
800017-1-648o 

Examen VMBO-GL 

2008 
 
 
 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 dierhouderij en -verzorging CSE GL 

 
 
 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 62 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
9.00 - 11.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________



 800017-1-648o 2 lees verder ►►►

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

 
 

Het Angorakonijn 
 
Een bijzonderheid van het Angorakonijn is dat zijn haren altijd doorgroeien. 
Hierdoor kan het konijn een dikke vacht krijgen. De langhaarfactor is eeuwen 
geleden door een mutatie ontstaan. Door gericht fokken en selecteren is een 
Angorakonijn gefokt, dat veel wol kan produceren. 
 

 
 

1p 1 Waarvan is er bij een Angorakonijn sprake? 
A van een familie 
B van een orde 
C van een soort 
D van een ras 
 

1p 2 Het Angorakonijn is door één of meerdere mutaties ontstaan. 
 Wat is een mutatie? 

 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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1p 3 Het Angorakonijn werd oorspronkelijk gehouden als productiedier. 
 Wat wordt onder een productiedier verstaan? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
De wol van Angorakonijnen is de best isolerende wol ter wereld. De fijne 
wolharen bevatten luchtkamertjes die de wol vier keer lichter en zeven keer 
warmer maken dan schapenwol. Na drie maanden groei van de haren bereikt de 
vacht een lengte van meer dan zes centimeter. Bij deze lengte beginnen de 
haren onherroepelijk te klitten en te vervilten. Vooral onder de buik en tussen de 
romp en poten ontstaan klitten. Hoe langer de vacht des te warmer het konijn 
het krijgt. Het konijn gaat minder eten, omdat het zijn warmte niet kwijt kan. 
Zonder de juiste verzorging zal het konijn uiteindelijk dood gaan.  
 
 

1p 4 Noem twee eigenschappen van Angorawol waardoor deze meer geschikt is dan 
schapenwol voor het maken van winterkleding. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 5 Welke extra verzorging heeft het Angorakonijn nodig, ten opzichte van een 
gewoon konijn, om niet te sterven? 
 
........................................................................................................................  
 
 
De wereldmarkt van Angorawol wordt gedomineerd door China en Japan. Deze 
landen brengen grote hoeveelheden Angorawol op de markt. Stallen waarin 
meer dan drieduizend dieren zijn gehuisvest, zijn daar geen uitzondering. De 
konijnen worden met vier tot vijf dieren bij elkaar gezet in kleine ijzeren kooien. 
 
 

1p 6 Hoe wordt deze manier van huisvesten ook wel genoemd? 
A batterijhuisvesting 
B individuele huisvesting 
C scharrelhuisvesting 
D volièrehuisvesting 
 

1p 7 Noem een nadeel van deze manier van huisvesten voor de konijnen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Voeding hond 
 
Niet iedere hond heeft dezelfde hoeveelheid voer nodig. De ene hond is groot 
de andere klein. De ene hond is actief en levert prestaties, de andere hond is 
een huishond en is weinig actief. Op de verpakking van hondenvoer staan 
gegevens die de eigenaar kunnen helpen de hond op de juiste manier te voeren. 
Hieronder en hiernaast zijn de gegevens van Otic basisbrok weergegeven. 
 
 
Otic basisbrok  
Otic basisbrok is het ideale voer voor de hond 
met een gemiddelde energiebehoefte.  
Dankzij de uitgebalanceerde samenstelling en 
hoogwaardige ingrediënten is de Otic basisbrok 
een gezonde voeding die zeer goed 
opneembaar is en door uw hond ook nog eens 
lekker wordt gevonden. De koolhydraten zijn 
maximaal ontsloten, waardoor ze gemakkelijk 
opgenomen worden en er minder ontlasting 
ontstaat. Door toevoeging van linolzuur 
voorkomt het huid- en vachtproblemen, en krijgt 
uw hond een prachtige glanzende vacht. 
Bijvoeren is af te raden. 
Verkrijgbaar in verpakkingen van 3 kg en 10 kg. 
 
Basisbrok Excellent: 
Voor alle rassen vanaf 18 maanden. 
 
Optimal Vitamins & Minerals: 
Zorgt voor de instandhouding van het 
organisme. 
 
Shiny coat: 
Natuurlijke oliën helpen uw hond met het in 
stand houden van een mooie, zachte en 
glanzende vacht. 
 
Easy digestion: 
Door toevoeging van cichorei wordt een goede 
vertering bereikt. 
 

 
Analyse 
 

 
 
Legenda:

9% vocht
24% ruw eiwit
12% ruw vet

3,5% ruwe celstof
7% as-mineralen

44,5% koolhydraten  
 
Samenstelling 
3820 Kcal ME/kg 
 
Ontsloten granen, vleesmeel, oliën 
en vetten, cichoreipulp, maïsgluten, 
geplet lijnzaad, gist, lecithine, 
vitaminen (A, D, B, E en C), 
sporenelementen (o.a. calcium, 
fosfor, magnesium, kalium, ijzer, 
koper), omega 3 - 6, fructo-oligo-
sacchariden (FOS). 
 
Met in EU toegestane conserveer-
middelen en anti-oxidanten.  
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Benodigde hoeveelheden per dag verdelen over twee gelijkmatige maaltijden.  
Let wel, de aangegeven hoeveelheden moeten worden gezien als richtlijn.  
De activiteit die een hond levert, speelt hierbij bijvoorbeeld een rol, maar ook andere 
factoren kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid te verstrekken voer. Zorg dat uw 
hond steeds over schoon drinkwater op kamertemperatuur kan beschikken.  
Bewaar de voeding altijd droog en koel. 
 
Lichaamsgewicht 
hond in kg 

2,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 

Huishonden in 
gram voer/dag 

70 110 175 225 275 320 360 400 435 475 510 575

Actieve honden/ 
werkhonden in 
gram voer/dag 

110 165 260 340 410 475 540 600 655 710 760 860

 
1p 8 Van welke oorsprong is de samenstelling van Otic basisbrok? 

A van dierlijke oorsprong 
B van plantaardige oorsprong 
C van dierlijke en plantaardige oorsprong 
D dit is op grond van het etiket niet te zeggen 
 

1p 9 Onderstaande Duitse herder levert dagelijks een flinke inspanning, omdat hij als 
politiehond wordt ingezet voor allerlei oefeningen. Hij weegt 35 kg.  
 

 
 
De hond wordt volgens de richtlijnen van het etiket van Otic basisbrok gevoerd.  

 Hoeveel gram moet deze hond per maaltijd gevoerd krijgen? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 10 De aanbevolen hoeveelheid voer hangt onder andere af van de grootte, het 
gewicht en de mate van activiteit van een hond. 

 Noem twee andere factoren die de hoeveelheid te verstrekken voer bepalen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 11 Welke twee voedingsstoffen uit het voer zijn van belang voor de botopbouw? 
A eiwitten en kalk 
B fosfor en vitamine A 
C kalk en vitamine D 
D vitamine A en vitamine C 
E kalk en fosfor 
F vitamine D en eiwitten 
 
 
Een goede voeding is evenwichtig en uitgebalanceerd. 
Een dergelijke voeding houdt rekening met drie belangrijke eisen: 
1 De aminozuursamenstelling moet juist zijn. 
2 De hoeveelheid eiwitten in het voer verhouden zich ten opzichte van het 

totaal aan vetten en koolhydraten als 1:3. 
3 Het voer moet gemakkelijk verteerbaar en goed opneembaar zijn. 
 
 

1p 12 Waarvoor is de juiste aminozuursamenstelling van belang? 
A voor de opbouw van eiwitten 
B voor de opbouw van vetten 
C voor de opbouw van koolhydraten 
D voor de opbouw van vitaminen 
 

3p 13 Bereken de verhouding tussen eiwitten en vetten/koolhydraten in Otic basisbrok. 
Leg uit of Otic basisbrok aan punt 2 van bovenstaande eisen voldoet. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 14 Welk bestanddeel van de Otic basisbrok is niet verteerbaar voor de hond? 
A ruw eiwit 
B ruw vet  
C ruwe celstof 
D koolhydraten  
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De energie in de voeding wordt geleverd door eiwitten, vetten en koolhydraten. 
De energievoorziening (in kilocalorieën) via eiwitten, vetten en koolhydraten is 
als volgt: 
− 1 gram eiwit levert 4 kcal 
− 1 gram vet levert 9 kcal 
− 1 gram koolhydraat levert 4 kcal 
 
Voor droog hondenvoer moet de energie minimaal 3600 kcal per kilogram zijn. 
Dit om problemen van het maag-darmkanaal te voorkomen. 
 
 

2p 15 Vul de tabel verder in en toon daarmee aan, dat de energiewaarde op de 
verpakking juist is.  
 

bestanddeel percentage gram/kg kcal/g kcal/kg 

eiwit 24% 240   

vet     

koolhydraat     

energiewaarde totaal  

 
 

KI 
 

1p 16 Waar staan de letters KI voor? 
A Koe Inseminatie 
B Kunstmatige Inseminatie 
C Koe Injecteren 
D Kunstmatig Injecteren 
 

2p 17 Noem twee voordelen van KI ten opzichte van een natuurlijke manier van 
bevruchten. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 18 Bij KI worden de spermacellen via een rietje ingebracht bij de koe. 
De inseminator gaat met één hand in de endeldarm en met de andere hand 
brengt hij het rietje via de schede in de baarmoedermond. Op dat moment drukt 
hij het rietje leeg. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
In onderstaande doorsnede zijn de voortplantingsorganen van een koe te zien. 
 

5

4 3

6
1

2

 
 
In welk deel van de koe wordt het rietje leeggedrukt en komen de spermacellen 
vrij? 
A in deel 1 
B in deel 2 
C in deel 3 
D in deel 4 
E in deel 5 
F in deel 6 
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Landbouwhuisdieren en het milieu  
 
Hoewel de melkveehouderij een milieuvriendelijk imago heeft met haar koeien in 
de wei en haar weidevogels, produceert zij de meeste broeikasgassen.  
Koolstofdioxide, methaan en lachgas worden tot deze broeikasgassen gerekend. 
Het door vee geproduceerde methaan heeft meer invloed op het klimaat dan de 
uitstoot van koolstofdioxide door auto's. Methaan komt met name vrij door 
pensfermentatie (80%), maar ook uit dierlijke mest. Het methaan dat ontstaat 
door fermentatie in de pens van koeien, komt via oprispen (boeren) en het laten 
van scheten vrij in het milieu. 
 

1p 19 Methaan ontstaat door pensfermentatie. 
Welke landbouwhuisdieren hebben een pens? 
A geiten en schapen  
B paarden en ezels 
C schapen en konijnen 
D varkens en paarden 
 

1p 20 Herkauwers hebben een vier-magen-stelsel. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Met welk nummer wordt de pens van de koe aangegeven? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
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In onderstaande tabel zijn broeikasemissies van de land- en tuinbouw uitgedrukt 
in miljarden kg CO2 equivalenten* weergegeven. 
Alle gassen worden omgerekend in CO2 equivalenten. Een CO2 equivalent is de 
maat voor potentiële broeikaswerking van verschillende stoffen. 
 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
koolstofdioxide   8,4   8,3   7,4   7,2   7,2   7,1   7,1 
methaan 10,3 10,1   9,1   9,1   8,7   8,5   8,5 
lachgas 11,6 12,7 10,7 10,2   9,7   9,4   9,6 
totaal 30,2 31,0 27,2 26,5 25,6 24,9 25,1 
* Een CO2 equivalent is een maat voor potentieel broeikaseffect. 
1 gram CO2 = 1 gram CO2 equivalent 
1 gram methaan = 21 gram CO2 equivalenten 
1 gram lachgas = 310 gram CO2 equivalenten 
 
 

1p 21 Welk gas heeft per gram de hoogste broeikaseffectverhogende werking? 
A koolstofdioxide 
B methaan 
C lachgas 
 

1p 22 Volgens het verdrag van Kyoto moet Nederland in 2010 de uitstoot van 
broeikaseffectverhogende gassen met 6% hebben verlaagd, vergeleken met het 
referentiejaar 1990. 
Voor welke in de tabel genoemde gassen heeft Nederland in 2004 al voldaan 
aan de eisen van het Kyotoverdrag? 
A alleen voor koolstofdioxide 
B alleen voor lachgas 
C alleen voor methaangas 
D voor alle drie genoemde gassen 
E voor geen van de genoemde gassen 
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De hoeveelheid methaan die een koe uitscheidt, hangt af van het type voer en 
de hoeveelheid voer. Sommige bacteriesoorten maken propionzuur in de pens, 
andere soorten maken azijnzuur of boterzuur. Bij de vorming van propionzuur 
komt geen methaan vrij, bij de vorming van azijnzuur en boterzuur komt wel 
methaan vrij. De propionzuurvormende bacteriën fermenteren vooral de 
makkelijk te verteren voedingsmiddelen, zoals jong gras. De azijnzuur- en 
boterzuurvormende bacteriën geven de voorkeur aan moeilijker afbreekbaar oud 
gras, hooi en stro. 
 
In onderstaande tabel zijn belangrijke voedingsmiddelen per kg DS van koeien 
weergegeven.  
 
 ruwe celstof 

(g) 
suikers

(g) 
ruw eiwit 

(g) 
weidegras 225   95 215 
graskuil 250   82 185 
snijmais 200 -   76 
rundveebrok   65 135 145 
hooi  275   74 115 
gerstestro 452 -   42 
 
 

1p 23 Door het voeren van welk voedingsmiddel uit de tabel wordt de 
methaanproductie van de koe het meest verlaagd? 
A weidegras  
B graskuil  
C snijmais  
D rundveebrok 
E hooi  
F gerstestro 
 

1p 24 Het fokken van minder winderige schapen en koeien kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. 
Proeven in Nieuw Zeeland hebben aangetoond dat via genetische manipulatie 
schapen gefokt kunnen worden, die veel minder methaangas uitstoten. 
Genetisch gemanipuleerde schapen zijn schapen ontstaan door 
A gericht fokken. 
B het inbrengen van nieuwe eigenschappen in de bevruchte eicel. 
C kruisingen tussen verschillende rassen. 
D kunstmatige selectie. 
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Ook is de veeteelt verantwoordelijk voor een derde deel van alle ammoniak-
uitstoot. Een bijkomend milieuprobleem is de uitspoeling van meststoffen naar 
het grond- en oppervlaktewater.  
 
 

1p 25 Welk milieuprobleem wordt in sterke mate beïnvloed door de emissie van 
ammoniak? 
A broeikaseffect 
B erosie 
C gat in de ozonlaag 
D zure regen 
 

1p 26 Welke meststoffen spoelen uit naar het grond- en oppervlaktewater? 
A ammoniak en methaan 
B methaan en fosfaat 
C nitraat en fosfaat 
D lachgas en nitraat 
 

1p 27 Welke maatregel heeft direct effect op het uitspoelen van meststoffen? 
A bouwen van emissie-arme stallen 
B bouwen van vergistingsilo's 
C in de winter uitrijden 
D telen van een groenbemestingsgewas 
 
 

Eigenschappen kat 
 

1p 28 Katten zijn territoriaal ingesteld en zullen daarom telkens hun terrein afbakenen. 
 Beschrijf een manier waarop een kat zijn territorium afbakent. 

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

1p 29 Katten hebben in alle lichaamscellen negentien chromosomenparen met hierin 
alle erfelijke informatie. Een kitten krijgt de helft van de erfelijke eigenschappen 
van de kater en de helft van de poes. 

 Hoeveel chromosomen bevat een eicel van het kitten? 
 
........................................................................................................................  
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2p 30 Zwarte vachtkleur, aangeduid met de hoofdletter B, is dominant over witte 
vachtkleur, aangeduid met de kleine letter b. 
Wanneer een fokzuivere zwarte kater wordt gekruist met een witte poes, zullen 
de kittens een zwarte vacht krijgen. 

 Vul de geslachtscellen van de kater en de poes in, en het kruisingsschema 
van de F1 generatie. 

 

 
Kruisingsschema F1 generatie 
 

♂ 
♀ 

  

 
 

  

 
 

  

 
1p 31 Hoeveel procent van de kittens uit de F1 is fokzuiver en heeft een zwarte 

haarkleur? 
A     0% 
B   25% 
C   50% 
D   75% 
E 100% 
 
 

ouders zwarte kater witte poes 

 

geslachtscellen 
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Geboorte van een kalf 
 
Hieronder is in een serie afbeeldingen het verloop van de natuurlijke geboorte 
van een kalf weergegeven. Bij deze geboorte wordt niet ingegrepen.  
 
 

 
afbeelding 1 afbeelding 2 

 
afbeelding 3 afbeelding 4 

 
afbeelding 5 afbeelding 6 

 
1p 32 Wat is de draagtijd van een koe?  

A 35 weken  
B 280 dagen 
C 11 maanden 
D 1 jaar 
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2p 33 Bij een koe is een naderende geboorte duidelijk te zien aan bepaalde uiterlijke 
veranderingen bij het dier. 

 Noem twee tekenen van een naderende geboorte bij de koe. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 34 Bij de geboorte van een kalf komen twee blazen tevoorschijn. In afbeelding 1 is 
nog het restant van de eerste blaas te zien. Het vruchtwater uit deze blaas is al 
weggevloeid. 
Hoe heet de tweede blaas die te zien is in afbeelding 1 en nog niet gebarsten 
is? 
A baarmoederblaas 
B urineblaas 
C voetblaas 
D waterblaas 
 

1p 35 In welke ligging is het kalf geboren? 
A in carpaalligging 
B in normale ligging of kopligging 
C in stuitligging  
D in schouder-elleboog ligging 
E in tarsaalligging 
 

1p 36 In afbeelding 5 is te zien dat de koe de nageboorte opeet. Dit is natuurlijk 
gedrag. 

 Noem een functie van het opeten van de nageboorte. 
 
........................................................................................................................  
 

2p 37 In de laatste afbeelding is de koe het kalf aan het likken. 
 Noem twee functies van het likken van het kalf door de koe. 

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

2p 38 In sommige gevallen is wel hulp nodig. 
 Noem twee hulpmiddelen die altijd bij een naderende geboorte klaargezet 

moeten worden om eventueel hulp te verlenen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 39 De boer wil de vaarskalfjes gebruiken voor de melkproductie.  
Van welk ras zijn de koe en het kalf uit de serie afbeeldingen? 
A Blaarkop 
B Blonde d’Aquitaine 
C Holstein Frisian 
D Lakenvelder 
E Limousin 
F Piemontese 
 

1p 40 In de serie afbeeldingen is een stierkalfje geboren. 
 Geef een reden waarom dit kalfje minder geschikt is voor de 

vleesveehouderij. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Chinchillakooi 
 
Een kooi voor chinchilla’s moet ruim zijn. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Hoewel chinchilla's niet op de tocht mogen staan (risico op longontsteking), 
mogen ze zeker niet volledig achter dichte wanden worden gehuisvest.  
Op enkele strategische plekken kan men de wanden wel afschermen om te 
voorkomen dat er te veel bodembedekking uit de kooi valt.  
 

1p 41 Sommige chinchillakooien hebben ook een bodem van gaas. Een gaasbodem 
kent zowel voordelen als nadelen voor de chinchilla. 

 Noem één nadeel van een gaasbodem in een chinchillakooi. 
 
........................................................................................................................  
 

1p 42 Bij de inrichting van een kooi voor chinchilla's mogen er geen plastic voorwerpen 
gebruikt worden. 

 Wat is hiervoor de reden? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 43 Wat is de functie van zand in een chinchillakooi? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Melkwinning geiten 
 

1p 44 Hieronder is een geitenmelkstal afgebeeld. 
 

 
 
Welk type melkstal is hier afgebeeld? 
A draaimelkstal 
B zij-aan-zijmelkstal 
C parallelmelkstal 
D tandemmelkstal 
E visgraatmelkstal 
 

1p 45 De melkwinningsapparatuur in de geitenhouderij verandert door nieuwe 
ontwikkelingen. De melk wordt getransporteerd door leidingen. 
Waarvan zijn de leidingen gemaakt, die in contact komen met melk? 
A van gegalvaniseerd ijzer 
B van pvc 
C van rvs 
D van thyleen  
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In de pulsatieruimte van de tepelhouders heerst beurtelings een vacuüm en een 
buitenluchtdruk. Hieronder is het drukverloop in de tijd weergegeven. 

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

4kPa

4kPa

vacuum

tijd
w x y z  

 
1p 46 In welke tijdsfase is er een maximaal vacuüm? 

A bij w 
B bij x 
C bij y 
D bij z 
 

1p 47 Hieronder is een tepelhouder in rustfase afgebeeld. 

 

Bij welke fase hoort bovenstaande tekening? 
A bij fase w en x 
B bij fase x en y 
C bij fase y en z  
D bij fase z en w 
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Besmettelijke ziekten 
 
Blauwtong is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig 
ziek van worden of eraan sterven. Twee ziekteverschijnselen zijn ontstekingen 
in de mond en lippen en ontstekingen aan de klauwen. De ziekte wordt 
overgebracht door insecten. Directe besmetting van dier op dier is niet mogelijk. 
De ziekte is ongevaarlijk voor mensen. De periode tussen de besmetting en het 
uitbreken van de ziekte bedraagt vijf tot twintig dagen. 
 
 

1p 48 Wat is nog een ziekteverschijnsel dat past bij deze ziekte? 
A eczeem 
B koliek 
C koorts 
D schurft 
 

2p 49 Geef in onderstaande tabel met behulp van een kruisje aan welke dieren de 
ziekte blauwtong kunnen krijgen en welke niet. 
 
dier wel niet 
dromedaris   
geit   
hond   
kat   
koe   
paard   
 

1p 50 Hoe wordt de periode tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte 
genoemd? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 51 Op welke manier kan de kans op besmetting met blauwtong verkleind worden? 
A door het plaatsen van ontsmettingsbakken 
B door het toepassen van een hygiënesluis 
C door gebruik te maken van insecticiden 
D door geen nieuwe dieren aan te kopen 
E door geen mensen op het bedrijf toe te laten 
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Vogelgriep: 
Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke ziekte. Besmetting kan 
plaatsvinden tussen verschillende pluimveesoorten, maar de ziekte is ook 
overdraagbaar op andere vogelsoorten. Overdracht van dier op mens is 
mogelijk. Overdracht van mens op mens is nog niet aangetoond. 
 
Mond- en klauwzeer: 
MKZ is een uiterst besmettelijke, ernstige veeziekte die voorkomt bij 
evenhoevige dieren als runderen, varkens, schapen en geiten.  
Ook wilde zwijnen en sommige dierentuindieren (herten en antilopen) kunnen 
besmet raken. Het MKZ verspreidt zich via besmette dieren of dierlijke 
producten (vlees, vleeswaren, melk) en zelfs gewoon via de lucht. Voornamelijk 
varkens zorgen voor veel virusdeeltjes in de lucht. De mens kan alleen 
gedurende enkele etmalen drager zijn.  
 
Varkenspest: 
Dit is een ziekte die voorkomt bij varkens. Het is erg besmettelijk en vaak 
dodelijk voor de varkens.  
 
Mastitis: 
Dit is een ontsteking van het melkklierweefsel. Kenmerkend voor deze ziekte is 
een gezwollen, rode, warme, harde uier en de aanwezigheid van gifstoffen. 
 
 

3p 52 Vul met behulp van de tekst onderstaande tabel in. 
 
 ziekteverwekker voor de mens 
ziekte bacterie virus gevaarlijk ongevaarlijk 
blauwtong     
vogelgriep     
MKZ     
varkenspest     
mastitis     
 

1p 53 Een paardenhouder hoeft zich tijdens een MKZ-uitbraak geen zorgen te maken 
over zijn dieren. 

 Verklaar waarom hij zich geen zorgen hoeft te maken. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Strooiselstallen 
 
Vroeger werden bijna alle dieren op de boerderij gehuisvest in strooiselstallen. 
Elke dag werd er wat vers strooisel in de stal gebracht. Afhankelijk van het 
stalsysteem werd de mest dagelijks tot soms maar één keer per jaar afgevoerd.  
Dieren die van nature een nest maken, hebben een gescheiden mest- en ligplek. 
Bij deze dieren moet er, in de meeste gevallen, vaker uitgemest worden om te 
voorkomen dat de mestplek te vuil wordt. Een voordeel is wel dat deze dieren 
met minder strooisel toekunnen. Dieren die van nature geen nest maken, 
hebben meer strooisel nodig. Ze mesten immers overal waardoor de hele stal 
opgestrooid moet worden om een schone ligplek te behouden.  
Een voorbeeld van een strooiselstal is een potstal. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Hierbij wordt elke dag vers stro in de stal gebracht. Omdat er niet elke dag 
uitgemest wordt, zal er uiteindelijk een dikke stapel van urine, mest en stro 
ontstaan. Dit wordt de potstalmest genoemd. 
 

1p 54 Welke van de volgende diersoorten maakt van nature een scheiding tussen 
mest- en ligplek? 
A paard 
B schaap 
C varken 
D geit 
 

1p 55 In een dikke laag potstalmest kunnen temperaturen van wel 45 °C voorkomen. 
Waardoor komt dit? 
A De dieren geven tijdens het liggen warmte af aan de mest. 
B De bacteriën in de mest groeien en geven warmte af. 
C De dikke laag mest zorgt voor een hoge druk waardoor warmte ontstaat. 
 

1p 56 Noem een voordeel van een potstal ten opzichte van een ligboxenstal voor 
koeien als het gaat om dierenwelzijn. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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De benodigde hoeveelheid stro in een potstal is afhankelijk van de 
urineproductie van de dieren en het staloppervlak per dier (veebezetting). 
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hoge veebezetting
lage veebezetting

 
 
 

1p 57 Wat is het verschil in stroverbruik tussen hoge en lage veebezetting bij een 
urineproductie van 20 liter per dag? 
 
........................................................................................................................  
 

2p 58 Veehouder Jansen heeft een klein bedrijf. Gegeven is het volgende: 
− aantal koeien: 20 
− aantal dagen op stal: 180 
− urineproductie per dier per dag: 16 kilo 
− mestproductie per dier per dag: 12 kilo 
− veebezetting: laag 
 

 Bereken de totale hoeveelheid potstalmest in kilogrammen, die door de 
koeien geproduceerd worden in één stalperiode. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 59 De volgende gegevens zijn bekend: 
− urineproductie melkkoe: 16 kilo per dier per dag 
− urineproductie vleeskoe: 12 kilo per dier per dag 
Veehouder Jansen verkoopt zijn melkkoeien en gaat vleeskoeien houden.  
Ook gaat hij van een lage veebezetting naar een hoge veebezetting.  
Wat gebeurt er met de strobehoefte in de potstal op grond van deze gegevens? 
A deze wordt groter 
B deze wordt kleiner 
C deze blijft gelijk 
 

1p 60 De potstalmest moet opgeslagen worden. 
Welke afbeelding geeft de juiste opslagmogelijkheid weer? 
 

  
A  B  

  
C  D  

 
2p 61 In een potstal moet goed geventileerd worden.  

 Noem twee redenen om te ventileren. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 62 Wat is het voordeel van isolatie in een stal? 
A Er treden minder snel temperatuurschommelingen op. 
B Het wordt nooit te koud in een stal. 
C Het wordt nooit te warm in een stal. 
D Je hebt minder last van een hoge luchtvochtigheid. 
 
 

einde  800017-1-648o* 


