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

BODEMLEVEN 

In de grond komt allerlei leven voor. Dit wordt met een verzamelnaam bodemleven 
genoemd. 
 

 
 
Het bodemleven is te verdelen in twee groepen: parasieten en niet-parasieten. 

 Geef van onderstaande organismen aan tot welke groep deze behoren. 
 
bodemleven groep 

emelten  

wortelluis  

wormen  

stikstof bindende bacteriën  
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Het bodemleven is belangrijk voor een goede grond. Hieronder staan drie uitspraken over 
bodemleven. 

 Geef van elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 
uitspraak juist onjuist 

Het bodemleven breekt organische stof af.   

Het bodemleven bindt bodemwater.   

Het bodemleven mengt de gronddeeltjes.   

 
In een goede grond komt veel bodemleven voor. 
Welke vorm van bodemleven komt in een goede grond het meest voor? 
A aaltjes 
B bacteriën 
C regenwormen 
D wortelduizendpoten 
 
Het bodemleven wordt bevorderd door 
A anorganische stof in de grond. 
B koolstofdioxide in de grond. 
C kunstmest in de grond. 
D organische stof in de grond. 
 
Wortelknolbacteriën leven in de wortels van vlinderbloemigen. Beide organismen leven in 
symbiose. 

 Welk voordeel bieden de bacteriën aan de vlinderbloemigen? 

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

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

2p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 



500012-1-614o 4  ga naar de volgende pagina 

AMARYLLIS IN SUBSTRAAT 

Jan Rangers teelde in het verleden amaryllis in de grond. Omdat dit door bodemplagen 
problemen opleverde, teelt hij nu amaryllis in substraat. 
 

 
 
Bron: Vakblad voor de Bloemisterij 50 (2002) 
 
Een bodemplaag was de oorzaak dat Jan Rangers tegenwoordig in substraat teelt. 
Welke van onderstaande organismen kan een bodemplaag veroorzaken? 
A aaltje 
B mineervlieg 
C spint 
D trips 
 
Bij het telen in substraat kunnen water en meststoffen worden hergebruikt. Dat is een 
voordeel. Er zit echter ook een nadeel aan het hergebruik. Ziekten en plagen kunnen 
worden verspreid. 

 Hoe wordt in de substraatteelt voorkomen, dat de in het water levende ziekten en 
plagen worden verspreid? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bij het doorsnijden van de amaryllis worden rokken zichtbaar. 

 Van welke plantenrubriek is dit een kenmerk? 

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

1p  6 

1p  7 

1p  8 
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AALTJESOVERZICHT 

Bij het maken van een bouwplan dienen akkerbouwers en tuinders rekening te houden 
met het effect van de gewassen op aaltjes. 
 

 A B C D E F G H I J K L M N 
aardappel               

suikerbiet               

ui               

erwt               

stamslaboon               

prei               

gele mosterd               

Engels raaigras               

Italiaans 
raaigras               

 aaltjesvermeerdering:   = geen     = matig     = veel 

A gele bietencystenaaltje H graanwortellesieaaltje 
B havercystenaaltje I stengelaaltje 
C noordelijk wortelknobbelaaltje J Tylenchorhynchus dubius 
D graswortelaaltje K Rotylenchus uniformus 
E maïswortelknobbelaaltje L speldaaltje 
F bedriegelijk maïswortelknobbelaaltje M Trichodorus spp & Paratrichodorus spp 
G wortellesieaaltje N tabaksratelvirus 

Bron: oogst 2 mei 2003 
 

 Welk aaltje kan zich met een bouwplan van aardappelen, prei en erwten het snelst 
vermeerderen? 

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

 Met welke groenbemester is het risico op wortelknobbelaaltjes het grootst? 

..........................................................................................................................................  
 
In de glastuinbouw kunnen aaltjes bestreden worden door de grond te stomen. 
Bij stomen is sprake van 
A biologische bestrijding. 
B chemische bestrijding. 
C mechanische bestrijding. 
D thermische bestrijding. 
 

1p  9 

1p  10 

1p  11 



500012-1-614o 6  ga naar de volgende pagina 

BEMESTING CHRYSANT 

Hieronder staat een deel van de resultaten van een bemestingsonderzoek. 
 

SGS 
 
Chemisch Laboratorium 
 

Schoolbaan 2 

Postbus 74 

2370 AB Roelofarendsveen 
 

 
Sector Tuinbouw 

 
Chemisch onderzoek van:  
Grond, 1 : 2 volume-extract 

 
Datum 

Opdrachtbonnummer 
Analysenummer 

Datum monsterafname 
Monsternemer 
Analysedatum 

Monsteraanduiding 
Perceel 

Gewas / cultivar 
Adviescode 

Waterschema 
Tweede waterbron 

 
: 17 september 2004 
: 200409/0209239 
: 02-25968 
: 13 september 2004 
: Jan de Wit 
: 16 september 2004 
:  
: Chrysanten kas 
: Chrysant (jaarrond) 
: G429 
: B 6.8.1. / 3.0.0. 
:  
 

   Kationen: millimol/l 

Analyse pH EC NH4
+ K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Si 

Resultaat 6.8 1.4 <0.2 1.3 1.7 4.9 0.8 0.3 
laag 5.0 0.7  0.5  0.7 0.4 0.4 

streefwaarde 5.7 0.8  1.0  1.5 0.8 0.8 

hoog 6.2 1.4 0.5 2.0 4.0 3.0 1.5 1.5 

   Anionen: millimol/l 

Analyse   NO3
- Cl- SO4

2- HCO3
- H2PO4

-  
Resultaat   2.7 1.6 4.5 0.3 0.07  
laag   1.0  0.7  0.10  

streefwaarde   2.0  1.5  0.12  

hoog   4.0 4.0 3.0  0.20  

   Overige elementen: millimol/l 

Analyse   Fe Mn Zn B Cu Mo 
Resultaat   0.4 0.8 <0.2 <0.6 0.2 <0.1 
laag   5.0 1.0 1.5 10   

streefwaarde   8.0 2.0 2.0 15 0.7 0.7 

hoog   10 3.0 2.5 25 0.9 0.9 

 
Voor het onderzoek heeft men een 1 : 2 volume extract genomen. 
Wat wordt met een 1 : 2 volume extract bedoeld? 
A 1 deel grond en 2 delen lucht  
B 1 deel grond en 2 delen water 
C 1 deel lucht en 2 delen grond  
D 1 deel water en 2 delen grond 
 
De waarde van calcium (Ca2+) ligt boven de streefwaarde. 

 Wat is het gevolg voor de plant bij een langdurige overbemesting met calcium? 

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

1p  12 

1p  13 
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In de kolom met anionen staat NO3
-. 

 Wat is de naam van dit anion? 

..........................................................................................................................................  
 
Op een tank met salpeterzuur staat onderstaande waarschuwing. 
 

 
 

 Wat betekent deze waarschuwing? 

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

STAGE VAN HENK 

Henk loopt stage bij een akkerbouwbedrijf. 
 
In de zomer selecteert Henk samen met de akkerbouwer de aardappelen. Ze lopen 
samen door het veld en zoeken naar aangetaste planten. Die nemen ze mee. 
Waardoor zijn deze planten aangetast? 
A aaltjes 
B insecten 
C virussen 
 
De grondsoort op het stagebedrijf van Henk is klei. Henk moet een perceel ploegen. 

 Waarom wordt de kleigrond op dit perceel in het najaar geploegd? 

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

..........................................................................................................................................  
 
In de winter wordt het land met een cultivator bewerkt. Dit gebeurt ’s ochtends na een 
flinke nachtvorst. 

 Waarom wordt de grond bewerkt ná een nachtvorst? 

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

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

1p  14 

1p  15 

1p  16 

1p  17 

1p  18 
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BIETEN ZAAIEN 

Ronald controleert de zaaidiepte en onderlinge afstand van het bietenzaad. 
 

 
 
Bron: Oogst 7 maart 2003 
 
Bietenzaden worden in rijen gezaaid. In de rij liggen de zaden ook op dezelfde afstand. 
Bietenzaden worden gezaaid met een 
A cassettezaaimachine. 
B pijpenzaaimachine. 
C precisiezaaimachine. 
D rijenzaaimachine. 
 

1p  19 
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Om het bietenzaad nauwkeurig te kunnen zaaien wordt het vaak omhuld met een 
kleiachtige substantie. 
 

 
 
Hoe wordt dit omhulde zaad genoemd? 
A gecoat zaad 
B naakt zaad 
C pillenzaad 
D voorgekiemd zaad 
 
De afstand tussen de rijen is 50 cm. In de rij liggen de zaden 20 cm uit elkaar. 

 Hoeveel zaden worden per hectare gezaaid? Schrijf de berekening op. 

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

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

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

Een goed zaaibed bevat veel lucht.   

Een goed zaaibed bevat weinig meststoffen.   

Een goed zaaibed bevat veel kluiten.   

 

ORGANISCHE MEST 

Organische mest zorgt voor een vruchtbare bodem. Aan het gebruik van organische mest 
zijn ook regels verbonden. 
 

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

Organische mest levert een vaste samenstelling aan voedingsstoffen.   

Organische mest levert na vertering humus.   

Organische mest verbetert de waterhuishouding.   

 

1p  20 

2p  21 

2p  22 

2p  23 
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Het gebruik van organische mest in het najaar en in de winter is op zandgronden 
verboden. 
Dit is verboden omdat 
A de structuur van zandgronden in najaar en winter vernield wordt. 
B de verzuring van zandgronden in najaar en winter plaatsvindt. 
C de voedingsstoffen in najaar en winter te veel uitspoelen. 
 
Na het aanbrengen van de organische mest moet deze direct worden ingewerkt. 
Hieronder staat een werktuig afgebeeld waarmee dit kan gebeuren. 
 

 
 

 Wat is de naam van dit werktuig? 

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

GRONDBEWERKING BIJ BIOLOGISCHE PAPRIKATEELT 

Een goede grondstructuur kan kurkwortels en dichtslempen voorkomen. Door te spitten of 
te frezen wordt de grond luchtiger en wordt tevens de wortelduizendpoot geweerd. 
Stomen doodt de aanwezige schimmels, bestrijdt wortelduizendpoten en warmt de grond 
op voor een vlotte inworteling, maar toch is het niet altijd nodig. 
Een diepe grondbewerking is nodig omdat paprikaplanten diep wortelen. 

 
 Wat is dichtslempen? 

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

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

 Noem twee gevolgen van het stomen van grond. 

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

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

1p  24 

1p  25 

1p  26 

1p  27 
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Omdat paprikaplanten diep wortelen, is een diepe grondbewerking van belang. 
Een diepe grondbewerking is bijvoorbeeld handmatig twee steken diep spitten. 
Op welke diepte bevindt zich de tweede steek? 
A 10-20 cm 
B 20-40 cm 
C 40-60 cm 
D 60-80 cm 
 

 Geef een reden waarom het gewas na stomen makkelijker wortelt. 

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

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

PERKPLANTEN 

Perkplanten worden al eeuwenlang geteeld. Er bestaat een groot aantal soorten 
perkplanten zoals geraniums, afrikaantjes, salvia’s, petunia’s, enzovoort. 
 
Perkplanten worden gezaaid, groeien, bloeien en sterven in één seizoen. 

 Tot welke plantenrubriek worden de perkplanten gerekend? 

..........................................................................................................................................  
 
De meeste perkplanten worden gezaaid. 
Na het zaaien worden de zaden afgedekt met een laagje grond. 
Wat is de richtlijn voor de hoeveelheid grond die de zaden moet afdekken? 
A 1 cm grond 
B 5 cm grond 
C zoveel grond als er in het kistje of tray kan 
D zoveel grond als het zaad dik is 
 

1p  28 

1p  29 

1p  30 

1p  31 
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Teeltschema perkplanten 
 
 jan 

b m e
feb 
b m e 

mrt 
b m e 

apr 
b m e

mei 
b m e

jun 
b m e

jul 
b m e

aug 
b m e

sep 
b m e 

okt 
b m e 

nov 
b m e 

dec 
b m e

Ageratum                                     
                                     
                                     
Begonia                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Gazania                                     
Impatiens                                     
                                     
                                     

 
 zaaitijd  b begin 
 oppottijd  m midden 
 aflevertijd  e eind 

 
 Wanneer kunnen in februari gezaaide Ageratums worden verkocht? 

..........................................................................................................................................  
 
Een speedcell-zaaitray heeft een afmeting van 54 x 31 cm. In de lengte zitten 22 rijen 
cellen, in de breedte zitten 12 rijen cellen. 

 Hoeveel planten kunnen er in deze zaaitray gezaaid worden? 

..........................................................................................................................................  
 
Om de vochtigheid van de grond hoog te houden worden de zaaitrays afgedekt met folie. 

 Welk proces wordt hierdoor geremd? 

..........................................................................................................................................  
 
Voordat de trays worden afgeleverd, laat men de planten eerst wennen aan veranderende 
klimaatomstandigheden, zoals lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid. 

 Hoe wordt dit laten wennen aan andere klimaatomstandigheden genoemd? 

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

1p  32 

1p  33 

1p  34 

1p  35 
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UIEN 

Bart is uienteler. 
 
In de onderstaande tabel staat hoeveel kilogram er afgevoerd wordt aan 
voedingselementen bij de oogst van 50 ton uien per hectare. 
 
 voedingselement 
 N P K B Cu Mg 
50 ton 91 38 113 1 2 15 
 

 Noem de twee sporenelementen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bart heeft de mogelijkheid om te gaan bemesten met kippenmest. 
In deze mest zitten 24 kg N, 19 kg P2O5 en 5 kg Mg per 1000 kg. 

 Hoeveel kg kippenmest moet Bart per hectare geven om de afvoer van P te 
compenseren? 

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

..........................................................................................................................................  
 
Als Bart alleen deze bemesting zal toepassen, kan hij een tekort verwachten aan stikstof. 
Hoe ziet Bart dat het gewas een tekort aan stikstof heeft? 
A Het gewas bloeit slecht. 
B Het gewas groeit slecht. 
C Het gewas kiemt slecht. 
D Het gewas rijpt slecht. 
 
Bart besluit geen organische mest te geven. Uit grondonderzoek is gebleken dat er geen 
stikstof aanwezig is, maar wel voldoende andere voedingsstoffen. Hij besluit daarom 
alleen kalkammonsalpeter met 26% N te geven. 

 Hoeveel kg kalkammonsalpeter moet hij gebruiken om de afvoer per hectare te 
compenseren? Schrijf de berekening op. 

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

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

1p  36 

1p  37 

1p  38 

2p  39 
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In onderstaande grafiek staan de prijzen die akkerbouwers hebben gekregen bij de 
verkoop van hun uien. 
 

Uien Goes 30%
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De productiekosten die Bart voor zijn uien heeft gemaakt in het seizoen 2003-2004, zijn in 
totaal € 9,- per 100 kg. In week 7 heeft hij zijn uien verkocht volgens de prijs die de 
grafiek vermeldt. 

 Is het telen van uien rendabel geweest voor Bart? Geef een verklaring. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bart heeft 5 hectare uien. Van iedere hectare oogstte hij in 2002-2003 50.000 kg. 

 Hoeveel is de totale geldopbrengst voor Bart geweest toen hij zijn uien in week 6 van 
seizoen 2002-2003 verkocht? Schrijf de berekening op. 

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

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

1p  40 

2p  41 
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KRISTALON, DE IDEALE OPLOSMESTSTOF 

Voor elke teelt de juiste oplossing. 
 
Relatieve behoefte aan N, P2O5, K2O en MgO (%) 

K2O

N

P2O5

MgO

 
Start Vegetatieve fase Bloei In productie Oogst 
 

Kristalon N P2O5 K2O MgO EC 

bruin 3  11  38  4 1.3 
rood 12  12  36  1 1.2 
oranje 6  12  36  3 1.3 
geel 13  40  13  - 1.0 
witmerk 15  5  30  3 1.3 
speciaal 18  18  18  3 0.9 
blauwmerk 19  6  20  3 1.4 
lila 19  6  6  1 1.7 
azur 20  5  10  3 1.5 
Bron: Hydro 
 
Aan welk voedingselement is tijdens de groeifase de meeste behoefte? 
A K2O 
B MgO 
C N 
D P2O5 

 
Tijdens de start van de teelt is de fosfaatbehoefte hoog. 

 Welke Kristalon moet dan worden toegepast? 

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

1p  42 

1p  43 
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 Geef een reden waarom in de productiefase beter Kristalon rood gebruikt kan worden 
dan Kristalon bruin. 

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

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

 Van welke Kristalon is de elektrische geleidbaarheid het hoogst? 

..........................................................................................................................................  
 
De dosering van Kristalon is 1,5 g per liter water. Teler Van Noort wil 3 kg Kristalon 
geven. 

 Hoeveel liter water heeft Van Noort nodig om aan de dosering te voldoen? Schrijf de 
berekening op. 

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

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

ZUURGRAAD VAN DE GROND 

Om een optimale groei van planten te verkrijgen is het belangrijk dat de zuurgraad van de 
grond in orde is. Regelmatig zal daarom controle van de zuurgraad moeten plaatsvinden. 
 
De zuurgraad wordt gemeten met een speciale zuurgraadmeter. 

 Wat is een andere naam voor deze meter? 

..........................................................................................................................................  
 
Welke grondsoort is van nature het zuurst? 
A klei 
B leem 
C veen 
D zand 
 

 Wat is er aan de hand, wanneer een plant gebrekverschijnselen vertoont? 

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

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

1p  44 

1p  45 

2p  46 

1p  47 

1p  48 

1p  49 
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GROOTBLOEMIGE ROZEN 

Top 8, roos grootbloemig
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Bekijk de grafiek over de top acht van de grootbloemige rozen. 

 Welke rozensoort daalde in aanvoeraantal in 2004? 

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

 Welke rozensoort steeg procentueel gezien het meest in 2004? 

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

 Hoeveel stuks zijn er in 2004 aangevoerd van de rozensoort Vendela? 

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

TELEN IN EEN KAS 

 Geef een reden waarom veel groenten in de kas worden geteeld. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De planten in de kas staan op roltafels. 

 Geef een voordeel van het gebruik van roltafels. 

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

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

1p  50 

1p  51 

1p  52 

1p  53 

1p  54 
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In de kas hangt een schermdoek, dat open en dicht kan worden gedaan. 
 Geef een reden om dit doek dicht te doen. 

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

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

SCHIMMELS 

Schimmels zijn overal. Het is voor de teler de kunst om ervoor te zorgen dat schimmels 
geen probleem worden. Dat betekent schoon beginnen en werken aan een sterk gewas. 
Ideale omstandigheden voor de schimmel moeten worden voorkomen. En als bestrijding 
dan toch nodig is, dan is het belangrijk dat de teler tijdig weet om welke schimmel het 
gaat. 
 

 Op welke manier planten schimmels zich voort? 

..........................................................................................................................................  
 
Onder welke omstandigheden vermeerderen schimmels zich snel? 
A droge en koude omstandigheden 
B droge en warme omstandigheden 
C natte en koude omstandigheden 
D natte en warme omstandigheden 
 
De teler kan schimmels voorkomen door rassen te kiezen, die niet of niet snel door 
schimmels worden aangetast. 
Hoe worden deze rassen genoemd? 
A latent 
B persistent 
C resistent 
D virulent 
 
Een sterk en stevig gewas is minder vatbaar voor schimmels. Dit kan worden verkregen 
door een goede bemesting. 
Welk voedingselement zorgt voor een sterk en stevig gewas? 
A fosfor 
B kalium 
C magnesium 
D stikstof 
 
Als de plant door schimmels is aangetast, kan gespoten worden met een 
schimmeldodend middel. 
Hoe wordt een schimmeldodend middel genoemd? 
A acaricide 
B fungicide 
C herbicide 
D insecticide 

1p  55 

1p  56 

1p  57 

1p  58 

1p  59 

1p  60 
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FRUITTEELTBEDRIJF 

Bij fruitbomen worden de uiteindelijke rassen op de onderstammen geënt. Dit gebeurt in 
de winter. 
Op onderstaande afbeeldingen staan drie methoden van enten. 

 Vul het juiste woord in onder de afbeelding. 
Kies uit de volgende methoden: 
− driehoeksenten 
− enten onder een lip 
− plakenten 
 

  

1. 2. 3. 

 
In de boomgaard liggen twee verschillende buizen. De ene buis heeft slangetjes naar 
iedere boom voor druppelbevloeiing. De andere buis steekt boven de bomen uit en geeft 
water met ketssproeiers. 

 Waarvoor worden de buizen gebruikt, die boven de bomen uitsteken met 
ketssproeiers? 

..........................................................................................................................................  
 
Op de kwekerij is veel overlast van bladluizen. Dit komt, doordat er veel waardplanten 
voor bladluizen in de buurt staan. 

 Wat is een waardplant? 

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

2p  61 

1p  62 

1p  63 


