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

ZO BOER JE BIOLOGISCH 

Hieronder staat een aantal voorwaarden waaraan biologische teelt moet voldoen.  
Deze zijn overgenomen uit een vakblad. 

 
 bevorderen van bodemvruchtbaarheid met organische mest,  

compost, groenbemesters, luzerne en gras/klaver 
 geen kunstmest of mest uit de intensieve veehouderij gebruiken 
 ziekten en plagen tegengaan met natuurlijke plaagbestrijders,  

een passend vruchtwisselingschema en gebruik van ziekteresistente 
plantenrassen 

 onkruid mechanisch bestrijden 
 geen chemische (synthetische) bestrijdingsmiddelen gebruiken 
 medicijnen alleen gebruiken ter bestrijding van ziekten; toepassing uit voorzorg 

niet toegestaan 
 zorgen voor diervriendelijke huisvesting 
 ruwvoer gebruiken dat biologisch is geteeld 
 krachtvoer voor planteneters is voor tenminste 90 procent biologisch, 

voor alleseters geldt een norm van 80 procent 
 herstel en behoud van natuur en landschap 
 geen genetische manipulatie toepassen 

 

Bij biologisch boeren moet onkruid ook worden bestreden. 
 Noem twee vormen van onkruidbestrijding die in de biologische teelt zijn toegestaan. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Biologische teelt wordt ook toegepast in kassen. In kassen is de witte vlieg een veel 
voorkomende plaag. 

 Waarmee wordt de witte vlieg bij de biologische teelt in kassen bestreden? 

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

..........................................................................................................................................  
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KOI-KARPERS 

Koi-karpers zijn exclusieve siervissen. Niet alle tuincentra hebben deze vissen in hun 
assortiment. 
 

 
 
De gemiddelde prijs van een Koi-karper is € 160,-. Eén factor die de hoogte van de prijs 
bepaalt, is de onderhouds- en voerkosten van de karpers. 

 Noem twee andere factoren die de hoogte van de prijs van deze karpers bepalen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Omdat Koi-karpers siervissen zijn, vallen zij onder het hoogste BTW-tarief van 19%. 
Steven koopt drie Koi-karpers van € 100,- per stuk exclusief BTW. 
Hoeveel BTW moet hij in totaal betalen? 
A €     3,- 
B €   19,- 
C €   57,- 
D € 319,- 
E € 357,- 
 

EEN GROOTHANDEL IN GROENTEN EN FRUIT 

Een groothandel koopt zijn producten vaak op de veiling of rechtstreeks bij telers in het 
binnen- of buitenland. De groothandel verkoopt de producten in een bedrijfshal of brengt 
ze met eigen vervoer naar de groentewinkel. 
Welke van de volgende beweringen over groothandels in groenten en fruit is onder 
normale omstandigheden juist? 
A De prijzen van een groothandel in groenten en fruit zijn hoger dan de prijzen van een 

teler. 
B Een groothandel in groenten en fruit heeft een kleiner assortiment dan een teler. 
C Een groothandel in groenten en fruit heeft versere producten dan een teler. 
 

 3 2p 

 4 1p 

 5 1p 
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TEVREDEN CONSUMENT 

Aardappelkleinverpakker Bram Werkman waakt over kwaliteitsimago: 
 
"Belangrijkste zorg is tevredenheid consument" 
Vanuit het noorden heeft hij een helder zicht op de aardappelsector in Nederland. Het 
bedrijf van Bram Werkman in het Groningse Uithuizermeeden, of om precies te zijn 
Oosternieland, heeft zich in de afgelopen jaren opgeworpen tot één van de belangrijkste 
leveranciers van tafelaardappelen. Zijn dagelijkse opdracht is om aardappelen te leveren, 
die de consument tevreden stellen. "Ideeën uit de sector zijn ondergeschikt aan de 
mening en het aankoopgedrag van de consument." 
 
Gegevens over de export van aardappelen: 
 

Bestemming 2003 t/m sept. 2002 t/m sept.  
België/Luxemburg 65.500 60.500 
Denemarken 2.000 500 
Duitsland 34.500 36.000 
Finland 0 0 
Frankrijk 7.500 1.000 
Griekenland 1.500 0 
Ierland 0 0 
Italië 3.000 3.000 
Oostenrijk 0 0 
Portugal 0 0 
Spanje 0 0 
Verenigd Koninkrijk 3.000 35.000 
Zweden 500 0 
EU 122.000 137.500 
v/h Rusland 5.000 1.500 
rest Europa 3.000 500 
Totaal Europa 130.000 139.500 
Afrika 18.000 12.500 
Amerika 14.000 18.500 
Azië 1.500 3.000 
 
oogst 2000 208.000 ton   
oogst 2001 189.500 ton   
oogst 2002 173.500 ton   
oogst 2003 163.500 ton   

 
 
In de tekst is sprake van aankoopgedrag. 
Welke vorm van aankoopgedrag wordt in de tekst bedoeld? 
A de plaats waar mensen boodschappen doen 
B de producten die mensen kopen 
C de tijd die mensen besteden aan het boodschappen doen 
D het tijdstip van de dag waarop mensen boodschappen doen 
 

 6 1p 
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De totale export in 2003 was lager dan in 2002. 
Naar één werelddeel is de export toegenomen.  
Naar welk werelddeel is dat? 
A Afrika 
B Amerika 
C Azië 
D Europa 
 
De prijs van aardappelen hangt af van de hoeveelheid aardappelen die geoogst wordt en 
van de vraag naar aardappelen. 
Wanneer stijgt de prijs? 
A wanneer het aanbod evenveel afneemt als de vraag 
B wanneer het aanbod meer toeneemt dan de vraag  
C wanneer het aanbod minder toeneemt dan de vraag 
D wanneer het aanbod evenveel toeneemt als de vraag 
 

SUMO 

 
 
 

Een nieuw concept! 
Een basismachine voor tal van werktuigen. Maakt de 

aanschaf van meerdere machines overbodig. 
Eén machine voor: 

ruwterrein he�ruck, hefarm, kniklader,  
vegen, snoeischaar, maaier, etc. 

 

  
 
Voor welke doelgroep is deze machine het meest geschikt? 
A voor bloemisten 
B voor hoveniers 
C voor tuinbezitters 
 

 7 1p 

 8 1p 

 9 1p 
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HET BESTE WEER OM TE SPUITEN 

In onderstaande tabel staat welke gewasbeschermingsmiddelen bij welk weertype het 
beste kunnen worden gebruikt. 
 

middel 
relatieve 

luchtvochtigheid
(%) 

temperatuur
(oC) bewolking bijzonderheden 

contactfungiciden minder dan 50 18 - 21 bewolkt 
komende 6 uur geen 

regen 
systemische 
fungiciden 

meer dan 80 17 - 21 bewolkt 
groeizaam weer 

(warm en vochtig) 
insecticiden 

(niet- 
pyrethoïden) 

meer dan 80 10 - 15 
half tot 
zwaar 

bewolkt 

komende 24 uur 
geen regen 

insecticiden 
(pyrethoïden) 

meer dan 80 17 - 22 
half tot 
zwaar 

bewolkt 

komende 24 uur 
geen regen 

bodemherbiciden meer dan 80 10 - 17 bewolkt 

groeizaam weer 
(warm en vochtig) 
komende 24 uur 

regen 

contactherbiciden meer dan 80 17 - 21 bewolkt 
groeizaam weer 

(warm en vochtig) 
 
 
Peter wil een middel tegen schimmels gebruiken, dat zich door de hele plant verspreidt. 
Het is bewolkt weer en de temperatuur is 18 graden Celsius. 
Is het weer geschikt om het middel te spuiten? 
A ja 
B Nee, de temperatuur is niet goed. 
C Nee, het weer moet half bewolkt zijn. 
 

TUINCENTRUM 

In de keten van kweker tot consument, die planten en bloemen doorlopen, neemt het 
tuincentrum een plaats in. 
 
Wat is de volgorde in deze keten? 
A kweker – tuincentrum – grossier – veiling – consument 
B kweker – grossier – veiling – tuincentrum – consument 
C kweker – veiling – grossier – tuincentrum – consument 
D kweker – veiling – tuincentrum – grossier – consument 
 

 10 1p 

 11 1p 
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WEIDEVOGELS 

In het diagram hieronder zijn de veranderingen in de aantallen weidevogels sinds 1990 
weergegeven.  
Het aantal weidevogels in 1990 is gesteld op 100. 
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Welke weidevogel is vanaf 1990 het meest in aantal achteruit gegaan? 
A grutto 
B kievit 
C scholekster 
D tureluur 
 
Om de stand van de weidevogels te bevorderen en niet achteruit te laten gaan, doen 
sommige boeren aan agrarisch natuurbeheer. Zij krijgen daarvoor een vergoeding. 

 Noem een maatregel om de stand van de weidevogels te bevorderen in een beweid 
grasland. 

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

 Noem een maatregel om de stand van de weidevogels te bevorderen in grasland dat 
gemaaid wordt. 

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

 12 1p 

 13 1p 

 14 1p 
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QUICKSTONE 

Een tuinpad in een handomdraai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quickstone is een nieuw product uit Amerika. 
Met Quickstone kun je in een handomdraai zelf je tuinpad 
aanleggen zonder dat je de ondergrond waterpas hoeft te 
maken. Dus je hebt geen waterpas en stratenmakerhamers 
meer nodig. 
Met kleurstof kun je zelf de kleur van de stenen bepalen. 
 
Hoe werkt Quickstone?  
Gewoon even Quickstone-mortel mengen met water en de 
mortel in de mal gieten, mortel afstrijken, even wachten en 
het pad is klaar! 
De mal kun je zo vaak gebruiken als je maar wilt. 
 
Hoe duur is Quickstone? 
Een zak van 25 kg (goed voor 4 m2 ) kost slechts € 9,50 de  
mal kost € 35,-. 
 

 
Hoewel een pad van kant-en-klare stenen goedkoper is, kiezen sommige mensen voor 
Quickstone. 
Wat is een voordeel van Quickstone in vergelijking met gewone stenen? 
A Quickstone heeft geen voegen. 
B Quickstone is goedkoper. 
C De ondergrond hoeft niet vlak te zijn. 
D Het pad is direct beloopbaar. 
 
Daniël legt in zijn eigen tuin een pad van Quickstone aan van 8 m x 1,5 m. Hij koopt 
daarvoor ook een mal. 

 Wat zijn de totale materiaalkosten voor dit pad? Schrijf de berekening op. 

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

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

 15 1p 

 16 2p 
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OSLO ROZENMEST 

Een bedrijf heeft dit jaar een nieuw soort rozenmest op de markt gebracht. 
 

 
 
Een consument kan kiezen uit verschillende soorten rozenmest. 

 Noem twee manieren waarop het bedrijf Grarena de consument in de advertentie 
probeert over te halen om juist Oslo Rozenmest te kopen. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De fabrikant van Oslo Rozenmest, Grarena, heeft in 2005 evenveel winst gemaakt op de 
rozenmest als in 2004. De verkoop van rozenmest was in 2005 echter 30% hoger dan in 
2004. 

 Wat kunnen redenen zijn dat de winst op Oslo Rozenmest gelijk gebleven is? Geef 
met een kruisje in onderstaande tabel aan wat juiste redenen kunnen zijn. 

 
Redenen voor het gelijk blijven van de winst kunnen zijn: juiste reden 

De vervoerskosten zijn gestegen.  

De personeelskosten zijn gestegen.  

Oslo Rozenmest is minder bekend geworden.  

De kosten van reclame zijn gedaald.  

De kosten zijn gestegen door de gratis snoeischaar.  
 
 

 17 2p 

 18 2p 

Cito
Rozenmest voor een overvloedige bloei.ActieNu tijdelijk met gratis snoeischaar!Oslo RozenmestOsloGrarena
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BIJEN IN DE KAS 

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van bijen in de kas. Op de foto zet 
een aardbeienteler een extra bijenkast in zijn kas. 
 

 
 
De bijen zorgen voor een betere bestuiving bij aardbeienplanten. Bestuiving is belangrijk 
voor de bevruchting van de bloemen. 
Maakt bestuiving deel uit van de generatieve voortplanting? En van de vegetatieve 
voortplanting? 
A alleen van de generatieve voortplanting 
B alleen van de vegetatieve voortplanting 
C zowel van de generatieve als de vegetatieve voortplanting 
 

BOEKETTEN 

In het Vakblad van de Bloemisterij stond het volgende: 
"Ik verkoop boeketten volgens het systeem van McDonald's. Volgens dat systeem kun je 
bijvoorbeeld cola kopen in een kleine, in een middelgrote of een grote beker. Dit idee heb 
ik vertaald naar de bloemenbranche. Bij mij kun je kiezen uit dezelfde boeketten die 
alleen verschillen in grootte. De prijzen van de boeketten verschillen natuurlijk wel. Ze 
kosten € 10,95, € 12,95, € 15,95, en € 17,95. En wat blijkt? De klant kiest eerder voor een 
voller en mooier boeket van € 17,95 simpelweg omdat hij het verschil kan zien." 
 
Wat wordt bedoeld met 'boeketten volgens het McDonald's-systeem'? 
A boeketten die zowel in grootte als in samenstelling hetzelfde zijn 
B boeketten die zowel in grootte als in samenstelling verschillend zijn 
C boeketten die alleen in grootte verschillend zijn 
D boeketten die even groot zijn, maar van samenstelling verschillend zijn 
 
Annabella voert het McDonald's-systeem in. Haar klantenkring blijft even groot. 
Wat zal er volgens de verwachting met de omzet gebeuren? 
A De omzet zal lager worden. 
B De omzet zal gelijk blijven. 
C De omzet zal hoger worden. 
 

 19 1p 

 20 1p 

 21 1p 
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AANVOER KALVEREN 

In onderstaande figuur is aangegeven hoeveel kalveren in een bepaalde periode per 
week op de veemarkten in Nederland werden aangevoerd. 
 

47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
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Hoeveel kalveren werden er in de derde week van januari aangevoerd? 
A 2050 
B 2100 
C 2200 
 
Als de vraag naar kalveren gedurende de afgebeelde periode gelijk was gebleven, in 
welke van de onderstaande weken was de prijs voor een kalf dan het hoogst? 
A 47 
B 51 
C 4 
D 5 
 
In week 52 werden weinig kalveren aangevoerd. 

 Wat is hiervan de oorzaak? 

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

 22 1p 

 23 1p 

 24 1p 
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ERFVERHARDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aslast = het gewicht dat op een as van een vrachtwagen of trekker drukt 
 
Een akkerbouwer wil erfverharding aanbrengen op zijn gehele erf. De betonplaten moeten 
een aslast van 15 ton kunnen opvangen. Omdat hij platen gebruikt als verharding, gaat hij 
ervan uit dat hij 8% extra plaatoppervlak nodig heeft. 
Het erf heeft de volgende maten: 
 

60 m

60 m

LoodsLoodsLoods

HuisHuisHuis

40 m

20 m

15 m

10 m

Erf

 
 

 Wat zijn de kosten voor de erfverharding (exclusief BTW)? Schrijf de berekening op. 

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

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

 25 3p 

PRIJSLIJST ERFVERHARDING 

“Voor het verharden van kavelpaden, 
opslagplaatsen en terreinen.” 

 Eenvoudig zelf te plaatsen. 
Zeer hoge betonkwaliteit ≥ B55 

Zwaar dubbel wapeningsnet 

Afmeting       Aslast      Gewicht      Prijs 

 200x100x10    10 Ton       480 kg            € 13,55/m2*   
 200x100x14    15 Ton       672 kg            € 15,95/m2* 

                                 * Prijzen af fabriek, excl. BTW 
Info:      * Transport- en/of plaatsingskosten op aanvraag 
VELD - V® - BETONPRODUKTEN Tel. 0485-344529 
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MELKPRIJS 

prijzen melk in euro's 
periode 9 (1 - 30 september) 

 Leerdammer 
Company Campina Cono Friesland 

Coberco 
vet per kg 2,74 3,31 2,58 3,61 
eiwit per kg 5,69 5,56 5,95 5,05 
herfst / wintertoeslag 
per 100 kg 4,11 3,83 3,42 3,90 

 
Welke melkfabriek geeft de hoogste prijs voor het vetgehalte? 
A Leerdammer Company 
B Campina 
C Cono 
D Friesland Coberco 
 
Melkveebedrijven die veel melk leveren, krijgen een hogere prijs voor de melk dan 
bedrijven die minder melk leveren. De melkfabriek maakt voor grote melkveebedrijven in 
verhouding minder onkosten dan voor kleine bedrijven. 

 Noem twee soorten onkosten van de melkfabriek die voor een groot melkveebedrijf in 
verhouding lager zijn dan voor een klein melkveebedrijf. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In de winter krijgt een melkveehouder van de melkfabriek een wintertoeslag op de melk. 
Waarom geeft de melkfabriek in de winter een toeslag en in de zomer niet? 
A om de aanvoer van melk in de winter te vergroten 
B omdat mensen in de winter meer melk drinken 
C omdat de verwerking van melk in de winter meer geld kost 
D omdat koeien in de winter meer melk geven 
 

TELEFOON 

Over welke belangrijke eigenschappen moet een verkoper die telefonische bestellingen 
opneemt, beschikken? 
A Hij moet duidelijk en vriendelijk praten. 
B Hij moet luid en snel praten. 
C Hij moet er verzorgd en schoon uitzien. 
 
Wanneer een verkoper de telefoon aanneemt, moet hij de klant begroeten en hem twee 
gegevens verstrekken. Daarna zal hij vragen, waarmee hij de klant van dienst kan zijn. 

  Welke twee gegevens moet de verkoper aan de klant verstrekken? 

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

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

 26 1p 

 27 2p 

 28 1p 

 29 1p 

 30 2p 
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BIO-ENERGIE 

In 2020 moet 10% van de energie die in Nederland wordt gebruikt, afkomstig zijn van 
groene stroom. Een kwart hiervan is dan afkomstig van biomassa, een kwart van wind, 
10% van de zon en 40% van andere duurzame bronnen. 

 Hoeveel procent van de totale hoeveelheid energie is dan afkomstig van wind? Schrijf 
de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Wat is een duurzame bron van energie? 
A aardgas 
B aardolie 
C steenkool 
D stromend water 
 
Bij de meeste energiecentrales komen grote hoeveelheden koolstofdioxide vrij. Deze stof 
is schadelijk voor het milieu. 
Welke schade veroorzaakt koolstofdioxide vooral? 
A broeikaseffect 
B gat in de ozonlaag 
C verzuring van de bodem 
 

ADVERTENTIE HAVENS 

  
 
 

Nu bij aankoop 
van 4 zakken 

Havens Paardenvoer 
 

Jack donkerblauw in 6 maten 
winkelprijs € 42,00 nu € 34,95 
Zadeldek in wit en blauw 
winkelprijs € 25,00 nu € 19,95 
Cap blauw 
winkelprijs € 5,95 nu € 3,95 
 
Haast u want deze actie duurt zolang de  
voorraad strekt. 

 
Probeert Havens meer veevoer te verkopen? En meer kleding? 
A alleen kleding 
B alleen veevoer 
C zowel kleding als veevoer 
 

 31 2p 

 32 1p 

 33 1p 

 34 1p 

Winteractie 

 op = op 



600017-1-622o 15  ga naar de volgende pagina 

GVE 

GVE (grootvee eenheid) is een omrekenvorm voor vee. Met deze eenheid geeft de 
overheid onder andere de hoeveelheid vee per hectare (veebezetting) aan. 
In de afbeelding is van een aantal dieren weergegeven voor hoeveel GVE ze in een 
berekening meetellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om in aanmerking te komen voor de zogenaamde extensiveringpremie, moet de 
veebezetting op een bedrijf tussen de 1,4 en 1,8 GVE per hectare zijn. 
Op een bedrijf van 40 ha worden 50 zoogkoeien, 20 vaarzen en 20 ooien gehouden. 

 Komt dit bedrijf in aanmerking voor de premie? Schrijf de berekening op. 

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

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

 35 3p 
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BLADSAFE 

Bladsafe is een gewasbeschermingsmiddel. Op de verpakking staat onder andere het 
volgende: 
 
 

    Bladsafe 
Toepassing: 
Insecten- en spintbestrijdingsmiddel in glasteelten van augurken, komkommers, 
meloenen, tomaten, paprika’s, aubergines en siergewassen, alsmede in de teelt  
van champignons. 
 
Bijzondere gevaren: 
Giftig bij inademing, bij aanraking op de huid en bij inwendig gebruik. 
 
Veiligheidsaanbevelingen: 
Niet eten, drinken of roken bij gebruik. Bij het aansteken van de doosjes en bij het 
ontluchten van de ruimte nadien een geschikt adembeschermingsapparaat dragen. 
Na het gebruik direct handen wassen. Na aanraking met de huid, onmiddellijk 
afspoelen met veel water en zeep. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en 
diervoeders. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Veiligheidstermijnen: 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
– 2 dagen voor champignons. 
– 7 dagen voor de eerste pluk van augurken, komkommers, meloenen, 
   tomaten, paprika's en aubergines. 
 
Dosering in kassen: 
In goed gesloten kassen één doos per 200 m3 of per 75 m2. In kassen waar veel 
lekkage optreedt één doos per 150 m3 of per 55 m2. 
 
Dosering bij champignons: 
Toepassen vanaf het afdekken tot aan de oogst één doos per 200 m3. 

 
Wat voor middel is Bladsafe? 
A een biologisch middel 
B een fungicide 
C een herbicide 
D een insecticide 
 
Karel gebruikt op 7 juli Bladsafe in zijn tomaten. 
Vanaf welke datum mag hij de tomaten oogsten? 
A vanaf 7 juli 
B vanaf 9 juli 
C vanaf 11 juli 
D vanaf 14 juli 
 

 36 1p 

 37 1p 
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Karel gebruikt Bladsafe. 
Waar moet hij de lege doosjes na gebruik laten? 
A bij het chemisch afval 
B bij het gft 
C bij het restafval 
 
Jan gaat Bladsafe gebruiken in zijn kas met aubergines. De afmeting van de kas is  
49 m x 102 m De kas is nieuw en wanneer de ramen gesloten zijn, is de kas goed 
afgesloten van de buitenlucht. 

 Hoeveel doosjes Bladsafe heeft Jan nodig? Schrijf de berekening op. 

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

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

SCHAPENVLEES 

Het hele jaar door worden er schapen naar het slachthuis gebracht. De prijs die 
schapenhouders krijgen, verschilt sterk gedurende het jaar. 
In de diagrammen zijn de gemiddelde prijzen per maand weergegeven. 
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per stuk,
incl. btw

(€)
per stuk

(€)
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gesl. gewicht,
incl. btw

(€)

ooien tot 20 kg oude schapen slachterijnotering

 
 
In welk seizoen waren de prijzen het laagst? 
A in de winter 
B in de lente 
C in de zomer 
D in de herfst 
 
Oude schapen wegen tussen de 80 en 120 kg. Van zo' n schaap blijft 40% geslacht 
gewicht over. Wilco heeft in februari een oud schaap van 100 kg verkocht aan het 
slachthuis. 

 Hoe groot is het verschil tussen de prijs die het slachthuis uitbetaalt voor een oud 
schaap en de prijs van het geslachte gewicht? Schrijf je berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
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NEDERLAND TOMATENDWERG 

 
Nederland tomatendwerg 
 
Nederland is als tomatenproductieland een dwerg. Zoveel wordt 
duidelĳk uit de lage notering op de wereldranglĳst van 
tomatenproducenten, met niet meer dan 0,5 procent van de 
wereldtomatenproductie. Het gaat hierbĳ overigens ook om tomaten 
die bedoeld zĳn voor de industrie. De grootste producenten komen 
niet voor op het lĳstje van ne�o-exporteurs van tomaten. Op die lĳst 
staat Nederland op 3, na Spanje en Mexico. De ne�o handelsbalans 
van de tomatenexport en -import bedroeg in 2001 een kleine 400 
miljoen euro, waar het in 1996 nog meer dan 500 miljoen euro was en 
in 1991 zelfs bĳna 700 miljoen euro.  

 

 

1

2

3
45

6
7

8
9

10
11

12

belangrijke tomatenproducenten
legenda:

1   China

2   VS

3   Turkije

4   India

5   Egypte

6   Italië

7   Spanje

8   Mexico

9   Griekenland

10 Russische Federatie

11 Nederland

12 Overige landen 

 
 
Om welke reden is China wel de grootste producent maar niet de grootste exporteur van 
tomaten? 
A omdat China een groot oppervlak heeft 
B omdat China een ontwikkelingsland is 
C omdat er in China niet veel tomaten gegeten worden 
D omdat er in China veel tomaten gegeten worden 
 
Hoe groot is het aandeel van de tomatenproductie van de VS in de totale 
wereldproductie? 
A ongeveer de helft 
B ongeveer een vierde 
C ongeveer een achtste 
D ongeveer een zestiende 
 
Nederland voert veel tomaten uit. 
Op welke plaats staat Nederland, wat de export van tomaten betreft, in de wereld? 
A plaats 1 
B plaats 2 
C plaats 3 
D plaats 11 
 

 42 1p 
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GROENTE- EN FRUITCONSUMPTIE 

Duitsland 

Frankrijk 

Nederland 

Italië 

UK 

Polen 

Hongarije 

Tsjechië

173 

148 

77 

150 

152 

200 175 150 125 100 75 50 25 0 

kilogram 
Fruit 

Groenten 

Groente- en fruitconsumptie
Per hoofd van de bevolking per jaar

165 

145 

111 

 
 
Hoeveel groente eet de gemiddelde Pool per jaar volgens bovenstaand diagram? 
A 11 kg 
B 50 kg 
C 55,5 kg 
D 61 kg 
 

 In welk land is de fruitconsumptie per hoofd van de bevolking het hoogst volgens 
bovenstaand diagram? 

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

VRIJE MARKT 

Voor tropische handelsgewassen zoals koffie, thee en cacao bestaat al jaren een vrije 
markt. Voor de producenten pakt dit niet gunstig uit. De prijzen voor de boer zijn gedaald 
tot een vijfde van wat ze vroeger waren. Voor cacao zijn de prijzen de laatste tijd weer 
iets hersteld. 
Naast armoede en uitputting van de grond, hebben de lage prijzen ook tot gevolg dat de 
landbouw zijn functie als startmotor voor de economische ontwikkeling niet kan vervullen. 
 
Wat wordt bedoeld met vrije markt? 
A dat de prijs alleen wordt bepaald door de vraag 
B dat de prijs alleen wordt bepaald door het aanbod 
C dat de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod 
 
Producenten beconcurreren elkaar bij de verkoop van hun producten.  
Welke invloed heeft deze concurrentie op de prijs van de producten? 
A Concurrentie heeft geen invloed op de prijs. 
B Bij veel concurrentie wordt de prijs lager. 
C Bij weinig concurrentie wordt de prijs lager. 
D Bij veel concurrentie wordt de prijs hoger. 
 

 45 1p 
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Tot welke sector behoort de agrarische sector? 
A tot de dienstensector 
B tot de handelssector 
C tot de productiesector 
 

PRODUCTIE VARKENSVLEES 

Varkensmarkt in toetredend Oost-Europa en de EU-15 in 2002 

 
productie 

( x 1.000 ton) 
verbruik 

( x 1.000 ton) 

verbruik per 
persoon 
(in kg) 

zelfvoorzienings-
graad (%) 

Polen 1.916  1.853   47,4 103 
Hongarije   636    591   58,3 108 
Tsjechië  399   432 42,0 92 
Slowakije  198   191   35,3 104 
Litouwen   85    92   24,3 92 
Slovenië   72    89   44,6 81 
Letland   38    64 27,0 59 
Estland   32    38   26,6 84 
EU-15 17.784  16.581   43,7 107 

 
 Hoeveel ton overschot aan varkensvlees was er in de EU-15 landen in 2002? 

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

 In welk Oost Europees land dat genoemd wordt in bovenstaande tabel, wordt per 
persoon het meeste varkensvlees gegeten? 

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

 In welke Oost Europese landen die genoemd worden in de tabel, is de consumptie 
van varkensvlees groter dan de productie? 

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

..........................................................................................................................................  
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EEN GEMENGD BEDRIJF 

Jorrit heeft een biologisch gemengd bedrijf. Het gebruik van producten is op een 
biologisch bedrijf aan voorschriften gebonden. 
 
In een tijdschrift staan de volgende advertenties: 
 

   Uw adres voor:  
   Krachtvoeders 
   Grondstoffen 

Perspulp 
Vezels 

Tel: 0252 536146 
www.bonda.nl 

 
 
 
 
Onbemeste en onbespoten 
voeraardappelen te koop. 
Tel: 06-53167148 

 
 
   Bietenzaad duur? 
   Bel Movo voor gepild bietenzaad. 
   Bĳna alle rassen leverbaar. 
   Tel: 0541 663207 

 
 
 

 
Bierbostel 
(snel leverbaar) 
Hoogeveen, tel 0528 267755 

 
 
Van welk bedrijf mag Jorrit de geadverteerde producten op zijn bedrijf gebruiken? 
A alleen van Bonda bv 
B alleen van Kroezen bv 
C alleen van Movo zaden 
D alleen van Van Triest veevoeders bv 
E van al deze bedrijven 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 

 53 1p 

Bonda B.V. Handelsonderneming 
Kroezen B.V. 

Mova Zaden Van Trierst 
Veevoeders B.V. 



 

600017-1-622o* 22 einde  

VERGOEDING FAUNASCHADE 

Uitgekeerde tegemoetkomingen faunaschade in euro's  

  
                   

2002   
2000   1998   

smient   651.563   398.936   393.543   
knobbelzwaan   257.353   114.372   56.119   
haas   35.380   16.582   20.556   
wilde eend   90.428   31.862   19.512   
overzomerende ganzen   232.433   49.321   44.704   
overwinterende ganzen   2.340.163   1.614.340   1.837.857   
roek   35 0.965   428.630   364.211   
meerkoet   98.990   15.012   12.418   

   
 

 Welke dieren veroorzaakten volgens de tabel de meeste schade? 

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

 Welke diersoort heeft, volgens de tabel, in 2002 minder schade veroorzaakt dan  
 in 2000? 

..........................................................................................................................................  
 
Ganzen en smienten veroorzaken in de winter veel schade. 
Aan welk van de volgende gewassen veroorzaken deze dieren vooral schade? 
A aardappelen 
B gras 
C maïs 
D suikerbieten 
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