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 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 35 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

BLOEMBINDEN EN -SCHIKKEN 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. 
 
 
 
 
 
 

BLOEMENOORLOG 

In 2004 was er een 'bloemenoorlog' tussen Rusland en Nederland. In Rusland mochten er 
geen bloemen meer uit Nederland geïmporteerd worden, omdat er trips op de bladeren 
was ontdekt. 
 
Een ander beestje dat vaak op planten voorkomt is bladluis. 
Op welke foto staat de bladluis afgebeeld? 
 

 

 

A B C D 
 
Een natuurlijke bestrijder van de bladluis is het lieveheersbeestje. 
Hoe heet deze vorm van bestrijding? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding 
C huismiddel bestrijding 
D mechanische bestrijding 
 
Door de boycot van Rusland ontstond er in Nederland een overschot aan bloemen. Dit 
had gevolgen voor de prijs. 
Wat gebeurt er met de prijs van de bloemen op de veiling als er een groot aanbod is en 
weinig vraag? 
A De prijs blijft gelijk. 
B De prijs blijft gemiddeld. 
C De prijs stijgt. 
D De prijs daalt. 
 
Soms worden bloemen en planten op de veiling 'doorgedraaid'. 

 Wanneer gebeurt dat? 

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

..........................................................................................................................................  
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Ook op de Nederlandse veiling worden bloemen en planten gecontroleerd op ziekten of 
plagen. 
Wie voert deze controle uit? 
A de inpakker 
B de keurmeester 
C de opsteker 
D de veilingmeester 
 
Op welk document worden op de veiling de eventuele op- en aanmerkingen over de 
kwaliteit van bloemen en planten vermeld? 
A aanvoerbrief 
B kopersplaat 
C pakbon 
D rekening 
 

KERSTSTER 

Bijna iedereen heeft met de kerstdagen minstens één Euphorbia pulcherrima in huis 
staan. Om ervoor te zorgen dat de consumenten zo lang mogelijk plezier hebben van 
deze plant is er een poster gemaakt. Op deze poster worden tips gegeven over de 
verzorging. 
 
Bij binnenkomst in de winkel moeten de hoezen van de kerststerren binnen 24 uur 
verwijderd worden. 

 Noem hiervoor één reden. 

..........................................................................................................................................  
 
Een Euphorbia pulcherrima kan niet tegen kou en tocht. De optimale temperatuur voor 
deze plant ligt tussen 15 °C en 17 °C. 
Welke snijbloem kan geen temperaturen onder de 15 °C verdragen? 
A de Anthurium andreanum 
B de Gerbera jamesonii 
C de Lilium longiflorum 
D de Paeonia lactiflora 
 

1p  5 

1p  6 

1p  7 

1p  8 
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Voor de verzorging staat onderstaand plaatje op de poster. 
 

 
 
Wat geven de getallen 60 - 70% op dit plaatje aan? 
A de lichtbehoefte 
B de luchtvochtigheid 
C de mestsoort 
D de zuurgraad 
 
Op de poster is onderstaand plaatje afgebeeld. 
 

 
 

 Noem één reden waarom er geen groente en fruit binnen 10 meter van  
de Euphorbia pulcherrima geplaatst mag worden. 

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

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

1p  9 

1p  10 
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De Euphorbia pulcherrima behoort tot een grote familie. Eén daarvan is  
de Euphorbia fulgens, de snijbloem die hieronder is afgebeeld. 
 

 
 
Wanneer deze snijbloem aangesneden wordt komt er melksap vrij.  
Hoe kan dit 'bloeden' gestopt worden?  
A door de stengel in heet water te houden 
B door de stengel in koud water te houden 
C door de stengel in chloor te houden 
D door de stengel in water met snijbloemvoedsel te houden 
 

STEEKSCHUIM 

Bij het maken van bloemstukken is steekschuim een veel gebruikt hulpmiddel. 
 Waarom mag steekschuim niet onder water gedrukt worden? 

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

 Noem twee hulpmiddelen die gebruikt worden om steekschuim in een schaal te 
bevestigen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Bij snijbloemen zorgt steekschuim voor de watervoorziening. 

 Waarvoor dient steekschuim bij droogbloemen? 

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

 Welke kleur heeft steekschuim dat gebruikt wordt voor droogbloemen? 

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

1p  11 

1p  12 

2p  13 

1p  14 

1p  15 
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TRADITIE 

Uit onderzoek blijkt dat traditie nog steeds een grote rol speelt bij het huwelijk. De 
trouwjapon is meestal wit, gebroken wit of lichtbruin. De bruidegom kleedt zich het liefst in 
een donker pak en voor het bruidsboeket worden vaak witte bloemen uitgekozen. 
 
Wat is in Nederland de symbolische betekenis van de kleur wit? 
A haat 
B liefde 
C reinheid 
D rouw 
 
Op de foto’s staan twee bloemen die vaak in bruidsboeketten verwerkt worden. 
 

 
 

1 2 
 

 Schrijf de wetenschappelijke namen van deze bloemen op. 

1 .......................................................................................................................................  

2 .......................................................................................................................................  
 
Een bindster maakt een draadgebonden bruidsboeket. Hierin verwerkt zij de bloemen die 
bij de vorige vraag staan afgebeeld. 
Welke draadsoort kan zij het beste gebruiken om deze bloemen op draad te zetten? 
A corsagedraad 
B dunne pook 
C dik anjerdraad 
D wikkeldraad 
 
Behalve een bruidsboeket en corsages kunnen er nog andere bloemenarrangementen 
aan een aanstaand bruidspaar verkocht worden. 

 Noem twee van deze arrangementen. 

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

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

1p  16 

2p  17 

1p  18 

2p  19 
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PLANTEN 

Planten hebben licht en water nodig om te kunnen groeien.  
 Noem nog twee factoren die een plant nodig heeft om te kunnen groeien. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In planten vindt fotosynthese plaats. 
Wat is een andere naam voor fotosynthese? 
A koolstofassimilatie 
B koolzuurassimilatie 
C koolzuurgasassimilatie 
D zuurstofassimilatie 
 
Wat is de belangrijkste combinatie van voedingsstoffen (hoofdelementen) voor een plant? 
A magnesium, fosfor en kalk 
B mangaan, fosfor en kalium 
C natrium, fosfor en kalk 
D stikstof, fosfor en kalium 
 
Licht zorgt er onder andere voor dat planten groen worden. 

 Welk onderdeel van het blad speelt hierbij een rol? 

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

BLOEMIST 'SCHIK HET CREATIEF' 

Bloemist 'Schik het Creatief' koopt zijn bloemen minimaal drie keer per week in bij een 
cash-and-carry. 

 Wat is het voordeel van meer dan één keer in de week bloemen inkopen? 

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

..........................................................................................................................................  
 
 
Marijke gaat naar bloemenzaak 'Schik het Creatief'. Zij wil een boeket voor haar moeder 
kopen. Bij haar binnenkomst knikt de bloemist haar toe. 

 Hoe heet deze vorm van communicatie? 

..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

2p  20 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

1p  24 
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600017-1-760o* 8  einde  

Hieronder is een machine afgebeeld die vaak in een binderij staat. 
 

 
 

 Waar wordt deze machine voor gebruikt? 

..........................................................................................................................................  
 
Met welk gereedschap worden rozen aangesneden? 
A met een kartelschaar 
B met een mes 
C met een rozenschrapper 
D met een snoeischaar 
 

 Welke invloed heeft de steellengte van de roos op de prijs? 

..........................................................................................................................................  
 
De bloemist schrijft voor een klant een rekening van € 245,00 exclusief 6% BTW. 

 Hoeveel bedraagt de BTW? Schrijf de berekening op. 

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

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

AFVAL 

Een bloemenwinkel heeft verschillende soorten afval. 
 Wat is het verschil tussen chemisch en biologisch afval? 

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

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

1p  26 

1p  27 

1p  28 

1p  29 

1p  30 


