
500012-1-721o 

Examen VMBO-KB 

2005 
tijdvak 1 

maandag 23 mei 
9.00 - 11.00 uur 

 
 

 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het Opzoekboek Groen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer _______________

PLANTENTEELT CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 
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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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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  2 

1p  3 

1p  4 
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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  5 
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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.   

 

1p  6 

2p  7 

2p  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 
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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  12 

1p  13 

1p  14 

2p  15 
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In onderstaande grafiek staan de prijzen die akkerbouwers hebben gekregen bij de 
verkoop van hun uien. 
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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  16 

2p  17 
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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.   

 
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? 

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

2p  18 

1p  19 

1p  20 
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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. 

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

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

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

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

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 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

1p  25 

1p  26 
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 Wat is er aan de hand, wanneer een plant gebrekverschijnselen vertoont? 

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

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

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. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In de kas hangt een schermdoek, dat open en dicht kan worden gedaan. 

 Geef een reden om dit doek dicht te doen. 

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

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

1p  27 

1p  28 

1p  29 

1p  30 


