal mensen werkzaam in
land- en tuinbouw (x 1.000)
agrarische werknemers als %
van de beroepsbevolking
aantal ha's landbouwgrond
(x 1.000)
EU-landen

lid vanaf 2004

geen lid

 
 
Hoeveel ha landbouwgrond heeft Malta? 
A        12 
B   1.900 
C   2.700 
D 12.000 
 
In een aantal landen die pas zijn toegetreden, vormen de werkenden in de agrarische 
sector een groot deel van de beroepsbevolking. 
In welk nieuw toegetreden land is dit aandeel het grootst? 
A Letland 
B Litouwen 
C Polen 
D Slowakije 
 
In deze nieuwe EU-landen kunnen bepaalde agrarische producten goedkoper worden 
geteeld dan in Nederland. 

 Noem hiervoor twee redenen. 

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

..........................................................................................................................................  
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De uitbreiding van de EU heeft voor- en nadelen. 
 Noem één mogelijk voordeel voor de Nederlandse consument. 

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

 Noem één voordeel van de uitbreiding van de EU voor de Poolse producent. 

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

GRASSOORTEN 

Grasvelden worden voor verschillende doeleinden aangelegd, op verschillende plaatsen 
en onder verschillende omstandigheden. Daarom is het bij het aanleggen van een nieuwe 
grasmat belangrijk de juiste grassoort(en) te kiezen. Om tot een juiste keuze te kunnen 
komen kan onderstaande tabel gebruikt worden. 
 

soort gras toepassingsgebieden eigenschappen 
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Engels raaigras 9 7 8 6 4 7 9 8 4 6 7 6 4 
veldbeemgras 8 8 8 7 5 2 8 9 7 6 8 10 6 
gewoon rood 
zwenkgras 

6 9 8 8 9 4 6 9 6 8 8 8 8 

rood zwenkgras fijne 
uitlopers 

6 9 8 9 9 4 6 9 6 8 8 8 8 

rood zwenkgras forse 
uitlopers 

5 7 7 9 7 5 5 8 6 7 7 9 8 

hard zwenkgras 4 7 7 9 6 3 5 8 8 7 8 8 6 
gewoon schapegras 4 7 6 9 6 2 6 8 8 7 9 7 7 
fijnbladig schapegras 3 5 5 9 5 2 5 6 8 7 9 8 6 
gewoon fakkelgras 4 8 6 9 6 4 5 8 9 7 9 8 8 
gewoon struisgras 4 8 7 8 10 2 5 10 8 9 8 8 8 
wit struisgras 4 7 6 7 10 2 4 10 8 10 8 9 5 

Verklaring van de cijfers: 
toepassingsgebieden: hoe hoger het cijfer hoe geschikter voor de toepassing 
eigenschappen: hoe hoger het cijfer hoe beter de eigenschap 
 
Het is meestal niet verstandig om een grasveld in te zaaien met één grassoort. 

 Noem hiervoor één reden. 

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

..........................................................................................................................................  
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Gras op een golfgreen moet speciale eigenschappen hebben. Gewoon en wit struisgras 
zijn zeer geschikt voor een golfgreen. 
Welke twee eigenschappen maken deze grassen geschikt voor een golfgreen? 
A droogtetolerantie en wintervastheid 
B droogtetolerantie en zodedichtheid 
C tolerantie kort maaien en zodedichtheid 
D wintervastheid en tolerantie kort maaien 
 
Marco wil in zijn tuin een siergazon aanleggen. 

 Welke twee soorten gras zijn daar het meest geschikt voor? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Voor welke toepassing is schapegras het meest geschikt? 
A sport 
B gazon 
C recreatie 
D berm en dijk 
E golfgreen 
 

VOGELPEST 

Aviaire influenza ook wel klassieke vogelpest genoemd, is zeer besmettelijk. Het is een 
meestal zeer acuut verlopende ziekte bij hoenderachtigen. De ziekte heeft een korte 
incubatietijd en gaat gepaard met een hoog sterftecijfer. De dieren worden suf, eten 
minder, leggen minder eieren en hebben een soort 'snotneus'. Kop en hals vertonen 
zwellingen (waardoor de dieren kunnen stikken) en de kam verkleurt. In sommige 
gevallen treedt acute sterfte op zonder voorafgaande klinische symptomen. 
Besmette vogels scheiden ziektekiemen uit via de luchtwegen, via het oogvocht en via de 
mest. De ziekte kan zich direct verspreiden door contact tussen vogels of indirect via de 
lucht of door blootstelling aan besmet materiaal zoals mest, voer en transportmiddelen. 
 
Door wat voor ziektekiem wordt klassieke vogelpest veroorzaakt? 
A een bacterie 
B een schimmel 
C een virus 
D een vogel 
 

 Noem vier symptomen van klassieke vogelpest. 

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

..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Een goede bedrijfshygiëne helpt een kippenhouder bij het voorkomen van besmetting 
door vogelpest. 
Welke vorm van besmetting laat zich moeilijk beïnvloeden door een goede 
bedrijfshygiëne? 
A besmetting door de aanvoer van kuikens 
B besmetting door de aanvoer van voer 
C besmetting via de lucht 
D besmetting via wilde vogels 
 
Vogelpest wordt in Nederland bestreden door uitroeiing. Vaccinatie is niet toegestaan. 

 Wat is vaccineren? 

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