Het bewerken van het land tijdens de jaarlijkse activiteiten gebeurt volgens de arbeidskalender van Zwagerman.

Periode

Prestatie
klasse

Werkzaamheden

01-15 jan:

Weinig werk. Lichte werkzaamheden rondom hofstede, soms stro-mennen, tarwe afleveren, veevoeder halen e.d. Meeste
werkzaamheden door 1 werkpaard verricht omdat het mak is.

1, 2 of 3

16-31 jan:

Als voorgaande halve maand, soms kunstmest naar huis rijden.

1, 2 of 3

01-15 feb:

Kunstmest rijden en strooien, wanneer weersgesteldheid dit toelaat. Lichte werkzaamheden rond hofstee.

1, 2 of 3

16-29 feb:

Als voorgaande periode. Soms al aanvang gemaakt met voorjaarswerk. Meer gaan voederen i.v.m. op handen zijnde
voorjaarswerk. Rantsoenen geleidelijk vermeerderen.

2 tot 4

01-15 mrt:

Aanvang voorjaarswerk. Land zaai klaar maken, zaaien en ineggen van haver, erwten en eventueel andere gewassen.

4 naar 6

16-31 mrt:

Voortzetting voorjaarswerk. Bij goede weersgesteldheid zeer druk met eggen, zaaien, kunstmest strooien,
aardappelland klaarmaken en aardappelen poten, cultivatoren, rollen diverse percelen. Soms wintertarwe opeggen.

7

16-30 apr:

Voorjaarswerk meestal geheel klaar. Soms eggen van graangewassen, erwten en aardappelen
Sommigen rijden mestput uit.

3 naar 2

01-15 mei:

Soms wat eggen. Zaaien stambonen, wieden van mais, erwten en bieten. Lichte hof werkwerkzaamheden.
Weinig en licht werk.

1, 2 of 3

16-31 mei:

Zeer weinig werk. Verschillende gewassen wieden. Paarden lopen nu doorgaans in wei.

1 of 0

01-15 jun:

Aardappelen aanaarden, klaver en luzerne maaien en hooien. In het algemeen weinig werk.

2

16-30 jun:

Grasmaaien, hooimennen en harken, aardappelen sproeien en water rijden. Er komt meer werk.
Paarden voederen naar prestatieklasse 2. Geen bijvoedering i.v.m. weidegang paarden.

2

01-15 jul:

Het eerst vrijgekomen land wordt geploegd, gecultiveerd en geëgd. Aardappelen spuiten.
Leveren vroege aardappelen, hier en daar nog hooimennen. Paarden overdag opstallen om bij te voederen met goed hooi
en krachtvoer. Dit ook omdat beschikbare hoeveelheid gras minder wordt. Dit i.v.m. toekomstig zwaar werk voor de paarden.

3 tot 4

16-31 jul:

Aardappelen spuiten, erwtenland ploegen of cultiveren en eggen, ook het vroege aardappelland. Eind juli soms begin
graanoogst. 2e maal maaien luzerne. Paarden meer gaan voeren met oog op aanstaande drukke oogsttijd.

5

01-15 aug:

Drukke periode, maaien oogst, mennen vlas, erwten en begin granen. Stoppelploegen en eggen.
Eerst veel voederen, daarna geleidelijk wat minder.

9 naar 7

16-31 aug:

Mennen, stoppelploegen of cultiveren en eggen, aardappelen rooien en transporteren. Veel werk maar niet bijzonder zwaar.
Meer inspanning benodigd indien veel stalmest met veel draafwerk over land moet worden gebracht.

6

01-15 sep:

Hoofdzakelijk ploegen (2e maal), eggen en cultiveren, ook aardappelen rooien en eventueel lichte hof werkzaamheden.

6 tot 7

16-30 sep:

Zelfde werk wordt door zaaivoren (ploegen voor tarwe) zwaarder, Aardappelen mennen.

7 tot 8

01-15 okt:

Bieten en bietenkoppen en -bladeren mennen. Winterland ploegen. Zwaar werk

8

16-31 okt:

Tarwe zaaien. Bieten en bietenkoppen en -bladeren mennen. Winterland ploegen. Zeer zware arbeid.

9

01-15 nov:

Hoofdzakelijk zelfde werk, met verschuiving naar winterland ploegen. Dagen worden korter.

8

16-30 nov:

Soms nog bieten rijden, voorts ploegen, eventueel nog tarwe zaaien. Weiland scheuren. I.v.m. overgang tot winterrust
geleidelijk minder gaan voeren.

8 tot 6

01-15 dec:

Meeste werk komt klaar. Zwaarte van werk verschillend. Minder gaan voeren.

5

16-31 dec:

Weinig werk. Hof werkzaamheden, grond rijden, slootwal opruimen, slootvuil rijden bij open weer. Aardappelen leveren,
boodschappen, veevoeder halen, tarwe leveren.
Rantsoenen voor paarden die niet meer werken verlagen tot prestatieklasse 1, anders tot 2.

2 tot 1

