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Inhoudsopgave

Over deze uitgaven
Hoe werk je met deze methode?
Dit werkboek hoort bij de profielmodule Groene
productie. Daarnaast is er een informatieboek en
een online omgeving. Je docent vertelt je hoe je hier
toegang toe krijgt. In de online omgeving staan de
praktijkopdrachten. Je vindt er ook filmpjes en andere
digitale bronnen die bij de lesstof horen.

De meeste inhoud is voor alle leerlingen bedoeld.
Soms is een stuk theorie of een vraag of opdracht
alleen voor leerlingen uit een bepaalde leerweg. Dit
herken je aan de symbolen:

Hoofdstuk

1

Telen, vermeerderen en oogsten

Hoofdstuk

2

Groei van gewassen

22

Hoofdstuk

3

Productiedieren houden

38

6

alleen voor leerlingen van de
basisberoepsgerichte leerweg

Ga je leren voor een toets? In de online omgeving
kan je belangrijke begrippen oefenen met handige
flitskaarten. Je kan daar ook bij elk hoofdstuk een
diagnostische toets maken. Zo weet je meteen of je
klaar bent voor de echte toets.

alleen voor leerlingen van de
kaderberoepsgerichte leerweg
In het informatieboek en het werkboek zie je soms
dit symbool:
. Dat betekent dat je een filmpje of
een andere digitale bron moet bekijken. Je vindt die
in de online omgeving.

Dit boek bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk
heeft acht lessen. Les één tot en met zes zijn verplichte
leerstof. Les zeven is een verrijkingsles: die herken je
aan dit symbool
. In les acht, de reflectieles, kijk je
terug naar de praktijkopdrachten die je hebt gedaan.
Je gaat na wat je leuk vindt, wat je talenten zijn en
welke beroepen en opleidingen daarbij passen.

Wij wensen je veel succes bij het doorwerken van het
lesmateriaal!

Bij elke les in het werkboek hoort een les in het
informatieboek. Heb je de vragen in het werkboek
goed gemaakt? Dan beheers je de theorie.
In het werkboek staat welke praktijkopdrachten bij
elke les horen. Jouw docent vertelt je welke praktijkopdrachten je gaat doen.
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Ontwerp en opmaak
Verbaal Visuele Communicatie
Beeldverwerving
Verbaal Visuele Communicatie
4

5

les

1

Hoofdstuk 1: Telen, vermeerderen en oogsten

Hoofdstuk 1: Telen, vermeerderen en oogsten

Van kleinschalig tot mega

Van kleinschalig tot mega

INTRO

3 Bekijk bron 2. Vul de juiste woorden in.
a Grootschalige bedrijven hebben een

1 Welk soort landbouwbedrijven vind je bij jou
in de omgeving?

5 Bekijk bron A.

boekhouder

1

opbrengst. De akkers,
kassen of stallen zijn

6 Bekijk bron B.

of stallen zijn

veeteelt

akkerbouw

aardappelteler

grootschalig

kleinschalig

intensieve landbouw
open teelt

2

extensieve landbouw

gesloten teelt

productiebedrijf
toeleveringsbedrijf

vermeerderingsbedrijf
verwerkingsbedrijf

b Welke begrippen gelden ook voor zijn buurman?

c Welke begrippen zijn anders bij de buurman?

chipsfabriek

2

3

Schrijf de letters van onderstaande bedrijven op
de juiste plek in de afbeelding.
A productiebedrijf
B toeleveringsbedrijf
C verwerkingsbedrijf
D vermeerderingsbedrijf
Let op: sommige letters kun je vaker gebruiken.

3

4

TOEPASSING
7 Bekijk bron 5.
a Onderstreep de goede antwoorden: er komen
steeds meer/minder landbouwbedrijven in
Nederland en ze worden steeds groter/kleiner.

Bron A Vier soorten bedrijven
a Op welke foto zie je welk bedrijf?

b Hoeveel landbouwbedrijven waren er in 2010?
± 70
± 120
± 70.000
± 120.000

productiebedrijf: foto nr.

6
8

vermeerderingsbedrijf: foto nr.

5
7
9

10
12

c Hoeveel hectare was in 2010 de gemiddelde
bedrijfsgrootte?

verwerkingsbedrijf: foto nr.
b Onderstreep de begrippen die bij foto 4 horen:
grootschalig/kleinschalig; extensief/intensief,
gesloten/open teelt

Bij deze les horen de praktijkopdrachten:
• 1 Een bedrijf bezoeken
• 2 Presentatie over een bedrijf maken
• 3 Bedrijfskolom maken

11

13
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chips

Bron B De bedrijfskolom

toeleveringsbedrijf: foto nr.

1
4

.

4 Maak de puzzel.
Als je het goed doet, lees je in de lichtblauwe
vakken wat iemand met een groot handschrift
.
schrijft:
1 Alle bedrijven samen die een agrarisch product
maken.
2 Binnen kweken.
3 Levert producten die agrarische bedrijven nodig
hebben.
4 Verwerkt agrarische producten.
5 Buiten kweken.
6 Tegenovergestelde van grootschalig.
7 Telen en kweken zonder kunstmest en
chemische middelen.
8 Vermeerdert agrarische producten.
9 Landbouw met een hoge opbrengst per hectare.
10 Maakt agrarische producten.
11 Tegenovergestelde van intensief.
12 Teelt van graan of aardappels op grote velden.
13 Tegenovergestelde van kleinschalig.

tuinbouw

kunstmestfabriek

.

. De akkers, kassen

2 Bekijk bron 1 vanaf 5.38.
a Welke begrippen gelden voor boer Harm?

leverancier
pootaardappels

loonwerker

b In kleinschalige bedrijven is de opbrengst vaak

VERWERKING

les 1
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Hoofdstuk 1: Telen, vermeerderen en oogsten

Hoofdstuk 1: Telen, vermeerderen en oogsten

Generatief vermeerderen

Generatief vermeerderen

INTRO

a Zet een M bij de meeldraden en een S bij de
stamper op de foto.

1 Bekijk bron 1. Wat is waar?
Uien groeien uit uien.
Uien groeien uit zaad.
Uien groeien uit uien en uit zaad.

c Welke onderdelen zijn vrouwelijk?

2 Bekijk bron 2 en 3. Onderstreep de juiste
woorden.
Bron 2/bron 3 laat een pootmachine zien.
Eieren en melk zijn voorbeelden van gewassen.
waar/niet waar
Akkerbouwers en tuinbouwers zijn agrarische
ondernemers. waar/niet waar

d Hoe kunnen de insecten op de bloem voor
vermeerdering zorgen?

breedwerpig zaaien

gras

op rijen zaaien

suikerbieten

planten

tulpen

poten

b Een hectare (ha) is 10.000 m2.
Hoeveel hectare is het perceel?

c Per hectare heb je 90.000 maiskorrels nodig.
Hoeveel korrels heb je in totaal nodig?

TOEPASSING
5 Kruis de juiste antwoorden aan.
Bij generatieve vermeerdering:
krijgen de nakomelingen eigenschappen
van de vader en de moeder.
zijn twee geslachten nodig.
zien alle nakomelingen er hetzelfde uit.
zijn altijd insecten of vogels nodig.

3 Verbind de gewassen met de juiste
teeltwerkzaamheden.
aardappels

8 Je wilt een perceel met snijmais zaaien.
Laat steeds je berekening zien.
a Het perceel is 300 bij 150 meter.
Hoeveel vierkante meter is dat?

Bestuif de stamper van de andere tulp
Droog de zaden
Kies twee bloemen met de juiste
eigenschappen
Neem het stuifmeel van de ene tulp
Stop de zaden in de grond
Wacht tot de zaaddoos de goede kleur heeft
Wacht tot er een tulp uitgroeit
Wacht tot het vruchtbeginsel is uitgegroeid
tot zaaddoos

b Welke onderdelen zijn mannelijk?

VERWERKING

zonnebloemen

c Zet de stappen bij het kruisen van tulpen in de
goede volgorde. Zet er cijfers bij van 1 tot en met 8.

6 Bekijk bron 5.
a Dit filmpje gaat over het
van tulpen door verschillende
met elkaar te kruisen.

precisiezaaien

b Noem minstens vijf eigenschappen waar je op
kunt letten bij het kruisen van tulpen.

4 Bekijk bron 4 en bron A.

d Na de oogst levert de mais gemiddeld €1.600 per
hectare op. Welke opbrengst kun je verwachten
van het perceel?

7 Bekijk bron B.
ras

opbrengst

vroegrijpheid

Agria
Amora

zeer hoog
matig tot
laag
matig
goed

zeer vroeg
middenvroeg
tot middenlaat
zeer vroeg
vroeg tot
middenvroeg

Frieslander
Miranda

les 2

resistent
tegen
wratziekte
x
x
x

Bron B
a Je wilt een frietaardappel telen die zeer vroegrijp
is en bestand tegen wratziekte. Welke kies je?

b Stel dat de wratziekte geen gevaar is op jouw
bedrijf. Welk ras kies je dan? Leg je antwoord uit.

Bij deze les horen de praktijkopdrachten:
• 1 Hutspot verbouwen
• 2 Kiemkracht!
• 3 Zaaien in een kistje

c Welk ras uit deze tabel oogst je het laatst?

Bron A Bosanemoon

8

9
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