Waarmee kan de melkrobot
de spenen van de koe zien ?
a. Fototoestel
b. Laserstraal
c. Contactlens
d. Videocamera

Hoeveel biggen krijgt
een zeug gemiddeld?

Wat haal je uit een biet?

a.Suiker
b. Stroop
c. Zout

Hoe worden de
zeugen gevoerd?

a. Met een mengwagen
b. Met de hand
c. Met de computer

De geit is een herkauwer
net als de koe, het schaap,
de giraffe en het hert.

a. 10-11
b. 12-13
c. 14-15
d. 16-17

a. Boven en onder kiezen, tanden alleen onder
b. Boven en onder kiezen, tanden alleen boven
c. Hun tanden en kiezen boven en onder.

Hoeveel aardappels
groeien er gemiddeld
aan 1 aardappelplant?
a.1
b. 2 – 4
c. 5 of meer

Hoeveel water
drinkt een koe
per dag?
Welk geiten ras
wordt gehouden
voor de melk?

a.20 liter
b. 40 liter
c. 60 liter
d. 100 liter

a. De Angorageit
b. Hollandse Witte Melkgeit
c. De Dwerggeit
d. De Afrikaanse Boergeit

Hoe worden de
prestatiegegevens
van de zeugen
bijgehouden?

Waarvoor gebruikt
een koe haar

o
o
o
o

Als vliegenmepper
Om contact te maken met andere koeien
Om aan te geven dat ze gemolken wil worden
Om te kwispelen

Hoe lang draagt
een geit?
(zwanger)

Wat groeit er niet
onder de grond?

a. Ongeveer 2 maanden
b. Ongeveer 5 maanden
c. Ongeveer 9 maanden
d. Ongeveer 1 jaar

a. Niet
b. Handcomputer
c. Telefoon
d. Pen & Papier
a.Aardappel
b. Bieten
c. Wortel
d.Bonen

1. Wat voor techniek word er gebruikt voor de lucht bij de varkens:
…………………………………………………………………………………………………..
2. Een koe eet gras en slikt het door. Als ze rustig ligt komt het gras in kleine bolletjes terug in
haar bek. Wat doet de koe dan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

3 . Hoe heet deze machine, en wat doen we er mee?
Weet je misschien ook hoe hard kan hij rijden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hoeveel melk geeft een geit per jaar, waar wordt het bewaard en wat maken we er van?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

