Bijlage VMBO-BB/KB/GL

2003

LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
CSE BB/KB/GL

Deze
-

bijlage hoort bij de volgende examens:
Plantenteelt CSE BB
Plantenteelt CSE KB
Plantenteelt CSE GL
Groene ruimte CSE BB
Groene ruimte CSE KB
Groene ruimte CSE GL
Bloembinden en –schikken CSE BB
Bloembinden en –schikken CSE KB
Bloembinden en –schikken CSE GL
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Plantenbijlage CSE BB KB GL 2003

loofboom

conifeer

bladverliezend

groenblijvend

kan in volle zon

kan in halfschaduw

kan in schaduw

bij voorkeur veel water

bij voorkeur matig water

bij voorkeur weinig water
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Wetenschappelijke naam

Tagetes Patula groep

Agératum houstoniánum

Hipeastrum cultivars

Anenemoon coronaria

Malus cultivars

Aster novi-belgii cultivars

Astilbe hybride

Rhododendron Simsii
groep
Betula pendula

Fagus sylvatica

Muscari armeniacum

Mammillaria
zeilmanniana
Urtica dioica

Cytisus Praecox groep

Buxus sempervirens

Forsythia x intermedia

Nederlandse naam

afrikaantje

ageratum

amaryllis

anemoon

appel

aster, herfst-

astilbe

azalea

berk, ruwe

beuk

blauwe druif

bolcactus

brandnetel, grote

brem

buxus, palmboompje

Chinees klokje,
forsythia

heester

heester

overblijvend
wortelonkruid
heester

kamerplant

bolgewas

boom

boom

kamerplant

vaste plant

vaste plant

fruit

Snijbloem/
bolgewas
knolgewas

eenjarige plant

eenjarige plant

Rubriek

geel

½ februari – april

april, mei

april, mei

geel
geelwit

juni – oktober

januari – april
geelwit

violet

blauw

maart, april

april, mei

groen

groen

januari – maart en
oktober, december
april, mei

½ april – juli

augustus - ½ oktober

februari, maart

januari – mei en
september – december
juli – september

april – oktober

maart – oktober

Bloeitijd / aanvoertijd

roze, wit, rood

wit, paars, blauw,
rood, lila
roze, rood, wit

diverse kleuren

wit, blauw, rood

wit, roze, zalm, rood

wit, roze, blauw

geel, oranje, bruin

Bloemkleur

stek, afleggen

stek

stek, enten

zaad, jonge planten

zaad

zaad, enten

zaad

zaad, stek

delen

delen

oculeren, enten

knollen

zaad

zaad

zaad

Vermeerdering
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Euphorbia Milii groep

Chrysanthenum Indicum
groep
Cyclamen persicum
cultivars
Dahlia cultivars

Dieffenbachia compacta

Achillea filipendulina

Achillea millefolium

christusdoorn

chrysant

dieffenbachia

duizendblad

duizendblad

Quercus robur

Veronica longifolia

Acer platanoides

Ficus benjamina cultivars

Picea abies

Freesia cultivars

Monstera deliciosa

eik, zomer-

ereprijs

esdoorn, Noorse

ficus

fijnspar

fresia

gatenplant,
vingerplant

dahlia

cyclaam

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

snijbloem/
knolgewas
kamerplant

boom

kamerplant

snijbloem/
vaste plant
boom

overblijvend
wortelonkruid
boom

vaste plant

knolgewas/
snijbloem
kamerplant

kamerplant

snijbloem

kamerplant

Rubriek

januari – december

wit

groen

januari – december

januari – december

april, mei

groen
wit, geel, rood, paars

januari – december

april, mei

geel
groen

januari – december

blauwpaars, roze

mei

mei – oktober

witte, roze
groen

Juni – ½ september

geel

diverse kleuren

januari en
oktober – december
augustus – oktober

roze, wit, rood, paars

januari – december

januari – december

wit, rood
geel, wit, paars

Bloeitijd / aanvoertijd

Bloemkleur

stek, afleggen

zaad, uitlopers

zaad, stek

stek

zaad, enten

zaad, delen

zaad, enten

delen

stek

zaad, deling

zaad

stek

stek

Vermeerdering
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Pelargonium Zonale
groep
Gladiolus cultivars

Carpinus betulus

Calystegia sepium

Avena sativa

Capsella bursa-pastoris

geranium

haagbeuk

haagwinde

haver

herderstasje,
lepeltjesdief
hortensia

Kalanchoe Blossfeldiana
groep
Matricaria recutita

Lonicers periclymenum

kalanchoe

kamperfoelie

kamille

Saintpaulia Ionantha
groep

Kaaps viooltje

iris, Hollandse

hyacint

Hydrangea marcophylla
cultivars
Hyacinthus orientalis
cultivars
Iris Hollandica groep

Gazania cultivars

gazania

gladiool

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

eenjarig
zaadonkruid
klimplant

kamerplant

een- en tweejarig
zaadonkruid
heester/
kamerplant
bolgewas/
snijbloem
bolgewas/
snijbloem
kamerplant

overblijvend
wortelonkruid
akkerbouwgewas

snijbloem/
knolgewas
boom

kamerplant

eenjarige plant

Rubriek

wit, crème, geel, roze

wit

mei, juni

mei – oktober

januari – december

januari – december

paars, wit, roze

geel, rood

juni, juli

maart – mei

paars, wit, roze, blauw
wit, geel, blauw, paars

juni – september

maart – oktober

wit
wit, roze, blauwpaars

februari, maart

groen

juni – oktober

mei, april

groen
wit, lichtroze

zaad, broedknolletjes

mei – oktober

stek, afleggen

zaad, stek

stek

bollen

bollen

stek

zaad

stek

zaad, delen, stek

Vermeerdering

maart - juni

juni – oktober

Bloeitijd / aanvoertijd

roomwit, geel, roze,
rood
Wit, roze, violet,
purper, roodtinten
rood, oranje, geel

Bloemkleur
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Narcissus cultivars

Neoregelia carolinae

nachtvlinderorchidee

narcis

nestbromelia

mais

lelie

Leucanthemum
maximum cultivars
Phalaenopsis cultivars

Elytrigia repens

kweek

margriet

Crocus cultivars

krokus

Lupinus Polyphyllus
groep
Zea mays

Cornus alba

kornoelje

lupine

Aechmea fasciata

kokerbromelia

Lobelia erinus

Echinops ritro

kogeldistel

lobelia

Hedera helix cultivars

klimop

Anthurium Andreanum
groep
Lilium Aziatische groep

Euphorbia pulcherrima

kerstster

lakanthurium

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

bolgewas/
snijbloem
kamerplant

kamerplant

vaste plant

akkerbouwgewas

vaste plant

overblijvend
wortelonkruid
snijbloem/
kamerplant
snijbloem/
bolgewas
eenjarige plant

knolgewas

heester

klimplant/
kamerplant
vaste plant/
snijbloem
kamerplant

kamerplant

Rubriek

januari – december
mei, juni

paars
wit

juni – september
januari – december
maart, april
januari – december

wit, roze, violet
geel, wit
blauw

april, mei

juni – augustus

juni - september

januari – december

januari – december

wit

groen

rose, paars, wit, geel

wit, roze, blauw, paars

oranje, wit

wit, roze, rood

juni – augustus

juli – september

blauw

groen

september – ½ oktober

groen

februari, maart

september – december

geel

paars, lila, geel, wit

Bloeitijd / aanvoertijd

Bloemkleur

uitlopers

bollen

delen

delen, zaad, stek

zaad, stek

uitlopers, rokken,
spruiten
zaad

delen

zaad, knollen

stek, afleggen

uitlopers

delen, zaaien

stek

stek

Vermeerdering
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Wetenschappelijke naam

Abies nordmanniana

Cyperus alternifolius

Delphinium cultivars

Rosa cultivars

Salvia splendens

Salix alba

Sedum spectabile

Syringa vulgaris

Prunus spinosa

Lobularia maritima
cultivars
Galanthus nivalis

Triticum aestivum

Taxus baccata

Tulipa cultivars

Polygonum aviculare

Nederlandse naam

nordmannspar

parapluplant

ridderspoor

roos

salvia, vuursalie

schietwilg, knotwilg

sedum, hemelsleutel

sering

sleedoorn

sneeuwkleed

sneeuwklokje

tarwe

taxus, venijnboom

tulp

varkensgras

bolgewas/
snijbloem
eenjarig
zaadonkruid

boom

akkerbouwgewas

bolgewas

eenjarige plant

snijbloem/
heester
heester

vaste plant

boom

snijbloem/
heester
eenjarige plant

vaste plant

kamerplant

boom

Rubriek

groen

juni – oktober

maart – mei

half maart, april

groen
rood, geel, wit, paars

april

half januari, februari

april – september

januari – april en
november, december
februari – half maart

groen

wit

wit, paars

wit

wit, roze, paars

juni – september

april, mei

geel
roze

juli – oktober

januari – december

juni – juli

januari – december

Bloeitijd / aanvoertijd

rood

rood, roze, wit, geel

roze, paars, wit

groen

Bloemkleur

bollen

zaad, stek

zaad, bollen

zaad

enten, zaad, stek,
wortelopslag
zaad, stek

delen, stek

stek, afleggen

zaad

oculeren

delen, stek

stek, delen

zaad, enten

Vermeerdering
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Wetenschappelijke naam

Viola Wittrockiana groep

Phlox Paniculata groep

Pteris cretica

Sambucus nigra

Buddleja davidii

Alchemilla mollis

Sansevieria trifasciata

Berberis x stenophylla

Nederlandse naam

viool

vlambloem, phlox

vleugelvaren

vlier

vlinderstruik

vrouwenmantel

vrouwentong

zuurbes

heester

kamerplant

vaste plant

heester

heester

kamerplant

een- en
tweejarige plant
vaste plant

Rubriek

geel

stek

delen

januari – december

april – juni

zaad, delen

stek, zaad

stek

mei – september

juli – september

paars, blauw, wit
geelgroen

mei, juni

wit

sporen, delen

januari – december

zaad
delen, stek, zaad

½ mei – juli

diverse kleuren en
combinaties
wit, roze, zalm, rood,
violet

Vermeerdering

juli – september

Bloeitijd / aanvoertijd

Bloemkleur

