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

 
 

Bodemprofiel 
 
Om meer te weten te komen over het bodemprofiel kan er een profielkuil 
gegraven worden. 
 

 
 

1p 1 Vaak is de bovenste laag in een bodemprofiel donkerder van kleur. 
 Waardoor wordt deze donkere kleur veroorzaakt? 

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

1p 2 De lagen in het bodemprofiel hebben een naam. 
Wat is de naam van de bovenste 25 cm in het bodemprofiel? 
A bouwvoor 
B maaiveld 
C ondergrond 
D zodelaag 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
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X

A 
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2p 3 Het water in de grond is te verdelen in meerdere lagen. In de tekening zijn drie 
lagen zichtbaar. 

 Hoe wordt het water in de verschillende lagen genoemd? 
 

slootwater

 
 
 
 
 
 
 
1 ……………………...………..…… 

 
2 …………………………………….. 

 
3 …………………………………….. 

 
 

Draineren 
 
Op de afbeelding zie je een machine die drainagebuizen in de grond legt. 
 

 
 

1p 4 Schrijf twee redenen op voor het aanleggen van drainage. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 5 Kees heeft een perceel dat gedraineerd moet worden. Het perceel bestaat 
voornamelijk uit kleigrond (onstabiel), de pH is 5,8. 
In de tabel staan verschillende drainagebuizen. 
 
soort buis uitvoering toepassing 
Drainflex blind niet geperforeerd afvoer grindkoffers e.d. 

niet drainerend 
Drainflex kaal geperforeerd alleen in stabiele vette 

grond 
Drainflex kokos of 
Drainflex PP 

geperforeerd en omwikkeld 
met kokos of PP 

in onstabiele klei, zand en 
veengrond 

Drainflex nylon  geperforeerd en omwikkeld 
met glasvlies of nylon 

alle omstandigheden, niet 
in fijnzandige en 
ijzerhoudende grond 

 
Omwikkeling van kokos en PP (polypropyleen) geven een oppervlaktevergroting, 
waardoor een grotere opnamecapaciteit ontstaat. 
Kokos wordt in zure gronden aangetast. PP is een goed alternatief. 
 

 
 Welk soort buis zal voor het perceel van Kees het beste resultaat 

opleveren?  
 
........................................................................................................................  
 

1p 6 Drainagebuizen zijn omwikkeld met kokos. Kokos zorgt voor 
oppervlaktevergroting. 

 Schrijf een andere reden op om drainagebuizen te omwikkelen met kokos. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Rijenbemesting 
 
In de teelt van groenten wordt rijenbemesting toegepast. In één werkgang wordt 
de grond bewerkt, er wordt geplant en er vindt rijenbemesting plaats.  
Op de foto zie je deze werkgang. 
 

 
 

1p 7 Schrijf één voordeel op van rijenbemesting ten opzichte van breedwerpig 
bemesten. 
 
........................................................................................................................  
 

1p 8 Bij rijenbemesting worden ook wel vloeibare meststoffen gebruikt.  
Via vloeistofinjectie komt de meststof in de grond. 

 Schrijf één voordeel op van het gebruik van vloeibare meststoffen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 9 Meststoffen kunnen in twee groepen verdeeld worden. 
 Vul de open plaatsen in de onderstaande twee zinnen in. 

 
…………………………… meststoffen worden op een chemische manier door de 

mens gemaakt. 
 
…………………………… meststoffen zijn afkomstig van planten en dieren. 
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Bemestingsonderzoek stikstofplus 
 
Hieronder staat een deel van een bemestingsonderzoek.  
 

Bemestingsonderzoek 

Stikstofplus 
perceel 1 

  
 Blgg Oosterbeek 

Postbus 12 
6000 HC  Oosterbeek 

Blgg Akker- en Tuinbouw 
Klantenservice 
Postbus 12 
6000 HC  OOSTERBEEK 

      

       
Onderzoek onderzoek-

/ordernummer: 
922901/009648 

datum 
verslag: 
25-01-2009 

 monster genomen 
door: 
Derden 

contactpersoon 
monstername: 
Blgg Klantenservice:  
026-1234567 

       

Monster grondsoort: 
jonge zeeklei 

datum 
monstername: 
20-01-2009 

    

 bemonsterde laag: 
0 – 60 cm 

     

 Eenheid 
mg/l extract 

Resultaat  Beschikbare 
voorraad 

 
kg/ha 

Ammonium-N 
Nitraat-N 

NH4-N 
NO3-N 

< 0,5 
4,1 

  
Stikstof 

 
49 

Resultaat  
bepaald 
veldvochtige 
grond volgens 
1:2 V/V CaCI2 Kalium K 8,9  K2O 129 

 Zwavel S 7,1  SO3 213 

 Magnesium Mg 23,1  MgO 460 

 Borium B(μ/l) 91,5  B (g/ha) 1098 

       

Consumptieaardappelen 
Middenvroeg 
 

 
Adviesgift 

    Advies 
in kg zuiver 
per ha 

Stikstof (N) 130     

 
Kali (K2O) 

voor dit element is geen advies 
beschikbaar 

  

 
Zwavel (SO3) 

de gevonden voorraad is voldoende  
gebruik van zwavelhoudende 
meststoffen is niet nodig 

  

 Magnesium 
(MgO) 

voor dit element is geen advies 
beschikbaar 

  

 
Borium (B) 

voor dit element is geen advies 
beschikbaar 
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1p 10 Welke grondsoort is in het bemestingsonderzoek onderzocht? 
 
........................................................................................................................  
 

2p 11 Het onderzoek is vooral gericht op stikstof. Stikstof komt in verschillende vormen 
in de bodem voor. 

 Van welke twee vormen van stikstof is de waarde bepaald in dit verslag? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
Hieronder staat nog een deel van het bemestingsonderzoek. 
 

Bemestingsonderzoek stikstof 

 
 

toelichting  
adviesgift 

 behoefte van het gewas 285 
 opbrengstcorrectie     0 
 voorraad (gecorrigeerd)  -54 
 organische mest  -22 
 voorgewas  -34 
 groenbemester  -45 
 
 berekende gift 130 

 

 
1p 12 Waarom is de berekende gift lager dan de behoefte van het gewas? 

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

2p 13 Kalkammonsalpeter bevat 27% stikstof. 
 Hoeveel kg kalkammonsalpeter moet per hectare toegediend worden om 

aan de berekende gift van 130 kg stikstof/ha te voldoen? Schrijf de 
berekening op. Rond naar boven af op hele kilo’s. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Bemesting 
 

2p 14 Op een verpakking van een meststof staat 12-10-18-3. 
 Voor welke voedingsstoffen staan deze verhoudingsgetallen? 

 

12  

10  

18  

  3  

 
1p 15 Een samengestelde meststof kan bestaan uit hoofd- én sporenelementen. 

 Wat is het verschil tussen een hoofdelement en een sporenelement? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 16 Kweker Thomasson ziet in zijn Buxus gele randen aan de bladeren. 
 Waardoor worden de gele bladranden veroorzaakt? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Flint 
 
In de preiteelt maakt men gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
bijvoorbeeld Flint. 
 

 

"Mooie eerste kwaliteitsprei is wat iedere teler 
wenst. Roest (Puccinia allii), purpervlekkenziekte 
(Alternaria porri) en papiervlekkenziekte 
(Phytophthora porri) kunnen een forse streep door 
de rekening zijn. Door Flint in een schema met 
onder andere Horizon of Folicur in te zetten, is 
een prachtige prei-oogst gegarandeerd." 
 

Flint in ’t kort: 
− zeer effectief 

 
Als kwaliteit en 

kostprijs telt, kies je 
voor Flint 

− sterk preventief 
− snelle werking 
− zeer regenvast  
 

 
 
 

1p 17 Wat is Flint?  
A een fungicide 
B een herbicide 
C een insecticide 
D een nematocide 
 

1p 18 Flint heeft een preventieve werking. 
 Wat betekent preventief? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Graanteelt 
 
Bij de keuze voor een bepaald tarweras kun je gebruik maken van een tabel met 
rasbeschrijvingen. Hieronder staat een tabel van verschillende tarwerassen. 
 

Rassenlijst wintertarwe 
raseigenschappen wintertarwerassen, gemiddelden van 2004 t/m 2007 

 resistentie tegen bakkwaliteit 
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baktarwe 

Anthus 107 7,5 6,0 6,5 7,0 9,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 8,0

Globus 109 7,5 6,5 6,5 6,0 9,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0

Ilias 108 8,0 5,5 7,0 7,0 9,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 6,5 7,5

SW Tataros 105 7,5 7,0 7,5 7,5 9,0 7,5 7,0 6,0 6,5 8,5 6,0 7,5

Residence 105 6,0 7,5 7,5 5,5 9,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 8,0

Drifter 109 7,0 6,5 7,5 6,5 8,0 5,5 6,5 4,5 5,5 7,5 6,5 8,0

overige tarwe 

Bristol 89 8,5 7,0 6,5 6,0 8,5 8,5 8,5 7,5 7,0    

Limes 99 8,0 7,0 6,5 5,5 8,5 8,0 7,0 6,5 6,0    

Robigus 92 8,5 6,0 5,5 5,0 6,5 8,5 9,0 7,5 5,5    

Tulsa 87 8,5 5,5 5,5 6,5 8,5 8,5 7,5 7,5 6,5    

Patrel 94 7,5 7,0 6,5 6,5 - 8,5 7,5 7,5 5,5    

Harlem 100 8,0 7,0 7,5 6,0 8,0 8,5 7,5 6,0 6,5    

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. 
 

1p 19 Een teler zoekt een ras dat kort stro geeft en bovendien goed bestand is tegen 
gele roest en bladvlekkenziekte. 

 Welk ras is het meest geschikt voor de teler? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 20 Een graanteler wil een ras telen dat goed brood oplevert en dat een hoge 
maalkwaliteit heeft. 
Voor deze eisen hebben de rassen SW Tataros en Globus de goede cijfers.  
De teler kiest Globus. 

 Wat is een juiste reden voor de teler om het ras Globus te kiezen? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 21 De zaainorm voor tarwe is 180 kg/ha. Het perceel van de teler is 7,5 ha groot.  
Het zaaiverlies is 10%. 

 Hoeveel zaad moet de teler bestellen? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 22 Granen zijn gevoelig voor plagen en ziekten. In de tabel staan hierover drie 
beweringen.  

 Geef in de tabel aan of de beweringen juist of onjuist zijn.  
 
bewering juist onjuist 
Haver is gevoelig voor meeldauw.   
Tarwe is gevoelig voor luis.   
Rogge is gevoelig voor roest.   
 
 

Bestrijding met Pirimor 
 
Jan gebruikt Pirimor om luizen te bestrijden. De dosering van Pirimor is  
0,4 kg/ha, opgelost in 400 liter water. Het perceel van Jan is 7,3 ha groot. 
 

1p 23 Hoeveel kilogram Pirimor heeft Jan nodig voor zijn perceel? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 24 Hoeveel liter water heeft Jan nodig voor zijn perceel? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 25 Wat is de concentratie van de oplossing die Jan moet maken? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Onkruidbestrijding 
 

1p 26 Onkruid kun je bestrijden met een onkruidstrijker.  
Op de foto zie je een onkruidstrijker. 
 

 
 
Welke vorm van bestrijding is dit? 
A biologische bestrijding 
B chemische bestrijding 
C mechanische bestrijding 
D thermische bestrijding 
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1p 27 De teler heeft goede ervaringen met een onkruidstrijker van zijn buurman.  
Hij besluit daarom om er zelf een aan te schaffen. In de tabel staan de machines 
waar de teler uit kan kiezen met daarbij de kenmerken van die machines. 
 

 
In Eesergroen (Drenthe) zijn in mei 2007 vijf machines getest.  
In de tabel zie je de resultaten hiervan en enkele fabrieksgegevens. 
 

Eesergroen 2007 werktuig werkingsprincipe rijsnelheid 
(km/uur) 

prijs 
machine 
bij een 

uitvoering
van 3 m 
breed 

(€) 

mate 
bestrijding 

aardappelen 
(%) 

wegval
bieten 

(%) 

Steketee 
Multispray 

bietenplantjes zijn 
afgeschermd 
door tunnels, 
spuiten met grove 
druppel en een 
scherm tegen drift 

3 2.900 85 8 

Zibo-
onkruidstrijker 

stilstaande rol met 
toevoerkraan en met 
speciale doek 
omwikkeld 

5 à 8 660 75 8 

Rollmaster 2 elektrisch 
aangedreven rollen 4 à 5 3.900 80 4,5 

Homburg-rol 
hydraulische 
aandrijving van 
beklede rollen 

4 à 6 1.680 50 2,5 

Weevers-
onkruidstrijker 

dweiltjes worden 
gevoed met vloeistof 
vanuit kleine buizen 

3 6.900 90 2,5 

 
De teler wil een machine die opslag van aardappels goed bestrijdt en die weinig 
wegval van bieten veroorzaakt. 

 Welke machine is het meest geschikt voor deze teler? 
 
........................................................................................................................  
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1p 28 Naast de onkruidstrijker besluit de teler ook een selectielans te kopen. Op de 
foto's zie je een teler die met een selectielans werkt. 
 

  
 

 
 Schrijf een voordeel op van het werken met een selectielans. 

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

1p 29 Hieronder staat een foto van een onkruid. 
 

 
 

 Wat is de wetenschappelijke naam van dit onkruid? 
 
........................................................................................................................  
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Perliet 
 
Perliet wordt gebruikt in potgrond en de laatste jaren ook als puur substraat. 
De Perlietbolletjes zijn leverbaar in verschillende afmetingen, de Perlietgradatie. 
Er zijn bijvoorbeeld bolletjes met een doorsnede van 0,5 tot 3 mm (0,5/3 mm). 
In het diagram staat de verhouding lucht en water in het substraat bij gebruik 
van verschillende Perlietgradaties. 
 

0,5/3 mm 0,5/6 mm 2/6 mm

80

60

40

20

0

Perlietgradatie

Legenda:
lucht
water

 
 

1p 30 Wat is de lucht/water verhouding bij de 0,5/6 mm gradatie?  
 
........................................................................................................................  
 

1p 31 Hieronder zie je de resultaten van een chemische analyse van Perliet. 
 
analyse BVB Perliet 
EC 0.05 mS/cm Si 0.15 mmol/l
pH 7.1 Na 0.2 mmol/l
NO3 0.1 mmol/l HCO3 0.10 mmol/l
H2PO4 0.01 mmol/l Cu 0.0 μmol/l
K 0.1 mmol/l B 0 μmol/l
Ca 0.0 mmol/l Zn < 0.1 μmol/l
Mg 0.0 mmol/l SO4 0.0 mmol/l
Fe 1.0 μmol/l NH4 < 0.10 mmol/l
Mn < 0.1 μmol/l Cl 0.1 mmol/l
Mo 0.00 μmol/l F 0.2 mg/l
 
Welk symbool staat voor het element molybdeen? 
A Mg 
B Mn 
C Mo 
D N03 
 

1p 32 Is de EC-waarde van Perliet hoog of laag? Licht je antwoord toe. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Roundup max 
 
Om onkruiden te bestrijden gebruikt boomkweker De Boer Roundup max. 
Het etiket van Roundup max is afgebeeld.  
 
 

 
 
Veiligheidsaanbeveling 
 
Middel en oplossing ervan niet bewaren in gegalvaniseerde of metalen tanks, 
omdat daardoor zeer brandbaar gas kan ontstaan (niet roken). (V32-NL) 
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / 
veiligheidsgegevenskaart. (S61) 
Dosering: 
tegen eenjarige onkruiden:                                                                          3 l/ha 
tegen overblijvende grassen:                                                                       3 l/ha
tegen overblijvende tweezaadlobbige onkruiden:                                      4,4 l/ha 
bij pleksgewijze toepassing:                   2% spuitconcentratie (20 ml in 1 l water)
overige selectieve toepassingen:               zie het betreffende toepassingsgebied
 
 

1p 33 Op het etiket van Roundup max staat een gevarensymbool. 
 Wat betekent dit symbool? 

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

1p 34 Volgens het etiket kunnen verschillende plantengroepen bestreden worden. 
 Wat zijn eenjarige onkruiden? 

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

1p 35 De Boer wil op zijn kwekerij van 7 hectare paardenbloemen bestrijden. 
 Hoeveel liter Roundup max heeft De Boer hiervoor nodig? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Teeltmedium 
 

1p 36 In de herfst is het aantal werkbare dagen van belang voor de machinale oogst 
van gewassen. 
In de tabel zie je het aantal werkbare dagen op zand- en zavelgrond in de 
periode oktober tot en met december. 
 
 zandgrond zavelgrond 
eerste helft oktober 12 10 
tweede helft oktober 11   9 
eerste helft november 10   8 
tweede helft november   9   7 
eerste helft december   9   7 
tweede helft december   7   5 

 
Het aantal werkbare dagen op zandgrond en op zavelgrond is niet gelijk.  

 Geef een verklaring voor dit verschil. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 37 Bij de teelt van snijlelies wordt geëxperimenteerd met verschillende soorten 
substraat. 

 Wat zijn voorbeelden van substraten? Zet kruisjes in de juiste vakjes. 
 
 substraat 
zandgrond  
steenwol  
kleigrond  
kleikorrels  
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1p 38 In de tabel zie je een vergelijking tussen standaardkisten en kisten in goten bij 
de teelt van snijlelies. 
 
standaardkist 
60 x 40 cm 

smalle kist in goot 
60 x 13 cm 

brede kist in goot 
60 x 23 cm 

kokosgebruik 

3 liter per bol 1,3 liter per bol 
(57% besparing) 

1,8 liter per bol 
(40% besparing) 

ruimtegebruik in voortrekcel 

100% 54% 42% 

benuttingspercentage in de kas 

72% 83% 83% 

aantal bollen op een bedrijf van 25.000 m2 (vier trekken Oriëntalis per jaar) 

3,04 miljoen 4,31 miljoen 4,28 miljoen 

 
Een bollenteler met een bedrijf van 2,5 ha stapt over van de teelt in 
standaardkisten op de teelt in smalle kisten in goten.  

 Met hoeveel procent neemt de productie in dit bedrijf hierdoor toe? 
 Rond af op hele procenten. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 39 Schrijf twee andere voordelen op van de smalle kist in goot ten opzichte van de 
standaardkist. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Opkweken plantmateriaal 
 

1p 40 Een kweker teelt zijn eigen uitgangsmateriaal. 
 Schrijf twee eisen op waaraan uitgangsmateriaal moet voldoen. 

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

1p 41 Op de foto zie je stekken van verschillende planten.  
 

 
 
Hoe heten dergelijke stekken? 
A bladstekken 
B topstekken 
C tussenstekken 
D winterstekken 
 

2p 42 De stekken worden opgekweekt als plug in de tray. Op de foto staan trays. 
 

 
 

 Schrijf twee voordelen op van het opkweken van planten in trays. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 43 Voor het zaaimedium in deze trays is geschikte grond nodig. 
 Aan welke eisen moet dit zaaimedium voldoen? Zet op elke rij een kruisje in 

de juiste kolom. 
 

eisen wel niet 
vocht vast kunnen houden   
voedselrijk zijn   
luchtig zijn   
onkruidvrij zijn   
kouder zijn dan 10 ºC   
 

2p 44 De X-tray is beschikbaar in vier typen met een verschillend formaat pluggen. 
Op de foto’s staan twee van deze trays. 
 

 

 

 

 
tray met 480 pluggen tray met 72 pluggen 

 
Behalve de twee typen trays op de foto’s, zijn er trays met 128 en met 264 
pluggen. 

 Welke twee van de vier typen trays zijn geschikt voor vegetatieve 
vermeerdering? Schrijf ook op waarom de andere typen trays niet geschikt 
zijn. 

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

1p 45 Een vermeerderingsmethode is weefselkweek. 
 Wat is een voordeel van weefselkweek ten opzichte van stekken? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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De teelt van ijsbergsla 
 

1p 46 In de tabel zie je teeltadviezen voor ijsbergsla. 
 

teeltadviezen 

plantdatum oogstdatum aantal groeidagen van 
planten tot oogst 

20 maart (met folie) 24 mei 65 - 70 
1 april (met folie) 28 mei 58 - 63 
1 april 7 juni 68 - 70 
10 april 14 juni 65 
20 april 20 juni 61 
30 april 23 juni 54 
10 mei 27 juni 48 
20 mei 7 juli 48 
30 mei 18 juli 49 
10 juni 29 juli 49 
20 juni 10 augustus 50 
30 juni 21 augustus 51 
10 juli 6 september 56 
20 juli 21 september 60 
30 juli 5 oktober 63 - 67 
10 augustus 23 oktober 68 - 72 
20 augustus 8 november 75 - 80 

 
 Geef een verklaring voor het geringe ‘aantal groeidagen van planten tot 

oogst’ in het laatste deel van de lente en het begin van de zomer. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 47 Een teler plant ijsbergsla met een rijenafstand van 40 cm en een afstand in de rij 
van 30 cm. 

 Hoeveel planten staan op een perceel van 2,4 ha van deze teler? Schrijf de 
berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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pH 
 
Stikstof is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor gras en andere 
gewassen. Stikstof uit (kunst)mest wordt beter benut bij een juiste pH.  
 

1p 48 Op de afbeelding zie je een pH meter. 
 

 
 

 Hoe wordt de pH ook wel genoemd? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 49 Bij een grondonderzoek is de pH lager dan de laagste pH in het streeftraject. 
 Welke meststof kan de pH binnen het streeftraject brengen? 

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

1p 50 Welke grondsoort heeft van nature de laagste pH? 
A löss 
B rivierklei 
C veen 
D zand 
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1p 51 In de tabel zie je de opbrengstverliezen van mais geteeld op zand-, dal- en 
lössgrond bij verschillende pH-waarden.   
 
opbrengstverlies maïs (%) 

pH zandgrond dalgrond lössgrond 
4,0 25,0 15,0 18,0 
4,4 8,0 4,0 2,0 
4,8 2,0 0,5 0,0 
5,2 0,0 0,0 1,0 
5,6 1,0 3,5 7,0 
6,0 7,0 12,0 18,0 

 
De maximale opbrengst van mais op dalgrond is 18 ton per hectare.  

 Hoe groot is het opbrengstverlies van mais in kilogram per hectare op 
dalgrond bij een pH van 5,6?    

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

Paprikabedrijf 
 
Jos loopt stage in een paprikabedrijf. Bij het oogsten van de paprika's komt hij 
bevuilde en kleverige paprikavruchten tegen. Onder het blad ziet hij kleine, 
geelgroene insecten.  
 

1p 52 Op de foto’s zie je een paprika en een blad met deze insecten.  
 
 

   
 
 

 Welk plaaginsect veroorzaakt deze schade?  
 
........................................................................................................................  
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1p 53 Jos meldt de waarneming bij zijn stagebegeleider. Die vindt het een zware 
aantasting. De stagebegeleider maakt gebruik van de biologische bestrijder 
Aphidius colemani die verpakt is in flessen. 
 
Aphidius m²/fles frequentie 
preventief 3300 – 
licht curatief   800 3 x 
zwaar curatief 1000 6 x 

 
 Hoeveel flessen Aphidius zijn nodig om de plaag volledig te bestrijden in een 

kas van 2,5 ha? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 54 Het interval tussen de bestrijdingen is 72 uren. 
 Hoeveel dagen duurt de volledige bestrijding?  

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

1p 55 Op het stagebedrijf zijn hommelkasten geplaatst. 
 

 
 

 Wat is een juiste reden om hommels in een kas uit te zetten? 
 
........................................................................................................................  
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Machines 
 

1p 56 Op de foto staat een werktuig dat gebruikt wordt voor grondbewerking. 
 

 
 
Welk werktuig is dit? 
A een frees 
B een ploeg 
C een rotorkopeg 
D een spitmachine 
 

1p 57 Op de foto staat een combinatie van twee werktuigen die gebruikt wordt bij de 
teelt van graan. Het achterste werktuig is de graanzaaimachine. 
 

 
 

 Waarvoor dient het werktuig dat tussen de trekker en de graanzaaimachine 
zit? 

 
........................................................................................................................  
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Teelthandelingen 
 

1p 58 Om op tijd een gewasbescherming uit te kunnen voeren, worden er proeven 
gedaan met waarschuwingssystemen. Op de foto staat een voorbeeld. 
 

 
 
Een sensor, verbonden met een zender, meet het microklimaat rond de bloem 
en meet op die manier ook of de bloem natslaat.   
Dit waarschuwingssysteem is bedoeld om optimale groeiomstandigheden van 
organismen te signaleren.  
Van welke organismen wil men de optimale groeiomstandigheden signaleren? 
A bacteriën   
B bladluizen 
C schimmels 
D virussen 
 

1p 59 Op de foto staat hoe tomaten worden vermeerderd. 
 

 
 
Hoe heet deze manier van vermeerderen? 
A afleggen 
B enten 
C oculeren 
D stekken 
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1p 60 Op het vermeerderings bedrijf worden tomatenplanten getopt nadat de laatste 
zetting is aangeslagen. 

 Schrijf één reden op voor het toppen. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 61 Tijdens de verdere opkweek van tomaten worden de planten opgepot en 
uitgezet. Tussen de planten moet voldoende afstand zijn. 
 

 
 

 Waarom moet er tussen de tomatenplanten voldoende afstand zijn?  
 Schrijf één reden op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Bieten rooien 
 

 
 

1p 62 Bij het rooien van bieten met een bunkerrooier onderscheid je verschillende 
werkzaamheden: 
1 koppen 
2 loofklappen 
3 rooien 
4 opslaan 
5 reinigen 

 Wat is de juiste volgorde van deze werkzaamheden? Schrijf de nummers op 
in de juiste volgorde. 

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

2p 63 Te diep koppen van de biet bij de oogst geeft bietverlies. 
 
1 cm te diep koppen geeft 8% bietverlies 
2 cm te diep koppen geeft 18% bietverlies 
3 cm te diep koppen geeft 28% bietverlies 
 
Een perceel bieten is 2,6 ha groot. Op een hectare groeien 60 ton bieten.  

 Wat is het bietverlies van dit perceel in kilogrammen bij 1 cm te diep 
koppen? Schrijf de berekening op. 

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