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Examen VMBO-GL 

2007 
 
 
 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 dierhouderij en -verzorging CSE GL 

 
 
 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 61 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
9.00 - 11.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Restproducten voor varkens 
 
Boeren kopen restproducten van de voedingsmiddelenindustrie voor hun 
varkens. De prijs van een restproduct wordt bepaald door vraag en aanbod en 
kan van dag tot dag verschillen. Zie onderstaande tabel. 
 
restproducten 16 december 2005 
restproducten % droge stof prijs per ton aanbod* 
boerenkaaswei          8      10,40       + 
retourpap          5        6,80       + 
suiker 5          5        1,35     ++ 
suiker 20        20      13,60     ++ 
tarwegistconcentraat        25      35,00   +++ 
TOP flavours          5        1,25   +++ 
voorconcentraat          5        4,54       + 
wei          4        5,90       + 
* hoe meer + hoe groter het aanbod 
 

1p 1 Welk restproduct heeft per ton de laagste prijs? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 2 Welk restproduct bevat het minste water? 
 
............................................................................................................................ 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Conditie van een schaap 
 
De conditie van een schaap kan worden bepaald door in de lendenstreek op de 
rug te voelen. In onderstaande afbeelding is een lendenwervel met omliggende 
weefsels weergegeven. 

 
 

1p 3 Benoem de genummerde weefsels uit bovenstaande afbeelding. 
Kies uit: botweefsel, spierweefsel, vetweefsel. 
 
1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
 

1p 4 De conditie van een schaap kan worden weergeven in een score van 2 tot en 
met 5. Zie onderstaande afbeelding. 
 

  

  
 
Bij een schaap zijn het dwars- en het doornuitsteeksel helemaal niet meer 
voelbaar en zelfs de ribben zijn bedekt met vet. 
Welke conditiescore zal dit schaap hebben? 
A score 2 
B score 3 
C score 4 
D score 5 

doornuitsteeksel 
van de lendenwervel 

huid

buikwandlendenwervel
dwarsuitsteeksel 
van de lendenwervel 

conditiescore 2 conditiescore 3

conditiescore 4 conditiescore 5
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Gewichtstoename van een ooi tijdens de dracht 
 
In onderstaande grafiek is de gewichtstoename van een ooi tijdens de dracht 
weergegeven. 
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1p 5 Waardoor wordt de gewichtstoename van de ooi aan het eind van de dracht 
voornamelijk bepaald? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 6 Waarvoor heeft de ooi tijdens de dracht weinig tot geen extra droge stof nodig?  
A voor de baarmoeder 
B voor de lammeren 
C voor de vruchtvliezen  
D voor het vocht 
 

1p 7 Hoeveel kg is de ooi aan het eind van de dracht in gewicht toegenomen? 
A 14 kg 
B 75 kg 
C 80 kg 
D 89 kg 
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1p 8 Hoeveel wegen de twee lammeren aan het eind van de dracht? 
A   7,0 kg 
B   9,0 kg 
C 11,5 kg 
D 14,0 kg 
 

1p 9 In de grafiek is af te lezen dat de vruchtvliezen aan het eind van de dracht 
ongeveer 1,5 kg wegen. Dit is wel erg veel voor alleen maar vruchtvliezen. 
Welk belangrijk orgaan vormt een wezenlijk onderdeel van deze 1,5 kg? 
A de placenta  
B de navelstreng 
C de vruchtblaas  
D het vruchtwater 
 

1p 10 Lammeren moeten zo snel mogelijk na de geboorte biest drinken. 
 Geef hiervoor een reden. 

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

2p 11 Noem twee soorten ruwvoer die aan zogende ooien verstrekt kunnen worden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 12 In een schapenstal wordt vaak een liksteen opgehangen. 
 Noem een voedingsstof die een schaap door een liksteen opneemt. 

 
............................................................................................................................ 
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Vissen 
 

1p 13 Bij vissen komen verschillende vormen van voortplanting voor. Het grootste 
gedeelte van de aquariumvissen legt eieren. De bevruchting en ontwikkeling van 
het ei vindt buiten het lichaam van de moeder plaats. Sommige vissen zijn 
echter eierlevendbarend. 

 Wat betekent eierlevendbarend? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 14 Een vissoort die eierlevendbarend is, is de guppy, ook wel miljoenenvisje 
genoemd.  
Welke van onderstaande afbeeldingen is die van een mannelijke gup? 
 

  
A  B  

  

C  D  
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2p 15 Vissoorten leven in bepaalde lagen van het water. Zo bevinden meervallen zich 
voornamelijk op de bodem. Daarom hebben ze ook typische kenmerken 
waardoor ze in die lagen van het water kunnen leven.  
Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 

 Noem twee typische kenmerken van een meerval. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 16 De situatie in onderstaande afbeelding is overdag. 
 

 
 
De vis produceert gas dat bruikbaar is voor de plant en de plant scheidt gas uit 
dat bruikbaar is voor de vis. 
Bij welke van de onderstaande combinaties staat het juiste antwoord? 
 
 door vis uitgescheiden door plant uitgescheiden 
A  koolzuurgas koolzuurgas 
B  koolzuurgas zuurstof 
C  zuurstof koolzuurgas 
D  zuurstof zuurstof 
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1p 17 Vissen hebben een orgaan waarmee ze onder andere bewegingen, 
drukverschillen en trillingen in het water kunnen waarnemen. Dit helpt de vissen 
bij het zoeken naar voedsel, het ontwijken van obstakels, maar ook bij het 
signaleren van vijanden. Vissen die totaal geen gezichtsvermogen hebben, 
kunnen zich op die manier toch oriënteren. In onderstaande afbeelding zijn 
verschillende delen van een vis genummerd. 
 

 
 
Bij welk nummer is dit orgaan afgebeeld? 
A   1 
B   2 
C   3 
D 10 
E 11 
 

1p 18 In de afbeelding zijn ook de vinnen genummerd. 
Welke onderstaande nummering van de vinnen is juist? 
 
 borstvin buikvin anaalvin vetvin 
A  8 9 5 7 
B  8 9 7 5 
C  9 8 7 5 
D  9 8 5 7 
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Reptielen 
 
Reptielen hebben een verhoornde huid die bedekt is met schubben of schilden. 
Een slang heeft schubben, terwijl een schildpad hoornschilden heeft. 
 

1p 19 Waarom vervellen reptielen regelmatig? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 20 Voordat een slang vervelt, vertoont hij duidelijke kenmerken.  
 Noem twee kenmerken van een slang die binnen korte tijd gaat vervellen. 

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

1p 21 Ook schildpadden vervellen. 
 

 
 
Hoe vervelt een schildpad? 
A De huid stroopt af. 
B Het hoorn lost geleidelijk op. 
C Het schild laat in kleine stukjes los. 
D Het schild laat in zijn geheel los. 
 

1p 22 Zeer kenmerkend voor hagedissen is dat ze in tijd van nood hun staart kunnen 
'afwerpen' of 'loslaten'. De afgeworpen staart zal nog enige tijd blijven bewegen. 
Wat is de functie van het afwerpen van de staart? 
A dat de hagedis minder voedsel nodig heeft 
B dat de hagedis sneller weg kan lopen 
C dat roofdieren de hagedis zonder staart niet herkennen 
D dat roofdieren hun aandacht vestigen op de staart 
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Huisvesting paarden 
 

1p 23 Een nieuwe ontwikkeling bij het inrichten van paardenstallen is het plaatsen van 
voerhekken.  
 

 
 

 Noem een voordeel van het plaatsen van voerhekken. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 24 Er zijn verschillende vormen van huisvesting voor paarden. 
Op welke afbeelding is een stand weergegeven? 
 

  
A  B  

 

 

C   
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1p 25 Tegenwoordig kan bij veel paardenboxen de voorwand als geheel worden 
opengeschoven.  

 Geef een reden waarom dit erg handig kan zijn. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 26 Hieronder staat een paard in een speciale box. 
 

 
 
Om welke reden staat dit paard in deze speciale box? 
A om de hoeven te bekappen 
B om gedekt te worden 
C om veilig onderzocht te kunnen worden door een arts 
D om het te voorzien van het harnachement 
 

1p 27 Op verschillende maneges worden de paarden in de winter geschoren.  
 Geef een reden waarom de paarden worden geschoren. 

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

1p 28 Als bodembedekking worden er in de boxen over het algemeen houtkrullen 
gebruikt in plaats van stro.  

 Geef hiervoor een reden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 



 

 700017-1-649o 12 lees verder ►►►

De voortplantingscyclus van de hond 
 
De periode tussen twee ovulaties wordt de ovulatiecyclus of 
voortplantingscyclus genoemd. De voortplantingscyclus kan door de dracht 
worden onderbroken. Hieronder zijn de verschillende fasen van de 
voortplantingscyclus weergegeven. 
 

ovulatie
oestrus

metoestrus

pro-oestrusanoestrus

 
 
1. De pro-oestrus-fase: 
Dit is het eerste herkenbare stadium. De vulva is gezwollen en heeft een heldere 
uitscheiding die later bloederig wordt. In deze periode is de teef 
onweerstaanbaar voor reuen. De teef flirt met reuen, maar de teef is nog niet 
bereid te paren. In deze fase zwelt het baarmoederslijmvlies. 
 
2. De oestrus-fase: 
De vulva is nu minder gezwollen. De vloeiing is opgehouden. Wel is er nog wat 
slijmachtige of roze uitscheiding. De teef heeft een sterke neiging om weg te 
lopen. In deze periode vindt de ovulatie plaats.  
 
3. De metoestrus-fase:  
In deze fase kan het baarmoederslijmvlies bevruchte eicellen opnemen. Als dit 
niet gebeurt, bereidt de baarmoeder zich voor op een nieuwe stille fase. 
 
4. De anoestrus-fase:  
Dit is een stille periode (rustfase), waarin geen veranderingen optreden in de 
voortplantingsorganen van de teef. 
 

1p 29 Wat is bij benadering de duur van de voortplantingscyclus van een teef? 
A 4 - 7 dagen 
B 3 weken 
C 6 maanden 
D 1 jaar 
 

1p 30 Welke twee fasen vormen de loopsheid? 
A pro-oestrus en oestrus 
B oestrus en metoestrus 
C metoestrus en anoestrus 
D anoestrus en pro-oestrus 
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1p 31 Een eigenaar wil een nest pups van zijn hond. 
Wanneer moet hij de teef laten dekken?  
A als de vulva een rode, bloederige afscheiding heeft 
B als de vulva een roze, slijmachtige afscheiding heeft 
C als de vulva zeer sterk gezwollen is 
D als de vulva niet meer gezwollen is 
 

1p 32 Als een teef drachtig is, moet ze wennen aan een plaats waar ze rustig kan 
werpen. Hiervoor is een werpkist zeer geschikt. Dit is een kist waar de teef en 
de pups gemakkelijk in passen. In de werpkist zelf worden vaak extra randen of 
buizen aan de binnenkant aangebracht. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 

 Noem een reden voor het aanbrengen van deze randen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Dekking 
 
Voor de dekking vindt meestal een zogenaamd paringsspel plaats. 
Bij de dekking brengt de reu de penis in de vagina. De spieren van de vagina 
trekken zich achter het sterk gezwollen zwellichaam van de penis samen, 
waardoor de reu niet in staat is de penis terug te trekken.  
Hierdoor blijven de honden enige tijd vastzitten. Deze periode kan 10 tot 20 
minuten duren. Dit langdurig aan elkaar vastzitten wordt 'hangen' genoemd. 
 

1p 33 Noem een functie van het paringsspel. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 34 Bij welke dieren komt het 'hangen' voor? 
A alleen bij hondachtigen 
B alleen bij honden 
C bij honden en katten 
D bij hondachtigen en katachtigen 
 

1p 35 Noem een functie van het 'hangen' tijdens de dekking. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Het verband tussen worpgrootte en draagtijd 
 
De draagtijd is niet bij alle teven gelijk. Er zijn factoren die de draagtijd kunnen 
beïnvloeden. In een onderzoek is gekeken naar het verband tussen de 
worpgrootte en de draagtijd bij honden. Bij 184 bevallingen van honden van 
verschillende rassen is de draagtijd en de worpgrootte gemeten. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven.  
 

aantal pups 
(worpgrootte) 

gemiddelde 
draagtijd in dagen 

aantal 
waarnemingen

1 70.4 12 
2 65.8 15 
3 63.3 10 
4 62.5 13 
5 61.8 11 
6 61.7 11 
7 61.1 13 
8 60.9 15 
9 60.6 17 

10 59.6 11 
11 59.5 12 
12 57.7 3 
13 59.0 11 
14 58.1 4 
15 59.1 10 

 
1p 36 Noem de factor, die af te lezen is uit de tabel, die de draagtijd beïnvloedt. 

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

1p 37 Noem een factor die niet af te lezen is uit de tabel, die de draagtijd bij honden 
beïnvloedt. 
 
............................................................................................................................ 
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2p 38 De resultaten van dit onderzoek zijn uitgezet in onderstaand staafdiagram. 
Het diagram is echter niet volledig. 

 Maak onderstaand diagram af en zet de juiste gegevens bij het diagram. 
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1p 39 Uit het onderzoek blijkt dat er een bepaald verband bestaat tussen worpgrootte 
en gemiddelde draagtijd. 

 Hoe ziet dit verband eruit? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 40 Wat kan een reden zijn dat de draagtijd bij worpgrootte 12 afwijkt? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Watervogels 
 

2p 41 Watervogels worden beschermd door een verenpakket.  
Deze veren onderscheiden zich in drie soorten. 

 Welke drie soorten veren heeft een watervogel? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 42 Vrijwel alle vogels hebben een stuitklier. Deze stuitklier produceert vet. Vogels 
drukken met hun snavel de stuitklier in, zodat er vet uitkomt. 
Waarom is dit vet voor watervogels onmisbaar?  
A om als reservevoedsel te gebruiken 
B om de snavel soepel te houden 
C om hun veren glimmend te krijgen 
D om te kunnen blijven drijven 
 

1p 43 Om watervogels die in een open volière (ren) gehouden worden, te belemmeren 
in hun vliegvermogen worden ze gekortwiekt. 
Welke van onderstaande afbeeldingen laat een vogel zien die op de juiste 
manier gekortwiekt is? 
 

  

A  B  

  
C  D  

 
1p 44 Het kortwieken moet na een bepaalde periode weer herhaald worden. 

 Hoe wordt deze periode genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
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Mest en meststoffen 
 
Mineralen die in dierlijke mest zitten, zijn afkomstig uit het veevoer. Het zijn 
restanten die het dier niet nodig heeft gehad voor zijn eigen lichaam. Planten 
hebben mineralen nodig om te kunnen groeien. Deze zitten niet altijd voldoende 
in de bodem. Mineralen kunnen door middel van dierlijke mest of kunstmest aan 
de bodem worden toegevoegd.  
 

1p 45 Welke stof zit wel in dierlijke mest en niet in kunstmest? 
A fosfaat  
B mineralen 
C organische stof 
D stikstof 
 

1p 46 Welke stof uit mest veroorzaakt 'zure regen'? 
A ammoniak 
B fosfaat 
C kalium 
D sulfaat 
 

1p 47 Een aantal belangrijke mineralen voor een plant zijn: N, P en K.  
De N staat voor stikstof. 

 Voor welke meststoffen staan de andere twee afkortingen?  
 
P: ......................................................................................................................... 
 
K: ......................................................................................................................... 
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Welzijnsonderzoek bij leghennen 
 
In een kooihuisvesting zijn de kippen gehuisvest in kleine gazen kooien.  
De kippen kunnen weinig bewegen. Uit onderzoek is gebleken, dat de kippen in 
een kooihuisvesting zich vervelen en abnormaal gedrag vertonen.  
Een huisvestingsvorm waarbij de kippen meer bewegingsvrijheid hebben, is de 
volièrestal. Hieronder staat een aantal kenmerken van een kooihuisvesting en 
van een volièrestal. 
 
Kenmerken kooihuisvesting: 
Een kooihuisvesting bestaat uit lange rijen kooien van draadgaas.  
 

 
 
De kippen hebben weinig bewegingsvrijheid en kunnen niet scharrelen en een 
zandbad nemen. Voor de hokken loopt een lange goot, waarin automatisch het 
voer wordt aangevoerd. Voor de veehouder is een kooihuisvesting gemakkelijk 
om in te werken. De kans op ziekten is klein. In een kooihuisvesting zullen de 
kippen elkaar minder pikken dan hun soortgenoten in een volièrestal.  
 
Kenmerken volièrestal: 
In een volièrestal kunnen net zoveel hennen worden gehouden als in een 
kooihuisvesting.  
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Het voordeel van de volièrestal is dat de kippen veel meer bewegingsvrijheid 
hebben. Er zijn vier stellages, elke stellage bestaat uit drie etages. Op de 
bovenste etage zijn zitstokken waarop de kippen kunnen rusten en slapen.  
Op de eerste en tweede etage vind je voerpannen en drinknippels. Aan beide 
zijkanten en in het midden van de stal zijn legnesten. Op de bodem van de stal 
ligt strooisel. Omdat de kippen met grote aantallen vrij rondlopen, blijken ze veel 
naar elkaar te pikken, wat zelfs tot kannibalisme kan leiden. De mest komt voor 
een deel in de strooisellaag terecht, hierdoor kunnen ziektes worden verspreid. 
Verder is er het probleem van de grondeieren (eieren buiten het nest). 
 

1p 48 Onderzoekers bestuderen het welzijn van de kippen in een kooihuisvesting en in 
een volièrestal. 

 Wat wordt verstaan onder welzijn van dieren? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 49 Uit de tekst blijkt dat er verschillen zijn in huisvesting tussen een kooihuisvesting 
en een volièrestal.  

 Zet in onderstaande tabel achter elk kenmerk een kruisje bij de juiste 
huisvestingsvorm. 

 
kenmerken kooihuisvesting volièrestal 
kooien van draadgaas   
automatisch voeren    
pikken en kannibalisme   
strooisel op de grond   
grondeieren   
arbeidsintensief   
veel infectieziekten   

 
1p 50 Een pluimveehouder heeft een kooihuisvesting met kooien met een 

bodemoppervlak van 40 x 50 cm. Elke kip moet 550 cm² bodemoppervlak ter 
beschikking hebben.  
Hoeveel kippen mag deze pluimveehouder maximaal in een kooi houden? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

2p 51 Noem twee redenen waarom een pluimveehouder liever geen grondeieren heeft. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 



 

 700017-1-649o 20 lees verder ►►►

Uit gedragsonderzoek naar de dagindeling van een leghen in de volièrestal kon 
onderstaand cirkeldiagram worden gemaakt.  
Om het onderzoek overzichtelijk te houden is de dagindeling wat vereenvoudigd. 
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1p 52 Hoeveel is de totale tijd die de leghen deze dag heeft besteed aan scharrelen? 

A   30 minuten 
B   50 minuten 
C   80 minuten 
D 110 minuten 
 

1p 53 Welk gedrag komt bij deze leghen overdag het meest voor? 
A eten en drinken 
B fladderen 
C rusten 
D scharrelen 
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Rantsoen van een koe 
 

2p 54 De hoeveelheid voer, die een melkkoe eet, is onder andere afhankelijk van het 
gewicht van deze koe. 

 Noem nog twee factoren waarvan de hoeveelheid voer afhankelijk is. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Tabel: Normen voor de voederbehoefte van melkvee bij stalvoedering. 
Lichaamsgewicht: 650 kg*.  
De vermelde eenheden: VEM/dag, g DVE/dag en kg melk/dag. 
 
% vet 3,50 3,75 4,00 4,25 
% eiwit 3,03 3,18 3,32 3,45 
kg melk VEM DVE VEM DVE VEM DVE VEM DVE 

12 10300   650 10500   680 10710   710 10910   730 
14 11140   750 11390   780 11630   810 11870   840 
16 11990   840 12280   880 12550   920 12830   950 
18 12850   940 13170   980 13480 1020 13790 1060 
20 13710 1040 14070 1090 14420 1130 14760 1180 
22 14580 1140 14970 1190 15360 1240 15740 1290 
24 15450 1240 15880 1300 16310 1360 16730 1410 
26 16330 1340 16800 1410 17260 1470 17720 1530 
28 17210 1440 17720 1520 18220 1590 18720 1650 

 
* In de tabel wordt er van uitgegaan dat de koe een lichaamsgewicht van 650 kg 
heeft. Voor iedere 50 kg die de koe zwaarder weegt, moet er 300 VEM en 
30 DVE bij de norm opgeteld worden. Voor iedere 50 kg die de koe lichter 
weegt, moet er 300 VEM en 30 DVE van de norm afgehaald worden. 
 

1p 55 Waarvoor staat de afkorting VEM? 
A Voer en Melkgift 
B Voedereenheid Melkvee 
C Vet en Eiwit in de Melk 
D Voer en Energie Melkvee 
 

1p 56 Van een koe zijn de volgende gegevens bekend: 
− de koe is 4 jaar oud 
− zij produceert 20 kg melk per dag met 4% vet 
− haar gewicht is 550 kg 
Wat is de voederbehoefte in VEM van deze koe? 
A   1130 
B   1070 
C 14420 
D 13820 
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1p 57 Waarvan is de eiwitbehoefte (DVE) van een koe afhankelijk? 
A alleen van haar gewicht 
B alleen van haar melkgift 
C alleen van de lactatieperiode 
D van alle drie bovengenoemde factoren 
 

3p 58 In onderstaande tabel zijn ruwvoeders en vochtrijke (kracht)voeders voor 
herkauwers opgenomen. 
 
product DS in gram per 

kg product 
VEM 

per kg 
DVE 

per kg 
bierbostel 218 209 36 
bietenperspulp  223 234 23 
weide gras 160 155 15 
grashooi 830 654 65 
graskuil  450 371 32 
snijmaïs ingekuild 300 277 14 
stro (gerst) 840 434 10 
knollen met loof 75 71 5 
grasbrok 916 818 83 

 
Een koe krijgt het volgende rantsoen: 
−   8 kg grashooi 
− 10 kg bietenperspulp 
− 15 kg graskuil 
−   3 kg grasbrok 

 Maak voor deze koe een rantsoenberekening.  
 Bereken hoeveel energie en eiwit een koe met dit rantsoen binnen krijgt.  
 Vul onderstaande tabel helemaal in. 
 

voedingswaarde per 
kg product 

hoeveelheid 
per dag totaal in rantsoen rantsoen 

gDS VEM DVE kg gDS VEM DVE 

grashooi 830 654 65   8 6640 5232  

bieten- 
perspulp 

   10    

graskuil    15    

grasbrok      3    

 totaal in rantsoen per dag: 18368   
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2p 59 Volgens een regel ligt voor melkkoeien de maximale dagelijkse DS opname op 
4% van het lichaamsgewicht van de melkkoe. 

 Hoeveel DS mag een koe van 650 kg dagelijks maximaal opnemen? Schrijf 
de berekening op. 

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

2p 60 Stel een koe mag maximaal 24 kg DS per dag opnemen. 
 Kan deze koe het rantsoen van vraag 58 opnemen? Leg het antwoord uit.  

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

1p 61 Voor een goede penswerking moet de koe een groot deel van haar DS uit 
ruwvoer halen.  

 Geef in onderstaande tabel met een kruisje aan of het genoemde voer een 
ruwvoeder of krachtvoeder is. 

 
voeder ruwvoeder krachtvoeder
grashooi   
bietenperspulp   
graskuil   
grasbrok    
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