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

 
Groene energie 

 
1p 1 In 2020 moet 20% van de energie die opgewekt wordt voor elektriciteit, 'groen' 

zijn. 
Welke van de volgende energiebronnen zijn 'groen'? 
A aardgas en wind 
B aardgas en zon 
C wind en zon 
D aardgas, wind en zon 
 
 

Zuivelproductie 
 
In het diagram zijn de totale melkproductie en de hoeveelheid melkvee per 
werelddeel weergegeven. 
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1p 2 In welk werelddeel is de melkproductie per koe het laagst? 
A Afrika 
B Noord- en Centraal-Amerika 
C Zuid-Amerika 
D Azië 
E Europa 
F Oceanië

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 



 700017-1-651o 3 lees verder ►►►

 

Verpakking 
 
 

  
 

1p 3 De verpakking van Pokon plantenvoedsel bestaat voor 25% uit gerecycled 
materiaal. 

 Leg uit wat gerecycled materiaal is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Paprikateelt 
 

 
 

1p 4 In een kas worden de groeifactoren voor de plant zo gunstig mogelijk gemaakt. 
De verwarming zorgt voor warmte en met lampen regelt de kweker de 
hoeveelheid licht. Factoren die de kweker ook kan beïnvloeden, zijn de 
hoeveelheden koolstofdioxide, voedingszouten en water. 
Welke van deze factoren zijn ook groeifactoren voor de paprikaplant? 
A alleen koolstofdioxide en voedingszouten 
B alleen koolstofdioxide en water 
C alleen voedingszouten en water 
D koolstofdioxide, voedingszouten en water

plantenvoedsel
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Oesterzwammen 
 
 
Voor het thuis kweken van oesterzwammen is een hobbybaal in de handel.  
Bij de hobbybaal zit de onderstaande gebruiksaanwijzing: 
 

 
 
Zet het baaltje op een warme plaats, totdat daarin witte verdikkingen ontstaan. 
Dit zijn de knoppen. Als deze zichtbaar zijn, het plastic rond de knoppen los 
snijden (halve maan), het plastic verder gewoon laten zitten. Zet het baaltje op 
een beschutte plaats, tochtvrij en in de schaduw, niet in het donker. Als de 
knoppen zich verder ontwikkeld hebben tot paddestoelen, het baaltje minimaal 
drie maal daags met een plantenspuit vochtig maken. De oesterzwammen 
kunnen worden geplukt, als de rand van de hoed recht is. Na de oogst het 
baaltje een uur onderdompelen in een emmer water en na uitlekken terugzetten. 
Na een poos ontwikkelen zich weer paddestoelen. 
 

2p 5 De teelt van oesterzwammen met deze hobbybaal is milieuvriendelijk. 
 Noem twee voorwaarden waaraan milieuvriendelijke teelt moet voldoen. 

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

2p 6 Voor een grote oogst oesterzwammen moeten de groeivoorwaarden optimaal 
zijn. 

 Noem twee groeivoorwaarden die in de gebruiksaanwijzing worden 
genoemd. 

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

1p 7 Welke van de volgende beweringen over oesterzwammen is of zijn juist? 
1 Oesterzwammen zijn planten. 
2 Oesterzwammen breken organische stoffen af. 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C 1 en 2 zijn beide juist.
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Bespuiten 
 

1p 8 In de tabel zijn drie manieren van bespuiten met elkaar vergeleken. 
 
spuittechniek veldspuit rijenspuit 
doppen per rij  1 2 
spuitdruk (bar) 3 3 3 
druppelgrootte midden midden fijn 
afgifte (liter/min.) 1,58 0,79 1,18 
spuitvolume bieten 
(liter/ha) 

321 195 205 

 
Bij welke manier van bespuiten wordt het minste spuitmiddel gebruikt? 
A veldspuit 
B een-dops-rijenspuit 
C twee-dops-rijenspuit 
 
 

Vermeerdering van aardbeienplanten 
 

1p 9 Sommige bedrijven vermeerderen aardbeienplanten en verkopen die aan 
aardbeientelers. 
Op de bedrijven worden in april de bloemknoppen uit de planten geknipt.  
De aardbeienplanten vormen vervolgens uitlopers waaraan jonge planten 
groeien. De jonge planten worden in augustus van de oude planten losgesneden 
en uitgeplant. 
 

 
 
Welk soort vermeerdering is dit? 
A generatieve vermeerdering 
B geslachtelijke vermeerdering 
C vegetatieve vermeerdering 
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Groenbemesting 
 
Groenbemesters telen is populair. Groenbemesters worden meestal in de loop 
van de zomer gezaaid en later ondergeploegd. 
Sommige groenbemesters hebben invloed op de vermeerdering van aaltjes. 
De keuze voor een verkeerde groenbemester kan een jaar later een aaltjesplaag 
veroorzaken. 
 
In de tabel is de aaltjesvermeerdering bij groenbemesting weergegeven. 
 

soort aaltje 
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bladrammenas - - ++ + + +++ 
gele mosterd - - + ++ ++ +++ 
Engels raaigras o o o + +++ ++ 
Italiaans raaigras o o o ++ +++ +++ 
rogge o o o +++ ++ +++ 
klaver o + +++ ++ +++ +++ 
lupine o o +++ o o ++ 
facelia o o ++ o + +++ 
afrikaantjes o o o o o - 
 
-      = afname aantal aaltjes 
o     = geen invloed op aantal aaltjes 
+     = geringe toename aantal aaltjes 
++   = matige toename aantal aaltjes 
+++ = grote toename aantal aaltjes 
 

1p 10 Welke van de groenbemesters kan het beste geteeld worden bij een zware 
besmetting van M.fallax-aaltjes? 
A bladrammenas 
B gele mosterd 
C lupine 
D rogge 
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Ziekteverwekkers bij kippen 
 
Kippen in een legbatterij zitten met zijn vieren in een kleine kooi. Kippen uit een 
biologische houderij zitten bij elkaar in een grote schuur en hebben een uitloop 
naar buiten. Uit onderzoek blijkt dat bij kippen uit een biologische houderij meer 
ziekten voorkomen. 
 
In de tabel is de besmetting met verschillende ziekteverwekkers weergegeven. 
 

 percentage besmetting 
ziekteverwekkers batterij biologische houderij 
salmonella (bloed) 10 30 
campylobacter 60 90 
spoelwormen 0 80 
haarwormen 0 45 
coccidiën 20 35 
brachyspira 55 90 
 

1p 11 Salmonella kan bij de mens voedselvergiftiging veroorzaken. 
 Op welke manier moet kippenvlees bereid worden om voedselvergiftiging 

door salmonella te voorkomen? 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 12 Bij kippen in de biologische houderij komen meer ziekteverwekkers voor dan bij 
kippen uit een legbatterij. 

 Geef hiervoor twee redenen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Nieuwe rassen 
 

1p 13 Bij het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen spelen zowel kruising als selectie 
een belangrijke rol. 

 Leg uit welke rol selectie hierbij speelt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Lamsvlees 
 

1p 14 In de tabel staan van verschillende soorten lamsvlees de hoeveelheid energie 
en het gehalte van enkele voedingsstoffen. De hoeveelheden zijn aangegeven 
per 100 gram. 
 
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 1 
lamsschouder 1.181 28 19 1 
lamszadel 1.278 25 23 1 
 
Vet vlees is bij de meeste mensen niet populair.  
Welk lamsvlees bevat het minste vet? 
A lamsbout 
B lamsgehakt 
C lamskarbonade 
D lamsschouder 
E lamszadel 
 
 

Algen als varkensvoer 
 

2p 15 Aan een bad met algen kan verdunde varkensmest worden toegevoegd.  
De algen gebruiken stoffen uit de varkensmest om te groeien. De algen kunnen 
worden gebruikt als varkensvoer. 

 Noem twee voordelen die deze verwerking van varkensmest voor de boer 
heeft. 

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

1p 16 Tegenwoordig wordt er meer varkensmest geproduceerd dan 100 jaar geleden. 
Wat is hiervan een oorzaak? 
A De landbouw is intensiever geworden. 
B De nieuwe varkensrassen produceren meer mest. 
C Het veevoer wordt minder benut (geeft meer mest). 
D Varkenshouders produceren hun eigen veevoer. 
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Biggenexport 
 
In onderstaande diagrammen staan gegevens over de export van biggen. 
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1p 17 Hoeveel biggen zijn in de derde periode van vier weken van 2004 volgens het 
lijndiagram ongeveer geëxporteerd? 
A ongeveer 275 
B ongeveer 325 
C ongeveer 350 
D ongeveer 275.000 
E ongeveer 325.000 
F ongeveer 350.000 
 

2p 18 In het cirkeldiagram staat de export van biggen in 2004 (tot en met oktober). 
 Hoeveel biggen zijn in dat jaar tot en met oktober naar België geëxporteerd? 

Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Tevreden consument 
 
'Belangrijkste zorg is tevredenheid consument' 
Het bedrijf van Bram Werkman in Uithuizermeeden heeft zich in de afgelopen 
jaren opgeworpen tot één van de belangrijkste leveranciers van 
consumptieaardappelen. Zijn dagelijkse opdracht is om aardappelen te leveren, 
die de consument tevreden stellen. 
 

1p 19 In Nederland worden jaarlijks duizenden kilo's aardappelen geteeld. Ze worden 
onder andere gebruikt als consumptieaardappel, voor zetmeelproductie en als 
pootaardappel. 

 Welk risico ontstaat voor de producent, wanneer hij geen aandacht besteedt 
aan de mening en het gedrag van de consument? 

 
............................................................................................................................ 
 
In de tabel staan gegevens over de export en oogst van aardappelen in 
Nederland (in tonnen). 
 
bestemming 2003 2002
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
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
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1p 20 In welk jaar in de periode van 2000 tot en met 2003 zijn de meeste aardappelen 
geoogst? 
A 2000 
B 2001 
C 2002 
D 2003 
 

1p 21 Stel dat de vraag naar aardappelen in de jaren 2000 tot en met 2003 gelijk 
gebleven was. 
In welk jaar zal dan de prijs het hoogst geweest zijn? 
A 2000 
B 2001 
C 2002 
D 2003 
 
 

Biologische producten 
 

1p 22 In een bepaald jaar steeg de vraag naar biologische producten met 9%.  
De productie nam met 12% toe. 
Welke invloed hebben deze veranderingen naar verwachting op de prijzen van 
de producten? 
A De prijzen dalen. 
B De prijzen blijven gelijk. 
C De prijzen stijgen. 
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Vollegrondsgroenten 
 
Hieronder staan gegevens over veilprijzen van groenten.  
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Sortering
Bloemkool
Broccoli
IJsbergsla
Peen, bos-
Peen, was-
Prei
Prei
Spruiten A
Spruiten B

blok1
blok7

03/11
21
37
50
43

-
17
34
44
20

10/11
29
64

-
55
14
24
38
19
13

17/11
56
87

-
62
16
20
38
27
19

Prijzen op de veiling in centen per kg of per stuk.
Klasse 1, tenzij anders aangegeven.

 
 

2p 23 De prijs die voor een bloemkool werd betaald op 3 november, was 21 cent.  
Op 17 november bracht een bloemkool 56 cent op. 

 Geef twee mogelijke redenen voor de stijging van de prijs. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 24 Hoeveel cent is de prijs van witlof (kort) in week 44 ongeveer gestegen? 
A 30 cent 
B 40 cent 
C 50 cent 
D 60 cent 
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Milieukeur 
 
Er bestaat een puntensysteem voor de grondstoffen van varkensvoer (zie tabel). 
Daarmee kun je bepalen in hoeverre het voer schadelijk is voor het milieu. 
Hoe lager het puntenaantal hoe schadelijker het voer is voor het milieu. 
 
soort voer aantal punten 
herkomst producten afkomstig uit 

de reguliere 
landbouw 

afkomstig uit 
de biologische 
landbouw 

Nederlandse 
bijproducten  
afkomstig uit de  
voedingsindustrie 
 

− tarwegries 
− bietenpulp 
− aardappelstoom- 
 schillen 
− tarwezetmeel 

5 7 

Nederlandse teelt − akkerbouw-
producten 

 aangeboden als 
 mengvoeder 

4 6 

buitenlandse 
bijproducten 

− maïsvoermeel 
− tarwegries 
− maïskiemschroot 
− biergist 
− bierbostel 
− verse maïsgluten 

3 5 

West-Europese teelt  
(met uitzondering 
van Nederland) 

− akkerbouw- 
 producten 
 aangeboden als 
      mengvoeder 

2 4 

teelt buiten Europa − alle producten 
      aangeboden als 
      mengvoeder 

0 2 

 
1p 25 Een mengvoederfabrikant mengt 1.000 kg Duitse biologische bierbostel met 

1.000 kg Franse tarwe van de reguliere teelt.  
Hoeveel punten krijgt dit voer in dit puntensysteem? 
A 2 
B 2,5 
C 3,5 
D 4 
E 5 
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Aanvoer van lelies 
 
In de figuur zijn de aanvoer (verkochte aantallen) en gemiddelde dagprijs van 
een bepaalde soort lelie weergegeven. 
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1p 26 Hoe groot was de aanvoer in mei 2004 ten opzichte van mei 2003? 
A De aanvoer was in 2004 kleiner dan in 2003. 
B De aanvoer was in 2004 gelijk aan de aanvoer in 2003. 
C De aanvoer was in 2004 groter dan in 2003. 
 

1p 27 Over het algemeen daalt bij een grotere aanvoer de prijs en stijgt de prijs bij een 
kleinere aanvoer. 
Voor welke van de volgende maanden is dit niet het geval? 
A april 2003 
B oktober 2003 
C januari 2004 
D juni 2004 
 
 

Scholieren als personeel 
 

2p 28 Voor sommige bedrijven zijn er belangrijke voordelen bij de inzet van scholieren 
als personeel. 

 Noem twee van die voordelen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Salade in een pot 
 
Elke maand heeft tuincentrum Jansen een speciale aanbieding. De aanbieding 
van de maand mei is 'salade in een pot': vijf zakjes zaad voor de prijs van drie. 
Het tuincentrum heeft op grote tafels potten en zakjes 'saladezaden' uitgestald. 
De actie is een groot succes. De verkoop van zaden en potten is sterker 
gestegen dan vorig jaar. Maar er zijn ook meer andere producten verkocht 
tijdens de actie. 
 
Veel tuincentra behoren tot een keten. Bekende ketens zijn Intratuin en  
EuropaTuin. 
 

1p 29 Welke bedrijfsformule hebben de bedrijven van zo'n tuincentrumketen? 
A een breed assortiment en een uniforme inrichting 
B een breed assortiment en een verschillende inrichting 
C een smal assortiment en een uniforme inrichting 
D een smal assortiment en een verschillende inrichting 
 

1p 30 Op welke trend speelt 'salade in een pot' in? 
A voordelig groenten telen 
B zelf groenten telen 
C zelf mooie siergewassen telen 
 

1p 31 Tijdens de actieweken zijn naast zaden en potten veel andere producten ook 
meer verkocht. 

 Noem hiervoor een reden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 32 De planten die gebruikt worden voor 'salade in een pot', vermeerderen zich met 
zaden. 
Hoe heet deze vorm van vermeerderen? 
A generatieve vermeerdering 
B kunstmatige vermeerdering 
C ongeslachtelijke vermeerdering 
D vegetatieve vermeerdering 
 

2p 33 In de handleiding bij 'salade in een pot' wordt uitgelegd dat goede zaaigrond 
moet worden gebruikt. 

 Noem drie eisen waaraan goede zaaigrond moet voldoen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Bedrijfsdoelstellingen 
 

1p 34 Ondernemingen kunnen onderverdeeld worden in vier sectoren: 
1 primaire sector (productie) 
2 secundaire sector (industrie) 
3 tertiaire sector (handel) 
4 quartaire sector (overheid, diensten) 
 
Tot welke sectoren hoort een boerenbedrijf dat ook landschapsonderhoud 
uitvoert? 
A primaire en secundaire sector 
B primaire en tertiaire sector 
C primaire en quartaire sector 
D secundaire en tertiaire sector 
E secundaire en quartaire sector 
F tertiaire en quartaire sector 
 
 

Gezamenlijke inkoop 
 

 
 

1p 35 Om de kosten te drukken, kopen veel veehouders samen met collega’s  
veevoer in. 
Waarom berekenen leveranciers vaak een lagere prijs bij gezamenlijke inkoop 
van veevoer? 
A De kwaliteit van het veevoer is dan hoger. 
B De kwaliteit van het veevoer is dan lager. 
C De leverancier heeft dan hogere kosten. 
D De leverancier heeft dan lagere kosten. 
 

1p 36 Een veehouder kan bij een leverancier van veevoer kiezen tussen elke week 
leveren en elke twee weken leveren. 
Wanneer zal de prijs van het veevoer per kilo het hoogst zijn? 
A het hoogst bij elke week leveren 
B het hoogst bij elke twee weken leveren 
C bij beide even hoog 
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Kaasprijs 
 
In het diagram is aangegeven waarin Nederlandse melk in 2003 is verwerkt. 
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2p 37 Van 10 kg melk kan 1 kg kaas worden gemaakt. 
 Hoeveel miljard kg fabriekskaas werd in 2003 in Nederland gemaakt? Schrijf 

de berekening op (uitkomst met twee cijfers achter de komma). 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Zweeds roodbont 
 
Een veehouder in Noord Holland kruist zijn Holsteinkoeien met  
Zweedse roodbontstieren. Hij stapt daarmee af van de Holsteinfokkerij: 
"Holsteinkoeien zijn te smal en hebben te veel problemen. Zweeds roodbont 
moet het melkeiwit, de benen en de klauwen verbeteren." 
 

1p 38 De veehouder verwacht dat door het nieuwe ras de bedrijfskosten lager zullen 
zijn. 

 Waardoor zullen de bedrijfskosten lager zijn? Geef één reden. 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 39 De veehouder verwacht dat door het nieuwe ras de opbrengsten van de melk 
hoger zullen zijn. 

 Waardoor zullen de opbrengsten van de melk hoger zijn? Geef één reden. 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Maaitijdstip 
 
Het suikergehalte van gemaaid gras kan worden beïnvloed door het kiezen van 
het meest optimale maaitijdstip op de dag. 
 

200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150

0

Verband tussen suikergehalte en maaitijdstip

06:00 12:00 18:00 24:00

gram/kg
droge stof

tijdstip  
 

1p 40 Op welk tijdstip bevat het maaisel de meeste suiker? 
A 06.00 uur 
B 12.00 uur 
C 18.00 uur 
D 24.00 uur 
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2p 41 Een rundveehouder maait 4 ha gras bij een drogestof (ds) opbrengst van  
2500 kg/ha. Hij maait om 12 uur 's middags. 

 Hoeveel kg suiker bevat het afgemaaide gras? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Melkprijs 
 
De prijzen die boeren krijgen voor melk zijn verschillend. 
In de tabel staan factoren die de prijs van de melk voor de boer bepalen. 
 

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 

 
1p 42 Noem drie factoren die volgens de tabel de melkprijs voor de boeren bepalen. 

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

1p 43 Welke melkfabriek geeft de hoogste herfst / wintertoeslag? 
A Leerdammer Company 
B Campina 
C Cono 
D Friesland Coberco 
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Top tien eenjarige zomerbloeiers 
 
In onderstaande tabel staat informatie over de prijzen van de top 10 van 
eenjarige zomerbloeiers in 2003 en 2004. 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Viola
Pelargonium
Petunia
Osteopermum
Lobelia
Impatiens walleriana groep
Begonia
Fuchsia
Tagetes
Verbena

70.048
43.445
17.379
16.988
12.428
10.682
9.921
9.267
6.958
5.106

+10,4
+12,8
+0,7

+31,2
-3,4

+1,4
+11,7
+24,8
+2,1

+14,1

0,21
0,51
0,48
0,56
0,25
0,23
0,22
0,94
0,11
0,41

0,26
0,55
0,54
0,71
0,31
0,26
0,29
1,15
0,19
0,49

Verkochte 
aanvoer

(x 1.000 st)

Toe/afname
t.o.v. 2003

(%)

Prijs
2004
(�/st)

Prijs
2003
(�/st)

Prijs aanvoer Top 10
Top 10 eenjarige zomerbloeiers. Verkochte aanvoer in 2004, 
verschil ten opzichte van 2003 en gemiddelde prijs in 2003 en 2004

 
 

2p 44 Hoeveel bracht een partij van 2000 fuchsia's gemiddeld in 2004 op?  
Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 45 De verkoop en de prijs in 2003 wordt vergeleken met die in 2004. 
Welke uitspraak geldt voor de meeste soorten? 
A In 2003 werd er meer verkocht en de prijs was hoger. 
B In 2003 werd er meer verkocht en de prijs was lager. 
C In 2003 werd er minder verkocht en de prijs was hoger. 
D In 2003 werd er minder verkocht en de prijs was lager. 
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Stikstof 
 
In de afbeelding zijn de stikstofstromen (N-stromen) de koe in en de koe uit 
weergegeven. 
 
 
 

opname
180 kg N/jaar

vastlegging
2 kg N/jaar

uitscheiding
137 kg N/jaar

N-executie mest
137-17x0,95=
114 kg N/jaar

vervluchtiging
17 kg N/jaar

melk
N/jaar

 
 

1p 46 Een koe legt ook stikstof vast in zijn eigen lichaam, onder andere in de vorm van 
vlees. 

 Hoeveel kg stikstof legt een koe jaarlijks vast in de vorm van vlees? 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 47 Hoeveel kg stikstof gaat per jaar de koe uit in de vorm van melk? Schrijf de 
berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 48 Per jaar vervluchtigt 17 kg stikstof in de vorm van ammoniak. Ammoniak is 
schadelijk voor het milieu. 
Wat is die schadelijke werking? 
A Ammoniak veroorzaakt het broeikaseffect (klimaatsverandering). 
B Ammoniak veroorzaakt het gat in de ozonlaag. 
C Ammoniak veroorzaakt verzuring / vermesting van de bodem in 

natuurgebieden. 
 

1p 49 Op boerenbedrijven worden allerlei maatregelen genomen om de uitstoot van 
ammoniak te verminderen. 

 Noem één van die maatregelen. 
 
............................................................................................................................ 

N-excretie mest
137-17 x 0,95 
114 kg N/jaar 

vastlegging 
2 kg N/jaar 

vervluchtiging 
17 kg N/jaar 

opname 
180 kg N/jaar 

uitscheiding 
137 kg N/jaar 

melk 
------------------  N/jaar 
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Dierenafdeling tuincentra 
 
De dierenafdeling wordt steeds belangrijker voor tuincentra. Zo'n 250 tuincentra 
hebben inmiddels een dierenafdeling. Voor de regelmatige verkopen worden 
diervoeders steeds belangrijker. Diervoeders zorgen voor tweederde van de 
omzet op de dierenafdeling. De meeste winst valt echter te maken op de 
verkoop van accessoires en andere dierbenodigdheden. 
Op tijden dat het niet druk in tuincentra is, zorgt de dierenafdeling toch voor 
voldoende klanten. Deskundigen zeggen dat het belang van een dierenafdeling 
in een tuincentrum alleen maar zal toenemen. 
Consumenten geven steeds meer geld uit aan huisdieren. De verkoop aan 
diervoeders is tussen 2004 en 2005 gestegen met 9%. Aan accessoires en 
dierbenodigdheden werd zelfs bijna 20% meer uitgegeven. 
De dierenspeciaalzaak is nu met zijn 54% marktaandeel nog steeds het 
belangrijkste verkooppunt, maar het aandeel van de tuincentra neemt snel toe. 
 

1p 50 Wat wordt op de dierenafdeling van tuincentra het meeste verkocht? 
A dieren 
B dierenaccessoires 
C diervoeders 
D diermedicijnen 
 

1p 51 Naast omzet levert een dierenafdeling een ander voordeel op voor tuincentra. 
Welk voordeel blijkt uit de tekst? 
A hogere winstpercentages 
B meer personeel 
C schaalvergroting 
D spreiding van het klantenbezoek 
 

1p 52 Waar worden de meeste dierenartikelen verkocht? 
A de bouwmarkt 
B de dierenspeciaalzaak 
C de markt 
D de supermarkt 
E het tuincentrum 
F het warenhuis 
 

1p 53 Wat gebeurt er met de omzet van dierenartikelen in tuincentra? 
A De omzet neemt af. 
B De omzet blijft gelijk. 
C De omzet neemt toe. 
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Teeltarealen 
 

teeltarealen in ha onder glas in 2004 

1   tomaat 1356  
     tros 873  
     los 411  
     cherry  72  

2   paprika 1241  
     rood 599  
     geel 286  
     groen 216  
     overige kleuren  114  

3   komkommer 623  
4   aardbei  141  
5   radijs  109  
6   aubergine    89  
7   overige groenten   469  

 
1p 54 Wat is het totale teeltareaal van groenten onder glas in 2004? 

A ongeveer 2000 ha 
B ongeveer 3000 ha 
C ongeveer 4000 ha 
D ongeveer 5000 ha 
E ongeveer 6000 ha 
 

1p 55 In de groenteteelt onder glas is de 'grote 3' een begrip. 
Welke gewassen worden hier bedoeld? 
A aubergine, paprika en komkommer 
B gele en rode paprika en trostomaat 
C komkommer, paprika en tomaat 
D trostomaat, losse tomaat en cherrytomaat 
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Beheerplan 
 

 

beheerplan 

omschrijving jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
bomen 
snoeien             
dood hout 
verwijderen 

            

wondverzorging             
heester 
snoeien (na bloei)             
verplanten             
bemesten             
gazon 
verticuteren             
bijzaaien             
bemesten organisch             
maaien             
graskanten steken             
beplanting 
zomerperkplanten             
winterbollen             
bemesten             
aarde             
turfmolm             
compost             
vijver 
reinigen             
vijverplanten 
planten 

            

onkruidbestrijding 
schoffelen             
wieden             
chemisch             
blad verwijderen 
putten             
gazons             
borders             
bestrating             
diversen 
algen bestrijden             
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1p 56 Een klant van een tuinbedrijf vraagt om een onderhoudsbeurt voor zijn tuin. 
De volgende werkzaamheden moeten plaatsvinden: 
− snoeien en verplanten van heesters 
− verticuteren van het gazon 
− bemesten van de beplanting 
− planten van vijverplanten 
− algen bestrijden 
 

 In welke maand kunnen al deze werkzaamheden in één onderhoudsbeurt 
worden uitgevoerd? 

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

Gezinsinkomen uit bedrijf 
 

125.000
euro

100.000

75.000

50.000

25.000

0 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004

gezinsinkomen uit bedrijf in euro’s

glasgroente-
bedrijven

glasgroente-
bedrijven

vollegronds-
groentebedrijven

fruitteelt-
bedrijven

 
 

1p 57 Welke sector leverde gemiddeld het hoogste inkomen op in de jaren 2002, 2003 
en 2004? 
A glasgroentebedrijven 
B vollegrondsgroentebedrijven 
C fruitteeltbedrijven 
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Consument spreekt zichzelf tegen 
 

 
Consument spreekt zichzelf tegen 
 
Nederlandse consumenten zeggen het één, maar doen het ander. 
Ze zeggen eerst op prijs te letten, maar leggen 33 procent meer 
geld neer voor makkelijk gesneden producten (prijsindex 1,33 en  
1 voor onverpakt). Ze zeggen na de prijs voor kwaliteit te kiezen, maar 
die duurdere gesneden groenten geven ze dan weer wel het laagste 
rapportcijfer voor versheid en gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek 
naar de keuze voor groente en fruit door het Retail Instituut Nederland. 
Het aandeel verpakt en gesneden is bij groente volgens het onder- 
zoek inmiddels 34 procent. Discounts Aldi en Lidl scoren het laagst 
met 25 procent en Albert Heijn het hoogst met 41 procent. 

 

rapportcijfer
vers

los en onverpakt

los en verpakt

gesneden en verpakt

prijsindex

1,00

1,12

1,33

Waardering groente door consument
in rapportcijfer en in betaalde prijs

 
 
 

1p 58 Waarom spreekt de consument zichzelf tegen? 
A Er wordt meer geld uitgegeven aan een lagere kwaliteit. 
B Er wordt meer geld uitgegeven aan een hogere kwaliteit. 
C Er wordt minder geld uitgegeven aan een lagere kwaliteit. 
 

1p 59 Welke groente is volgens de tekst het duurst? 
A los en onverpakt 
B los en verpakt 
C gesneden en verpakt 
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1p 60 Hoeveel procent van de groenten verkoopt Albert Heijn ongesneden? 
A 25% 
B 34% 
C 41% 
D 59% 
 

1p 61 Welk soort groente heeft volgens de consument de hoogste kwaliteit? 
A los en onverpakt 
B los en verpakt 
C gesneden en verpakt 
 

1p 62 Een kg onverpakte ongesneden rode kool kost € 2,-. 
 Hoeveel kost een kg gesneden en verpakte rode kool? Voer de berekening 

uit met de prijsindex. Schrijf de berekening op.  
 
............................................................................................................................ 
 
 

einde  700017-1-651o* 


