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Inleiding
1.1

Hetonderhavige "ground-truth"-rapport

Dit rapport bevat develdbeschrijvingen vanZuid-West-Flevolanddie gemaakt zijn in het
kadervanCABO-DLOproject 817.Toepassingvan de ERS-1-satelliet inde landbouw'. Dit
project isde CABO-DLO-bijdrage isaan het NRSP-2-project 32/TO-01, 'Land use monitoring
with ERS-1'.
Van 9augustustot en met 13december 1991zijn door het CABO-DLO beschrijvingen
gemaakt van landbouwvelden inZ-Flevolandten behoeve van de interpretatie van ERS-1SAR-radarbeelden. Deze periode besloeg de afrijpingvan gewassen,de grondbewerkingen
voor het nieuwe seizoen,ende inzaaivanwintergewassen. Debeschrijvingen hadden
voornamelijk betrekking opstructurele/ruimtelijke kenmerken van gewas en bodem,en op
de effecten van-door boeren - uitgevoerde bewerkingen. Dittype beschrijvingen stoelt op
ervaringen uit deAgriscatt-en Maestro-campagnes,waarin met name geometrische
structuren van gewasen bodem alsradarreflectie-beïnvloedende factoren naar voren
kwamen. Develdbezoeken aanZ-Flevoland vielen samenmet, of kort vóór of nâ, overkomsten van de ERS-1-satelliet met eenfrequentie van éénmaal per zesdagen.Intotaal zijn
21veldbezoeken verricht waarin tot een maximum van268velden beschreven zijn.
Dewaarnemingen zijnverrichtvanaf deweg en besloegen derhalve alleen dievelden die
aandeopenbare wegen lagen. Denummering van develden isaangegeven op de
bijgevoegde kaart.
Develdbeschrijvingen zijn alsvolgt uitgevoerd en gerapporteerd:
Voor het gehele gebied istijdens ieder veldbezoek een beschrijving gemaakt van de
zogenaamde 'standaard-situatie'van ieder gewastype:de situatie waarin de meerderheid van
develden zich bevond.Van de Directie Flevoland zijn allevelden beschreven,envan de
boeren alleen dievelden langs deopenbare weg met een situatie dievan destandaardsituatie afweek (bijvoorbeeld legeren,geoogst, opnieuw ingeplant). Inde loopvan augustus
tot december kreeg een steedsgroter aantalvelden eenafwijkende situatie ten opzichte van
de algemene standaard-situatie. Derhalve neemt het aantal genummerde veldentoe van het
eersteveldbezoek (94velden) tot het laatste (268).Eeneenmaal genummerd veld isbij ieder
veldbezoek opnieuw beschreven.Indien ten opzichte van eenvoorgaand veldbezoek een
'grote' verandering in de situatie heeft plaatsgevonden, danwordt de beschrijving door een
* voorafgegaan, indienten opzicht van eenvoorgaand veldbezoek een 'kleine' verandering
in desituatie heeft plaats gevonden,dan wordt de beschrijving door een+voorafgegaan,
indien er geen verandering heeft plaats gevonden,dan isdeveldbeschrijving van de
voorafgaande keer herhaald. Indienvoor develdnummering een '-' staat,dan isdat
betreffende perceel die dag niet gekarteerd.Opdeze manier kunnen, bij bestudering van
eenopeenvolging van ERS-1-satellietbeelden, develdenwaarin veranderingen hebben plaats
gevonden eenvoudig geïnventariseerd worden.
Erisniet op elke opnamedagopnieuw bedekking geschat, erwordt uitgegaan van een
normale doorgroei alsde percelen niet opnieuw beschreven zijn.
Met de hier gepresenteerde beschrijvingen iseen unieke setgegevens verzameld die een
grote bijdrage kan leverenaande interpretatie van ERS-1-radarbeelden en aan het
onderzoek naartoepassingsmogelijkheden van deze satelliet in de landbouw. Met name de

veleveranderingen in geometrische structuren van gewassen en bodems die in de periode
van afrijping-grondbewerking-inzaai hebben plaats gevonden,zullen het kwalitative inzicht
in het microgolf-interactiemechanisme kunnen vergroten.

1.2

Gerelateerde "ground-truth"-rapporten

Gedurende het gehele groeiseizoen van 1991zijn, in het kader van de internationale
MacEurope-campagne,eveneens metingen en observatiesverricht aaneen aantal gewassen
van geselecteerde boeren inZ-Flevoland. Dezeobservaties betroffen o.a. optische
gewasreflectie, gewashoogte, bodembedekking en het groeistadium vandegewassen.
Tevensisaan het einde van het seizoen bij de boeren informatie ingewonnen over
zaaidatum, oogstdatum, eindoogst en gewasbehandeling. Deze gegevens zijn voornamelijk
door de LUW-vakgroep Landmeetkunde enTeledetectie en door CABO-DLOverzameld en
gerapporteerd in:G Bücker et al., 1992,'Opticalcomponent MacEurope ground truth report,
Flevoland 1991', LUW-LMK-199204, Landbouwuniversiteit Wageningen. Deverzamelde
gegevens overlappen gedeeltelijk met de eerste overkomsten van de ERS-1-satelliet,en geven
tevens eengoed beeldvande groei(-omstandigheden) en detot-standkomingvan de
gewastoestand bij aanvangvan de ERS-1-registraties.
Door het Heidemij Adviesbureau isin het kader van de MacEurope-campagne en in het kader
van het NRSP-2-project 32/TO-01'Land usemonitoring with ERS-1'eengewassenkaart van het
gehele proefgebied inZ-Flevoland vervaardigd.Tevenszijn (o.a.) inenkele geselecteerde
landbouwvelden gedurende MacEurope enten tijde van de ERS-1overkomst (met een
frequentie van éénmaal per zesdagen) bodemvochtmetingenverricht. Deze geselecteerde
landbouwvelden komen overeen met develden waarvan 'agronomische' parameters
verzameld zijn in het bovengenoemde rapport. Demeetdagen van het bodemvocht komen
grotendeels overeen met de dagen waarop develdbeschrijvingen in het onderhavige rapport
zijn uitgevoerd (vnl.van 28julitot 31oktober). Degewassenkaart en de
bodemvochtmetingen zijn gepresenteerd in het rapport 'Ground data collection 1991 JPLSARcampaign', december 1991, 635/21044 Heidemij Adviesbureau.
Beide bovengenoemde rapporten completeren de "ground-truth"-informatie in het
onderhavige rapport en dienen ter ondersteuning van de interpretatie van deERS-1-SARradarbeelden.

A= Aardappels
B=Bieten
Bo= Bonen
E =Erwten
Fr =Fruit
G= Gerst
Gr=Gras
H= Haver
Kz=Koolzaad
L =Luzerne
M = Mais
T =Tarwe
U =Uien
V =Vlas

5 km
=E

1.3

Opmerkingen bij de gewasopnamen

Aardappelen: Alser vermeld wordt "aardappelen doodgespoten" wil dat zeggen:dat zeer
nog net zo piekerig en ingezakt bijstaan alsvóór het spuiten;zezijn alleen
geheel bruin geworden; dusgeen structuurveranderingen.
Alservermeld wordt dat de aardappelen gerooid zijn; ziet het veld er als
volgt uit: Kalegrond mettrekkersporenwaartussen baantjes met dood loof.
Veelaardappel-percelen zijn na het rooien gecultivatord; dit gebeurt met een
twee tandcultivator; hiermeeworden detrekkersporen tot ongeveer 50cm
diep losgetrokken;er ontstaan gleuven inde bodem met aanweerszijden een
grofkluiterige structuur.
Bieten:

Alservermeldwordt "loofverspreid engecultivatord" wil dat zeggen:dat de
bodem islosgetrokken met eenveeltandige cultivator (om de20cm een tand
en met eenwerkdiepte van ongeveer 15cm). Nadezebewerking ishet land
niet kaal,maar liggen er nog loofresten egaal over het landverspreid.

Gewasopnamen op bepaalde dagen
2.1

Vrijdag 9 augustus

NO1

Observatie opvrijdag9augustus,overkomstsatellietop
zondag 11augustus1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
groen;wat slaphangend (vooral onderste bladeren)
Aardappelen:
groen;bezig inte zakken;een onregelmatig ruw oppervlak
Tarwe:
rijp;geel;rechtopstaandtenzij anders vermeld
Gerst:
zoals tarwe
Uien:
redelijk groen/geel;rechtopstaand of platgeslagen
Graszaad:
groen-geel;volledig gelegerd; platliggend
Maïs:
groen; in bloei;begin van kolfvorming
Erwten:
groen of geel; sommige algeoogst; andere nog niet
Bonen:
jong gewas;groen;gemiddeld 15cmhoog.
Bodem: droog (warm enzonnig weer.)
Algemeen
Alsvlasgemaaid iswordt het in nette rijen plat op de grond uitgespreid.Vlasiszelf zo'n
1 m lang.
Koolzaadstoppel:krijgt evenalsde graanstoppels eenom en om hellingsrichting. Meestal
wordt koolzaad na het maaien eerst met een schijven-eg geëgd (snijdenvan stoppelsen
bodem;je houdt nogveel stoppelresten op de bodem over) en daarna gecultivatord
(met tanden;je ziet vooral bodemkluiten hierna).
Bijgelegerde/ingezakte gerst en bij uitjes staat ervaak in de oude spuitsporen nog wel
wat rechtovereind.
Veldbeschrijvingen
1. Koolzaadstoppel;enkel gemaaid;geen onkruid
2. Rijpetarwe; goed overeind
3. Rijpe gerst;goed overeind
4. Rijpe gerst;goed overeind
5. Koolzaadstoppel met groen onkruid;deze dag bezig schuinte 'schijven-eggen'
6. Rijpe gerst;goed overeind
7. Koolzaadstoppel; schuin ge 'schijven-egd'
8. Rijpetarwe; goed overeind
9. Bosaanplant; 1,5 m hoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100 % bedekking
10. Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100 % bedekking
11. Rijpe gerst;50% ingezakttot halve hoogte

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Rijpegerst;75 % ingezakt tot halve hoogte
Rijpe gerst; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen;OW.
Rijpetarwe; goed overeind
Luzerne; 1mhoog; in bloei
Rijpegerst; 50% ingezakt
Rijpetarwe; goed overeind
Haver; half groen;zeer onregelmatig gelegerd:80 %volkomen plat en 20 % in
lukken volkomen rechtop
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpe gerst;volkomen ingezakt (plat)
Rijpetarwe; goed overeind met enkele legerplekken Om de 12meengreppel van
5 m breed
Rijpe gerst;goed rechtop;om de 12m een greppel
Rijpegerst;goed rechtop;om de 12m een greppel
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Koolzaadstoppel (om en om geduwd;vleug); met onkruid
Koolzaadstoppel;voornamelijk kale bodem met bijzondere structuur. In
dwarsrichting van het veld:
- 11m stroken:grof gecultivatord; zeer kaal met kluiten
- 23 mstroken:schuin ge-'schijven-egd';minder ruw met stro-resten
Rijpegerst;goed overeind
Rijpegerst; 50 % ingezakt
Rijpegerst;goed overeind
Koolzaadstoppel zoalsveld 35;hier echter zijn de '23 mstroken' ongeveer 46 m
breed
Koolzaadstoppel;schuin ge-'schijven-egd'
Rijpetarwe; goed overeind
Koolzaadstoppel; delen enkel gemaaid endelen ge-'schijven-egd':stroken in de
lengte-richting van het veld; OW
Rijpegerst; meestal goed overeind
Rijpegerst;95 % ingezakt
Rijpegerst;95 % ingezakt
Luzerne; laag
Rijpetarwe; goed overeind
Uien;groen;goed rechtovereind (klein strookje tarwe langsde weg)
Rijpetarwe; rechtovereind
Maïs;mooi hoog en groen
Uitjes;groen; rechtop;omgeven door rijpe tarwe
Rijpetarwe; rechtop
Langsdeweg graszaad;droog en gemaaid;dan eenstrookje gemaaid vlas;
vervolgens eenstrook gemaaid graszaad

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
151.

Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Koolzaadstoppel (enkel gemaaid)
Gemaaidvlas;in strokenNZ
Koolzaadstoppel;schuin ge-'schijven-egd'
Rijpegerst;helemaal ingezakt (plat)
Aardappelstoppel; NZ-ruggen
Gemaaid vlas;in stroken NZ.
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Kale bodem van erwten; metweinig bruin enverdorde stro/gewasresten
Kale bodem met 25 %uitgedroogd erwtenstro
Aardappelruggen NZ;met enkel nog kale bruine stengels
Uien (groot); groen;90 %volkomen plat; 10% rechtopstaande pieken
Uien;groen;goed overeind
Dezuidelijkste strook aan deSchollevaarweg:doorgeploegd erwtenstro
(een ruwe voor).
2estrook:gemaaid vlas
3estrook: uien;groen; rechtop
4estrook: maïs;groen
de noordelijkste strook: gras
Kale bodem;doorgeploegd erwtenstro;eenwat grove structuur
Uitjes; klein;geel; platgeslagen
Kale bodem;gerotorkopegd; eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbeltjes
Uitjes; klein;geel; platgeslagen (inalle richtingen)
Uitjes; klein;geel; platgeslagen (inalle richtingen)
Koolzaadstoppel;enkel gemaaid
Eenstrook aandeweg vandeaardappelen is bruin/dood
Uitjes;klein;geel;platgeslagen;erzit 1maaistrook in
Naeen rij boontjes aan deweg;gemaaid vlas
Uien;groen;goed overeind;tussentwee rijpetarwevelden in
Geoogst graszaad;hier endaar steekt wat groen grasdoor het dode engele hooi
heen
Uien;groen-geel;half platgeslagen enhalf rechtovereind
Tarwe;groen-geel;goed overeind
Rijpe gerst;90 % ingezakt
Uien;groen-geel.Oostelijk deel:90 % plat metveel hoog onkruid.
Westelijk deel:90 % plat met weinig onkruid
Gemaaidvlas;banen in NZ-richting
Gemaaidvlas;banen in NZ-richting
Rijpegerst;80 % ingezakt; alleen inoude sloten nog rechtop
Rijpegerst; ruw en onregelmatig ingezakt
Gemaaidvlas
Rijpegerst;volledig ingezakt
Koolzaadstoppel;schuin ge-'schijven-egd'
Luzerne; 15cm hoog

2.2

Donderdag 15 augustus

NO2

Observatie opdonderdag 15augustus,overkomst
satelliet opwoensdag 14augustus1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
groen;wat slaphangend (vooral onderste bladeren)
Aardappelen:
groen;onregelmatig; ruw oppervlak
Tarwe:
rijp; geel; rechtopstaand tenzij anders vermeld
Gerst:
zoals tarwe
Uien:
redelijk groen/geel;rechtopstaand of platgeslagen
Graszaad:
groen-geel;volledig gelegerd; platliggend
Maïs:
groen;vol in bloei; kolfvorming
Erwten:
groen of geel;sommige al geoogst; andere nog niet
Bonen:
jong gewas;groen;gemiddeld 15cm hoog
Vlas:
bruin enveel meer uitgedroogd dan op 9 augustus
Bodem: droog (warm en zonnig weer)
Koolzaadstoppel: krijgt evenals degraanstoppels een om-en-om hellingsrichting.
Meestal wordt koolzaad na het maaien eerst met een schijven-eg geëgd(snijden van
stoppels en bodem;je houdt nogveel stoppelresten op de bodem over) en daarna of
gecultivatord mettanden (je zietvooral bodemkluiten hierna);of bewerkt met 'tandeneg' (diepe pennen:sleuven ingrond);of bewerkt met een stoppelploegje met schijveneg (ensomsrotortandjes) erachter (resultaat:voornamelijk kale bodem met grove/fijne
kluiten en nogwat gebroken stoppelresten op het oppervlakte).
Gerstoogst opwiersen.Wiersen 1,5m breed; 1mhoog;4,5 kale stoppel ertussen (idem
deze dimensiesvoor geoogste luzerne op wiersen).
Gerst oogst met stroversnipperdtussenstoppel.
Veldbeschrijvingen
* 1. Koolzaadstoppel; kale bodem ge-'schijven-egd'.
2. Rijpetarwe;goed overeind
* 3. Geoogste gerst opwiersen in OW-richting.
4. Rijpe gerst;goed overeind
* 5. Kale bodem van koolzaadstoppel; in Z-helft ge-'schijvenegd'; in N-helft bewerkt met
tandeneg:tandsporen/gleuven OWmet daartussen ge-'schijven-egde' grond.
6. Rijpe gerst;goed overeind
* 7. Kale bodem van koolzaadstoppel;gecultivatord in OW-richting.
+ 8. Rijpetarwe; op plekken gelegerd;egaal over perceel
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing;
100 % bedekking.
10. Bosaanplant;2,5 mhoge populieren;met eem 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100 % bedekking.
11. Rijpegerst; 50 % ingezakttot halve hoogte
+ 12. Rijpe gerst;90 % ingezakttot halve hoogte

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Rijpe gerst; geoogste deel (aan deZkant) in NZ-banen;met stroversnipperd tussen
destoppels.Ongeoogste deel (aande Nkant) nog overeind.
Rijpetarwe; goed overeind
Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen
Rijpetarwe; goed overeind
Luzerne;geoogst opwiersen OW;groene biomassa;met kalestoppels ertussen
Rijpe gerst;90 % ingezakt
Rijpetarwe; goed overeind
Haver; nog wat groenig;zeer onregelmatig gelegerd:80 %volkomen plat en20%
in plukken volkomen rechtop; in gelegerde stukken iser 'groene doorgroei'
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpe gerst;volkomen ingezakt (plat)
Rijpetarwe; goed overeind met enkele legerplekken.Om de 12meen greppel van
1,5 mbreed.
Rijpe gerst;goed rechtop;om de 12m een greppel
Rijpe gerst;25 % ingezakt; om de 12meen greppel
Rijpetarwe;goed overeind
Rijpetarwe;goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe;goed overeind
Kale grond van koolzaadstoppels; uitdroogd en kluiterig;weinig gebroken
koolzaadstoppels (OW-richting).
Als34;banenstructuur isnogwel zichtbaar (minder stro dan34).
Rijpe gerst;goed overeind
Rijpe gerst; 50% ingezakt
Rijpegerst;goed overeind
Als35;banenstructuur isnog wel zichtbaar
Koolzaadstoppel;schuin ge-'schijven-egd'
Rijpetarwe; goed overeind
Als34.
Rijpegerst;meestalgoed overeind
Rijpegerst;95 % ingezakt
Rijpe gerst;95 % ingezakt
Luzerne;80cm hoog
Rijpetarwe; goed overeind
Uien;groen;goed rechtovereind (klein strookje tarwe langsde weg)
Rijpetarwe; rechtovereind
Maïs;mooi hoog en groen
Uitjes;groen; rechtop;omgeven door rijpe tarwe
Rijpetarwe; rechtop
Langsdeweg stoppelgraszaad -dan eenstukje gemaaidvlas-vervolgens een
strook stoppelgraszaad (NW banen).
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Kalegrond van koolzaadstoppel;gecultivatord met eenfijne oppervlaktestructuur
Gemaaidvlas in stroken NZ.

10
58. Als56
59. Rijpe gerst; helemaal ingezakt (plat)
60. Aardappelstoppel; NZ-ruggen.
61. Gemaaid vlas instroken NZ.
62. Rijpetarwe; goed overeind
63. Rijpetarwe;goed overeind
64. Rijpetarwe;goed overeind
65. Kale bodem van erwten (weinig bruin enverdorde stro/gewasresten).
+ 66. Kalebodem met 25 % uitgedroogd erwtenstro
67. Aardappelruggen NZ;met enkel nog kale bruine stengels.
68. Uien (klein);groen;90 %volkomen plat; 10% rechtopstaande pieken.
69. Uien;groen;goed overeind
70. Dezuidelijkste strook aan de Schollevaarweg:doorgeploegd erwtenstro
(ruwe voor).
2estrook: gemaaid vlas
3estrook: uien; groen; rechtop
4estrook: maïs;groen
5ede noordelijkste strook:gras
71. Kalebodem;doorgeploegd erwtenstro; eenwat grove structuur
72. Uitjes; klein;geel; platgeslagen
73. Kalebodem;gerotorkopegd eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbeltjes.
74. Uitjes; klein;geel; platgeslagen (in alle richtingen)
* 75. Kale;gladde bodem met enig versnipperd uienstro
* 76. Kale;vlakke bodem met stoppelploeg-voren in NZ-richting
77. Eenstrook aan dewegvan de aardappelen is bruin/dood
78. Uitjes; klein; geel; platgeslagen;erzit 1maaistrook in
79. Naeen rij boontjes aan deweg;gemaaid vlas
80. Uien;groen;goed overeind;tussentwee rijpe tarwevelden in
81. Geoogst graszaad;hier endaar steekt wat groen grasdoor het dode en gele hooi
heen
82. Uien;groen-geel;half platgeslagen en half rechtovereind
83. Tarwe;groen-geel;goed overeind
84. Rijpe gerst;90 % ingezakt
* 85. Kleine uitjes geoogst; op NZ-banenvan 0,5 m breed;20cm hoog;tussenbanen 1m
brede kale grond met strook afval-loof
86. Gemaaid vlas;banen in NZ-richting.
87. Gemaaid vlas;banen in NZ-richting.
+ 88. Rijpegerst;90 % ingezakt; alleen inoude sloten nog rechtop
+ 89. Rijpe gerst;90 % ingezakt; alleen inoude sloten nog rechtop
90. Gemaaidvlas
91. Rijpe gerst;volledig ingezakt
* 92. Kalebodem van koolzaadstoppel;gecultivatord; eenfijne oppervlaktestructuur.
95. Aardapples; groen
96. Geoogste erwten (in OW-richting); alle groen/bruine erwten-biomassa ligt nog op
het veld;vrij veel onkruid.
97. Geoogste luzerne;geenwiersen maar kale stoppels;halve kavel kale stoppel en
halve kavel schuin ge-'schijven-egd' (bezig met 'totaalbewerking' met
stoppelploegje +schijven +rotorblaadjes met tanden)
98. Groen gras
99. Gemaaid gras;egaal over perceel verspreid
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
151.

Rijpetarwe; goed overeind
Gemaaid graszaad;hooi op wiersen in NZ-richting; 1m hoog; 1,5 mbreed; 1,5 m
tussenstrook
Uien;groen; rechtovereind
Uien;groen; rechtovereind
Kalebodem met 5% bruin erwtenstro
Uien;groen; rechtovereind
Uien;platgeslagen;egaalover perceel 1a2 % onkruidopslag
Gemaaide gerst op wiersen
Gerooide aardappelen;rijsporen in OW-richting (geen echte ruggen meer). Hier en
daarwat aardappelloof.
Geoogste uien op NZ-rijen (zieook 85)
Kaleaardappelruggen in NZ-richting;dodestengels (geklapt)
Groene aardappels
Kalegrond; ingezaaid (lijkt wel gerold); eenfijne oppervlaktestructuur NZ.
Dode; bruine erwten
Kalebodem;geëgd en gerold;vlak/geribbeld (ingezaaid NZ?)
Uien; 1estrook aandeweg:OWgeoogst (wiersen)
2estrook aandeweg:groen;overeind
Graszaad;plat gemaaid;dor en droog
Rijpegerst geheel platgeslagen
Groene erwten;30cm hoog
Groene erwten;30cmhoog;metvierkant stukje middenin
Luzerne 15cm hoog
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2.3
NO3

Dinsdag 20 augustus
Observatie opdinsdag20augustus,overkomst satelliet
opdinsdag20augustus1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
groen;nauwelijks meer slaphangend
Aardappelen:
groen;erg onregelmatig; ruw oppervlak
Tarwe:
rijp; geel;rechtopstaandtenzij anders vermeld
Gerst:
zoals tarwe
Uien:
redelijk groen/geel;rechtopstaand of platgeslagen
Graszaad:
groen-geel;volledig gelegerd; platliggend
Maïs:
groen;vol in bloei; kolfvorming
Erwten:
groen of geel;sommige algeoogst; andere nog niet
Bonen:
jong gewas;groen;gemiddeld 30cmhoog;somsal goed in bloei
Vlas:
bruin enveel meer uitgedroogd dan op15 augustus
Bodem: droog (heel vroeg op dedag klein regenbuitje geweest)
Demeestevelden die worden ingezaaid;worden ingezaaid met koolzaad
Veldbeschrijvingen
1. Koolzaadstoppel; kale bodem ge-'schijven-egd'.
* 2. Geoogstetarwe; 100 %kale stoppel;stro versnipperd
* 3. Kale grond; N-zijde grof geploegd in OW-richting;Z-zijde ingezaaid (met koolzaad)
eenfijne oppervlaktestructuur.
4. Rijpe gerst;goed overeind
5. Kale bodemvan koolzaadstoppel; inZ-helft ge-'schijven-egd'; in N-helft bewerkt
mettandeneg:tandsporen/gleuven OW met daartussen ge-'schijven-egde'grond.
* 6. Rijpegerst; in het midden met oogst op wiersen begonnen
* 7. Kale bodem van koolzaadstoppel;tandeneg in OW-richting.
8. Rijpetarwe; op plekken gelegerd;egaalover perceel
9. Bosaanplant; 1,5 m hoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
10. Bosaanplant; 2,5 m hoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
11. Rijpe gerst; 50 % ingezakt tot halve hoogte
* 12. Geoogste gerst op wiersen in OW-richting (in het midden een baanwaar stro is
weggehaald)
* 13. Kale grond; ge-'schijven-egd';50 % bedekking met stro;gegierd
14. Rijpetarwe;goed overeind
15. Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen
16. Rijpetarwe;goed overeind
+ 17. Luzernestoppelsmet groene opslag
* 18. Kalegrond;ge-'schijven-egd';op N-helft bezig met zaaien;een fijne
oppervlaktestructuur

13
19. Rijpetarwe; goed overeind
+ 20. Haver; bruin;zeer onregelmatig gelegerd:80 %volkomen plat en 20 % in plukken
volkomen rechtop; in gelegerde stukken iser 'groene doorgroei'
21. Rijpetarwe; goed overeind
+ 22. Rijpetarwe; hier en daar legerplekken
23. Rijpegerst;volkomen ingezakt (plat)
24. Rijpetarwe; goed overeind met enkele legerplekken.Om de 12meengreppel van
1,5 m.breed.
* 25. Geoogste gerst op NZ-wiersen;onkruid inde greppels
* 26. Geoogste gerst; kale stoppel;stroweggehaald;desloten zijn dichtgeploegd: kale
zwarte grond-stroken van3-5 mtussen destoppels in;metwel diepe ploeg-geulen.
27. Rijpetarwe; goed overeind
28. Rijpetarwe;goed overeind
29. Rijpetarwe; goed overeind
30. Rijpetarwe; goed overeind
31. Rijpetarwe; goed overeind
32. Rijpetarwe; goed overeind
33. Rijpetarwe; goed overeind
34. Kale grond met koolzaadstoppel;uitgedroogd met kluiten;
weinig gebroken koolzaadstoppels. (OW-richting).
35. Als34;banenstructuur isnogwel zichtbaar; minder stro dan 34
36. Rijpegerst;goed overeind
* 37. Geoogste gerst;kale stoppel;stroweggehaald;veel rijsporen OW in de stoppels;
eenstrook in het Znog op wiersen
38. Rijpe gerst;goed overeind
39. Als34;banenstructuur isnog wel zichtbaar
40. Koolzaadstoppel;schuin ge 'schijven-egd'
41. Rijpetarwe; goed overeind
42. Als35
* 43. 1/3rijpe gerst; 50 % ingezakt; 2/3gemaaid op OW-wiersen
44. Rijpe gerst;95 % ingezakt
45. Rijpegerst;95 % ingezakt
46. Luzerne;80cm hoog
47. Rijpetarwe; goed overeind
48. Uien;groen;goed rechtovereind (kleinstrookje tarwe langsde weg)
* 49. Voor de helft rijpetarwe rechtovereind; andere helft geoogst;
kale stoppel;stroweggehaald;eenstrook hiertussen nog op wiersen
50. Maïs;mooi hoog en groen
+ 51. Uitjes;groen/geel;warrig ingezakt; omgeven door gemaaide tarwe;
kale stoppel met stro weggehaald
* 52. Geoogstetarwe op NZ-wiersen
53. Langsdeweg stoppelgraszaad -dan eenstrookje gemaaidvlas-vervolgens een
strook stoppelgraszaad (NW stroken)
54. Rijpetarwe; goed overeind
* 55. Rijpetarwe; goed overeind;enkele stroken eruit gemaaid op OW-wiersen
56. Kalegrond van koolzaadstoppel;gecultivatord;eenfijne oppervlaktestructuur
57. Gemaaidvlas instroken NZ.
58. Als56
* 59. Geoogste gerst; kale stoppel;1baantje diagonaal ge-'schijven-egd';bezig in OWrichting te ploegen in het middenvan het veld
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*

+
+
+

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
* 74.
+ 75.
* 76.
77.
* 78.
79.
* 80.
+ 81.
* 82.
83.
* 84.
85.
86.
87.
* 88.
* 89.
90.
* 91.
92.
95.
96.
* 97.
98.
+ 99.
100.
+ 101.
+ 102.

Aardappelstoppel NZ-ruggen.
Gemaaidvlas instroken NZ.
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; goed overeind
Geoogstetarwe op NZ-wiersen
Kale bodem vanerwten;zeer weinig bruin enverdorde stro/gewasresten.
Kale bodem met 25 % uitgedroogd erwtenstro
Kaleaardappelruggen NZmet enkel nog kale en bruine stengels ('geklapt')
Uien (klein);groen; 100%volkomen plat;enkel rechtopstaande onkruidpieken.
Uien;groen;90 % platgeslagen; 10 % in plukken overeind
Dezuidelijkste strook aan de Schollevaarweg:doorgeploegd erwtenstro
(een ruwe voor).
2estrook: gemaaid vlas
+ 3estrook;warrig ingezakt
4e strook; maïs;groen
5e Denoordelijkste strook:gras
Kale bodem;doorgeploegd erwtenstro; eenwat grove structuur
Uitjes;klein;geel; platgeslagen
Kalebodem;een doorgeploegd erwtenveld;meteenfijne oppervlaktestructuur;
gerotorkopegd; OW-ribbeltjes.
Uitjes;enkele banen geoogst; enkele banen geklapt; middenbaan platgeslagen; geel
Kale;gladde bodem met enigversnipperd uienstro;O-helft gegierd
Kale bodem;ingezaaid gras;met eenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nog wat kriel-aardappeltjes verspreid
Eenstrook aan deweg van de aardappelen isbruin/dood
Uitjes; klein;geel; platgeslagen;erziten 2maaistroken in
Naeen rij boontjes aan deweg;gemaaid vlas
Uien;groen;warrig ingezakt;tussentwee tarwestoppelvelden in
Groen gras(zaad) voor 80 % door het dode/bruine hooi heen stekend
Geoogste uien; kale bodem met NZ-voren
Tarwe;groen-geel;goed overeind
Geoogste gerst;kalestoppel met stroertussen.
Kleine uitjes geoogst;op NZ-banen van 0,5 m breed;20cm hoog;
tussenbanen 1m brede kale grond met strook afval-loof
Gemaaidvlas;banen in NZ-richting.
Gemaaidvlas;banen in NZ-richting.
Geoogste gerst op NZ-wiersen
Geoogste gerst; kale stoppel;stro weggehaald.
Gemaaidvlas
Kalegrond; ingezaaid met eenfijne oppervlaktestructuur; rillen in OW-richting.
Kale bodem van koolzaadstoppel;gecultivatord eenfijne oppervlaktestructuur.
Aardappels; groen
Geoogste erwten (in OW-richting);alle groen/bruine erwten-biomassa ligt nog op
het veld;vrij veel onkruid.
Kale bodem met eenfijne oppervlaktestructuur
Groen gras
Groen gras;maaisel weggehaald
Rijpetarwe;goed overeind
Hooi weggehaald;groen met bruine stoppels
Uien;groen;warrig ingezakt;veel hoog onkruid (5 %) riet.
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+ 103. Uien;groen;warrig ingezakt
104. Kale bodem met 5% bruin erwtenstro
105. Uien;groen; rechtovereind
* 106. Geoogste uitjes (klein) op OW-wiersen
* 107. Kalebodem;O-helft: ingezaaid met eenfijne oppervlaktestructuur; W-helft: bezig
met ploegen/eggen/zaaien; op hele perceelsloten om de48m
108. Gerooide aardappelen; rijsporen in OW-richting (geen echte ruggen meer)
(hier endaar wat stengels)
* 109. Kalegrond;uitjes weggehaald; gegierd
* 110. Kaleaardappelruggen in NZ-richting;dode stengels (geklapt);
om 12 uur met rooien begonnen
111. Groene aardappels
112. Kalegrond;gerold;een fijne oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ.
* 113. Geoogste erwten;kale grond met erwtenstrooisel; gegierd
114. Kale bodem;geëgden gerold;vlak/geribbeld; (ingezaaid NZ).
* 115. Uien; 1estrook aandeweg:ge-rotorkopegd; kale bodem met eenzeer fijne
oppervlaktestructuur met kleine NZ-rillen;2estrook aandeweg:groen;overeind
+ 116. Graszaad;hooiweggehaald;graszaadstoppel met wat hooi resten
* 117. Geoogste gerst;O-helft: geoogst; kale stoppel stro weggehaald;
W-helft: nog op NW wiersen
* 118. Kalegrond met wat erwtenloof; bezig met tandeneg in NZ-richting
* 119. Kalegrond met erwtenloof; bewerkt mettandeneg;NZ.
120. Haver;bruin endroog;85 % overeind;15% gelegerd
121. Geoogstetarwe op OW-wiersen
122. Rijpetarwe; middenstrook geoogst op OW-wiersen
123. Rijpetarwe; de helft geoogst op NWwiersen
124. Uien;groen/geel; 100 % platgeslagen;relatief veel onkruidopslag van koolzaad
(grote bladeren)
125. Geoogstetarwe op NZ-wiersen;middenstukje nog overeind
126. Geoogstetarwe; kale stoppel;stro weggehaald
127. Geoogste tarwe; kale stoppel;stro weggehaald
128. Aardappels;zeer slecht: ingezakt; slaphangend;onderin dood en bruin
129. Geoogstetarwe op NZ-wiersen
130. Geoogstetarwe; kale stoppel
131. Rijpetarwe; 1estrook langsdeweg (Wkant) geoogst op NZ-wiersen
132. Geoogstetarwe op NZ-wiersen
133. Rijpetarwe; overeind
134. Geoogstetarwe op NZ-wiersen
135. Rijpetarwe; overeind; 1klein baantje geoogst op NZ-wiersen
136. Rijpetarwe; overeind;bezig met oogsten op NZ-wiersen
137. Rijpetarwe; overeind;bezig met oogsten op NZ-wiersen
138. Groene bonen;eenbegin gemaakt met het oogsten (15.00 uur)
151. Luzerne 30cmhoog.
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2.4
NO4

Dinsdag 27 augustus
Observatie opdinsdag27augustus,overkomst satelliet
opmaandag 26augustus1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
groen,maar onderin somsvergelend;veelal slaphangend door de
droogtestress
Aardappelen:
zeerveelvariatie:van groen en ingezakt;tot bruin/geel zeer sterk
ingezakt. Wat sterk opvalt isdat er meestal pieken/plukken uit het
gewas steken (hierdoor misschien hogere radarreflectieten opzichte van
vorige keren?);erg onregelmatig; ruw oppervlak (somssterke
uitdroging/vergeling)
Tarwe:
hoofdzakelijk geoogst
Gerst:
hoofdzakelijk geoogst
Uien:
redelijk groen/geel;rechtopstaand of platgeslagen;helft van de velden
geoogst (meestal dan de kleine uitjes)
Maïs:
groen,maar niet zofris meer;vol in bloei;kolfvulling; droogtestress is
zichtbaar in dat bladeren gaan krullen aan deeinden.
Erwten:
groen of geel;sommige al geoogst; andere nog niet
Bonen:
jong gewas;groen;gemiddeld 30 cmhoog;goed in bloei
Vlas:
bruin goed uitgedroogd
Bodem: kurkdroog
Demeestevelden dieworden ingezaaid;worden met koolzaad ingezaaid;hierna gaat er
meestaleen roller overheen (tandwieltjes) hetgeentot karakteristieke 'ribbeltjes' leidt.
Weer: tot nu toe de laatste weken droog en warm geweest: gewassenhebben daar
duidelijk van te lijden; met name: maïs;bieten en aardappelen.
Veldbeschrijvingen
1. Koolzaadstoppel; kale bodem ge-'schijven-egd'.
2. Geoogstetarwe; 100 %kale stoppel;stro versnipperd
* 3. Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfszeer glad!; ingezaaid.
* 4. Gerststoppel
5. Kale bodem van koolzaadstoppel; inZ-helft ge-'schijven-egd'; in N-helft bewerkt
mettandeneg: tandsporen/gleuven OW met daartussen ge-'schijven-egde' grond.
* 6. Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfs zeer glad!; ingezaaid; OW-rilletjes.
+ 7. Kale bodem; opnieuw geëgd; nu egaal kluiterig (geentandsporen meer).
8. Rijpetarwe; op plekken gelegerd;egaal over perceel
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren;met een 1mhogeonkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
10. Bosaanplant; 2,5 m hoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
* 11. Geoogst;gerst op OW-wiersen.
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* 12.
* 13.
14.
15.
16.
* 17.
* 18.
19.
20.
21.
22.
* 23.
24.
25.
* 26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
* 35.
* 36.
+ 37.
* 38.
* 39.
+ 40.
41.
42.
* 43.
* 44.
* 45.
+ 46.
* 47.
48.
* 49.
50.
+ 51.
* 52.
+ 53.

Kale grond met 80 % stro;fijne tandeneg in OW-richting er doorheen gehaald
(gezaaid?)
Kale grond;zeer glad; gezaaid;zeerveel OW-ribbeltjes
Rijpetarwe; goed overeind
Gemaaid vlas;vlas ligt plat in banen (OW)
Rijpetarwe; goed overeind
Luzerne groen;10cm hoog;hier endaar eenstoppel.
Kale grond zeer glad ingezaaid;zeerveel OW-ribbeltjes
Rijpetarwe;goed overeindtuur; NZingezaaid, (rolribbels).
Geoogste haver; geëgde (OW) bodem zonder stoppels maar met 90 % 'gebroken'
stro bedekking'
Rijpetarwe; goed overeind
Rijpetarwe; hier en daar legerplekken
Geoogst gerst;gedeeltelijk op NZ-wiersen;gedeeltelijk stoppel zonder wiersen;inO:
wiersen in OW-richting.
Rijpetarwe; goed overeind met enkele legerplekken.
Om de 12meengreppelvan 1,5 m.breed.
Kale bodem (nog steedsgreppels;2x 12m; 1x24m);
eenfijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid, (rolribbels).
Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid.
Rijpetarwe; goed overeind.
Rijpetarwe; goed overeind.
Rijpetarwe; goed overeind.
Rijpetarwe; goed overeind.
Rijpetarwe; goed overeind.
Rijpetarwe; goed overeind.
Rijpetarwe; goed overeind.
Kale grondvan koolzaadstoppel; uitgedroogd en kluiterig en uitgedroogd; weinig
gebroken koolzaadstoppel (OW-richting).
Kale grond (geen stoppels meer);NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur.
Gerststoppel.
Gerststoppel gebrand.
Geoogste gerst;OW-wiersen.
Kale grond;grove kluiten;geëgd in NW-richting.
Koolzaadstoppel;schuin ge-'schijven-egd';een grote; lagegroene; onkruidopkomst.
Rijpetarwe; goed overeind.
Als34.
Gerststoppel gebrand; momenteel bezig met ploegen en onmiddelijke inzaai;kale
bodem met fijne oppervlaktestructuur; OW-rilletjes.
Geoogste gerst op OW-wiersen (misschien gedeeltelijk weggehaald).
Geoogste gerst;stroopveld gehakseld.
Luzerne;80cm hoog (vandaag begonnen met maaien).
Tarwestoppel.
Uien; groen;goed rechtovereind (klein strookje tarwe langsde weg).
Tarwestoppel;geëgd schevestoppelsengebroken stroop veld.
Maïs;mooi hoog engroen.
Uitjes;groen/geel;warrig ingezakt; omgeven door geëgde tarwestoppel.
Tarwestoppel;geëgd (eensmallestrook nog ongeëgde stoppel).
Langsdeweg groen grasmet zeerweinig stro-dan een strook gemaaid vlasvervolgens eenstrook groen grasmet weinig stro.
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* 54. TarwestoppeI.
* 55. Tarwestoppel (hoge stoppels);groene opslag.
56. Kalegrond met koolzaadstoppels; gecultivatord; eenfijne oppervlaktestructuur.
57. Gemaaidvlas instroken NZ.
58. Als56.
* 59. Kale bodem;geëgd?;een fijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid); 0W'rilletjes'.
60. 'Aardappelstoppel'; NZ-ruggen.
61. Gemaaidvlas instroken NZ.
* 62. Geoogstetarwe op OW-wiersen.
* 63. Tarwestoppel.
+ 64. Tarwestoppel;wiersen weggehaald.
65. Kale bodem vanerwten; zeerweinig bruin enverdorde stro/gewasresten.
66. Kale bodem met 25 % uitgedroogd erwtenstro.
+ 67. Kale ruggen van aardappels; bezigte oogsten:om 14.45 uur 80 % geoogst; diepe
NZ-rijsporen.
68. Uien (klein);groen; 100 % volkomen plat; enkel rechtopstaande onkruidpieken.
+ 69. Uien;groen/geel;90 % platgeslagen; 10 % inplukken overeind.
70. Dezuidelijkste strook aan deSchollevaarweg:doorgeploegd erwtenstro
(eenruwe voor).
2estrook:gemaaidvlas.
3estrook: uien; groen;warrig ingezakt.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook:gras.
71. Kale bodem;doorgeploegd erwtenstro; eenwat grove structuur.
+ 72. Uitjes; klein;bruin; platgeslagen, (een 1/2 % groene uitjes rechtop).
73. Kale bodem gerotorkopegd;eenfijne oppervlaktestructuur met OW-rolribbels.
* 74. Kale bodem;zeervlak;gegierd.
+ 75. Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; bijna geen uienstro meer
(helemaal verdroogd/verrot).
76. Kale bodem; ingezaaid gras met eenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nogwat kriel-aardappeltjes verspreid.
* 77. Kalegrond; aardappelen geoogst; kale bodem met fijne oppervlaktestructuur;
restanten van ruggen nog wel zichtbaar.
* 78. Geoogste (kleine) uitjes op NZ-wiersen.
79. Naeen rij boontjes aan de weg;gemaaid vlas.
80. Uien;groen;warrig ingezakt;tussentwee tarwestoppelvelden in.
+ 81. Groengrasvoor 95 %door stoppels heenstekend.
+ 82. Geoogste uien; nu op NZ-banen gelegd met kale;bewerkte bodem ertussen.
+ 83. Tarwe; helemaal bruin;goed overeind.
84. Geoogste gerst;kale stoppel.
* 85. Kale bodem;geëgd?;eenfijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid);NZ'rilletjes'.
86. Gemaaidvlas;banen in NZ-richting.
87. Gemaaidvlas;banen in NZ-richting.
* 88. Kale bodem;geëgd?;een fijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid);OW'rilletjes'; in het midden ligt nog een strook op grove ploegvoor.
* 89. Kale bodem;geëgd?;fijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid); OW-'rilletjes'.
90. Gemaaidvlas.
91. Kalegrond; ingezaaid met eenfijne oppervlaktestructuur; 'rillen' in OW-richting.
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92. Kalebodem van koolzaadstoppel;gecultivatord; eenfijne oppervlaktestructuur.
95. Aardappels;groen.
+ 96. Geoogste erwten (in OW-richting); erwten-biomassa volledig bruin enverdroogd;
hier endaar wat onkruid.
+ 97. Kalebodem met eenfijne oppervlaktestructuur; 5% luzerne opslag.
98. Groen gras.
99. Groen gras.
* 100. Geoogstetarwe op OW-wiersen.
+ 101. Groen grasmet nog eenbeetje hooi.
102. Uien;groen;warrig ingezakt;veel (5%) hoog riet.
103. Uien;groen;warrig ingezakt.
104. Kalebodem met 5%bruin erwtenstro; een medium oppervlaktestructuur.
105. Uien;groen;rechtovereind.
106. Geoogste uitjes (klein) op OW-wiersen.
* 107. Kale bodem;helemaal ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
* 108. Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; gerotorkopegd in OW-richting
(zichtbaar in het veld) door derol komem er onregelmatige ribbels dwars op de
rijrichtingte staan;zichtbaar alsNZ-ribbels.
* 109, 110.Nudrie velden van gemaakt:.
W: Kale bodem;eenfijne structuur; NZgezaaid.
M: Kale bodem;relatief grove egstructuur (medium).
O:Kale bodem;eenfijne structuur; gegierd; NZ-rooiruggen van aardappels nog
zichtbaar.
111. Groene aardappels.
112. Kalegrond;gerold;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ.
+ 113. Geoogste erwten; kale grond met erwtenstrooisel;tandeneg in NZ-richting er
doorheen gehaald.
114. Kale bodem;geëgd en gerold;vlak/geribbeld; ingezaaid (?)NZ.
* 115. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; diagonaal geribbeld (strookje aan de
weg NZgeribbeld; gerotorkopegd.).
+ 116. Groen grasbegint door hooi heente komen.
* 117. Gerststoppel.
+ 118. Kalegrond;eenruwe oppervlaktestructuur; tandeneg in NZ-richting (geen loof
meer).
+ 119. Kale grond met erwtenloof; bewerkt mettandeneg NZ-loof helemaal bruin.
120. Geoogste haver; geëgde (NZ)bodem zonder stoppels maar met90 % 'gebroken'
stro bedekking'.
+ 121. Tarwestoppel;wiersen weggehaald.
* 122. Tarwestoppel;wiersen weggehaald.
* 123. Tarwestoppel;geëgd;gebroken stoppels en stro op het oppervlakte;wat kale grond
zichtbaar.
124. Uien;groen/geel; 100 %platgeslagen;relatief veelonkruidopslag van koolzaad
(grote bladeren).
* 125. Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels en stroop het oppervlakte;veel kale grond
zichtbaar; eengrove oppervlaktestructuur.
+ 126. Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels nog overeind.
+ 127. Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels nog overeind.
128. Aardappels;zeer slecht; ingezakt; slaphangend;onderin dood en bruin.
+ 129. Tarwestoppel; NZ-getandenegd; 50% bodem zichtbaar;(stoppels nog overeind).
130. Geoogstetarwe; kalestoppel.
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+ 131.
* 132.
* 133.
+134.
* 135.
* 136.
* 137.
* 138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
151.

Geoogste tarwe op NZ-wiersen.
Tarwestoppel (wiersen weggehaald).
Geoogste tarwe opwiersen.
Tarwestoppel;geëgd.
Geoogstetarwe; 50 % (de helft aandeweg) opwiersen;deandere helft stoppel.
Tarwestoppel.
Tarwestoppel (al dan niet geëgd?).
Geoogste bonen;OW-stoppels(deovergebleven stengelszijn 20cm hoog).
Kalegrond (van bonen);zeergrof OWgeploegd;nog enigegroene biomassa;een
ruwe oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel (momenteel bezig met schuinte stoppelploegen/schijveneggen).
Tarwestoppel;geëgd (OW);bodem volledig bedekt met stoppel enstro (stoppels
wijzen alle kanten op).
Geoogste tarwe op NZ-wiersen.
Kalebodem van bonen;NZ-geëgd;af entoe nog wat bonen stoppel zichtbaar.
Geoogstetarwe op NZ-wiersen.
Tarwestoppel; NZ-geëgd (50 % kale bodem zichtbaar).
Tarwestoppel (NZ).
Tarwestoppel (nog bezig laatste restjete oogsten).
Geoogstetarwe op NZ-wiersen.
Luzerne 30-40cm hoog;een mooi groen gewas.
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2.5
NO5

Dinsdag 3 september
Observatie opdinsdag3september, overkomstsatelliet
opwoensdag4september 1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:
groen,maar onderin somsvergelend;veelal slaphangend door de
droogtestress.
Aardappelen:
zeerveel variatie:van groen en ingezakt;tot bruin/geel zeer sterk
ingezakt.Wat sterk opvalt isdat er meestal pieken/plukken uit het
gewassteken (hierdoor misschien hogere radarreflectie ten opzichte van
vorige keren?);erg onregelmatig; ruw oppervlak (somssterke
uitdroging/vergeling). Sommigevelden al zeer bruintot kaalaan het
worden.
Tarwe:
hoofdzakelijk geoogst.
Gerst:
hoofdzakelijk geoogst.
Uien:
geel; meestal platgeslagen;veelvelden geoogst.
Maïs:
groen,maar niet zofris meer;vol in bloei;kolfvulling; droogtestress is
zichtbaar in dat bladeren gaan krullen aan deeinden.
Bonen:
jong gewas;groen;gemiddeld 30 cmhoog;goed in bloei; sommige
geoogst.
Vlas:
bruin goed uitgedroogd .
Bodem:

kurkdroog.

Weer:tot nu toe de laatsteweken droog en warm geweest: gewassen hebben daar duidelijk
vante leiden;met name:maïs;bieten en aardappelelen.
Veldbeschrijvingen.
+ 1. Kale grondvan koolzaadstoppel;gecultivatord;eenfijne oppervlaktestructuur;
er komt een laag onkruid op (3cm).
+ 2. Tarwestoppel;OW-tandeneg er doorheen gehaald;schuinetandsporen.
+ 3. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfszeer glad!; ingezaaid;
Koolzaad komt op (1,5cm);gerst doorgroei van 5cm hoogte.
* 4. Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-ribbeltjes.
+ 5. Kale bodem;met bulldozer glad geschoven;rupsbandsporen geven OW-gleuven;
verder fijne oppervlaktestructuur tot glad.
+ 6. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfszeer glad!; ingezaaid;
Koolzaad komt op (1,5 cm);gerst doorgroei van 5cm hoogte.
+ 7. Kale bodem; 1/4 aan deweg isingezaaid OW; ribbeltjes;veel wielsporen;een fijne
oppervlaktestructuur; achterop de kavel (Okant) lijkt nog weinig veranderd.
8. Rijpetarwe; op plekkengelegerd;egaal over perceel.
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
10. Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
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* 11. Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; OW-geëgd; OW-sleufjes.
+ 12. Kalegrond met 80 % stro;tandsporen niet meer zichtbaar; onkruid opkomst.
13. Kalegrond;zeer glad; gezaaid;zeerveel OW-ribbeltjes.
* 14. Geoogstetarwe op NWwiersen.
15. Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen (OW).
* 16. TarwestoppeI;stro in balen egaal over veldverspreid.
17. Luzerne;groen; 10cm hoog.
18. Kalegrond;zeer glad; ingezaaid;zeer veel OW-ribbeltjes.
* 19. Geoogstetarwe;gedeeltelijk opwiersen;engedeeltelijk kalestoppel.
20. Geoogste haver;geêgde (OW) bodem zonder stoppels maar met 90 % 'gebroken'
stro bedekking'.
* 21. Geoogstetarwe; grotendeels op NZ-wiersen.
22. Rijpetarwe; hier en daar legerplekken.
* 23. Kalebodem;zeer glad; NZ-ingezaaid;gerold; NZ-ribbeltjes.
24. Rijpetarwe; goed overeind met enkele legerplekken.Omde 12meen greppel van
1,5 m.breed.
25. Kalebodem (nogsteedsgreppels;2x 12m;1x24m);eenfijne oppervlaktestructuur;
NZ-ingezaaid; (rolribbels).
+ 26. Kalebodem; eenfijne oppervlaktestructuur; NZ-ingezaaid;langsslootranden en op
aanliggend veldvrijveel gerstopslag van 5cm hoog.
27. Rijpetarwe; goed overeind.
+ 28. Rijpetarwe; nu halverwege met oogsten;NZ-wiersen.
* 29. Tarwestoppel; inslootbermen nog rijtje tarwe overeind.
30. Kalebodem;zeer glad;OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes.
31. Strookje a/d weg staat nog;de restop NZ-wiersen geoogst
(mogelijk hier endaar alvierkante balen op perceel).
32. 1/3Noord:kale stoppel met strobalen.
1/3 Midden: kale bodem geëgd OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
1/3 Zuid: Kale stoppel.
* 33. 1/2a/d weg staat nog overeind.
1/2 v/d weg af: geoogst op wiersen.
+ 34. Kalegrond met koolzaadstoppel; uitgedroogd;met kluiten;hier en daar een
tandeneg er doorheen gehaald.
+ 35. Kalegrond;een zeer onregelmatige oppervlaktestructuur door verschillende
grondbewerkingen.
36. Gerststoppel.
37. Gerststoppel gebrand.
+ 38. Gerststoppel gebrand.
39. Kale grond;grove kluiten;geëgd in NW-richting.
+ 40. Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
41. Rijpetarwe; goed overeind.
* 42. Kalegrond van koolzaadstoppel; kluiten en uitgedroogd; hier en daar een
tandeneg er doorheengehaald.
* 43. Kalegrond;een gladde/fijne oppervlaktestructuur; OW-zaairibbeltjes.
+ 44. Gerststoppel gebrand.
+ 45. Gerststoppel gebrand.
* 46. Luzernestoppel; OW-stoppelrichting; groene opslag.
+ 47. Tarwestoppel;geëgd engegierd.
+ 48. Uien;groen;warrig ingezakt; 15% overeind
(klein strookje tarwestoppel langsde weg).
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49. TarwestoppeI;geëgd;schevestoppels en gebroken stroop veld.
50. Maïs;mooi hoog en groen.
+ 51. Uitjes;groen/geel;95 % plat; omgeven door geëgde tarwestoppel.
52. Tarwestoppel;geëgd (een smalle strook nog ongeëgde stoppel).
53. Langsdeweg groen grasmet zeer weinig stro- daneenstrook gemaaid vlasvervolgens een strook groen grasmet weinig stro.
+ 54. Tarwestoppel ge-'schijven-egd' (gebroken stro +stoppel op de grond).
55. Tarwestoppel (hoge stoppels);groene opslag.
+ 56. Kale grond met koolzaadstoppel;gecultivatord eenfijne oppervlaktestructuur; er
komt laagonkruid op (3cm).
57. Gemaaidvlas instroken NZ.
+ 58. Als 56;er komt laag onkruid op (3cm).
+ 59. Kale bodem; geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cm hoog;er zijn diepe OW-rijsporen.
60. 'Aardappelstoppel'; NZ-ruggen.
61. Gemaaidvlas in stroken NZ.
+ 62. Tarwestoppel; N-helft gestoppelploegd;OW;een ruw oppervlakte.
63. Tarwestoppel.
+ 64. Tarwestoppel bewerkt mettandeneg.
+ 65. Kale bodem van erwten;stro nagenoeg weg;eenfijne oppervlaktestructuur; OW
ge-'schijven-egd'.
66. Kale bodem met 25 % uitgedroogd erwtenstro.
+ 67. Kale grond;eenfijne oppervlakte structuur; diepe NZ-rijsporen enrugresten.
* 68. Kleine uitjes geoogst op NZ-wiersen metvlakke kale grond ertussen (n.b hierachter
staat nog eenveld niet-geoogste uien).
69. Uien;groen/geel;90 % platgeslagen; 10% in plukken overeind.
70. Dezuidelijkste strook aan deSchollevaarweg:doorgeploegd erwtenstro
(een ruwevoor).
2estrook: gemaaidvlas.
+ 3e strook: uien; groen/geel;95 % plat.
4estrook: maïs;groen,
de noordelijkste strook: gras.
71. Kale bodem; doorgeploegd erwtenstro; eenwat grove structuur.
72. Uitjes; klein;bruin;platgeslagen (1/2 % groen uitjes rechtovereind).
73. Kale bodem gerotorkopegd eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbels.
74. Kale bodem; NZ-ge-rototkopegd;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
75. Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; bijna geen uienstro meer (helemaal
verdroogd/verrot).
76. Kale bodem; ingezaaid met graseenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nogwat kriel-aardappeltjes verspreid.
77. Kale grond;aardappelen geoogst; kale bodem met eenfijne oppervlaktestructuur;
restanten van ruggen nog wel zichtbaar.
78. Kalegrond;vlak veld (uitjes weg).
79. Naeen rij boontjes aan deweg;gemaaidvlas.
80. Uien;groen/geel;95 % plat ingezakt;1 %onkruidpieken tussen twee
tarwestoppelvelden in.
81. Groen grasvoor 95 % door stoppels heenstekend.
82. Kalegrond; NZ-geploegd; eenzeer grove kluit.
83. Tarwe;helemaal bruin;goed overeind.
84. Geoogste gerst;kalestoppel.
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85.
86.
87.
88.
+ 89.
90.
+ 91.
+ 92.
95.
96.
+ 97.
98.
99.
* 100.
101.
+ 102.
+ 103.
104.
105.
* 106.
+ 107.
108.

109,

111.
112.
+ 113.
114.
115.
116.
+ 117.
+ 118.
119.
120.
+ 121.
+122.

Kale bodem;geëgd?;eenfijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid);
NZ-'rilletjes'.
Gemaaidvlas;banen in NZ-richting.
Gemaaidvlas;banen in NZ-richting.
Kale bodem;geëgd?;eenfijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid); OW'rilletjes'; in het midden ligt nog een strook opgrove ploegvoor.
Kale bodem;geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cm hoog;er zijn diepe OW-rijsporen.
Gemaaidvlas.
Kalegrond;ingezaaid met eenfijne oppervlaktestructuur; 'rillen' in OW-richting;
ontkieming vanafgevallen gerstkorrels; 5cmhoog;.
Kale bodem van koolzaadstoppel; gecultivatord;eenfijne oppervlaktestructuur; met
onkruid (3cm hoog).
Aardappels groen.
Geoogste erwten (in OW-richting); erwten-biomassa volledig bruin enverdroogd;
hier en daar wat onkruid.
Kale bodem met fijne oppervlaktestructuur; luzerne opslag 15-30cm hoog;
Koolzaad begint opte komen;ong. 1-2 cmhoog.
Groengras.
Groengras.
Tarwestoppel;3/4deel inZisgegierd.
Groen gras met nog een beetje hooi.
Uien;groen/geel;95 %plat ingezakt;veel (5 %) hoog riet.
Uien;groen;95 % plat ingezakt.
Kale bodem met 5% bruin erwtenstro;een medium oppervlaktestructuur.
Uien;groen;rechtovereind.
Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-egsporen.
Kale bodem;helemaal ingezaaid een fijne oppervlaktestructuur; langs slootranden
en op analiggend veldvrij veelgerstopslag van 5cmhoog.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; gerotorkopegd in OW-richting
(zichtbaar inveld!); door de rol komen er onregelmatige ribbels dwars op rijrichting
te staan;zichtbaar alsribbelsNZ.
110.Nuweertwee velden van gemaakt:.
W+M: Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; NZ-gezaaid (ribbels).
O: Kale bodem;een medium structuur; NZ-geëgd.
Groene aardappels.
Kalegrond;gerold;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ-.
Kalegrond;ge-'schijven-egd';nauwelijks meer strooisel;een medium
oppervlaktestructuur.
Kale bodem;geëgd engerold;vlak/geribbeld; ingezaaid (?)NZ.
Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; gerotorkopegd;diagonaal geribbeld
(strookje aan deweg NZ-geribbeld).
Groen grasbegint door hooi heente komen.
Gerststoppel;vrijveel onkruidopslag.
Kalegrond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kale grond met erwtenloof; bewrkt mettandeneg NZ;loof helemaal bruin.
Geoogste haver; geëgde (NZ) bodem zonder stoppels maar met 90 % 'gebroken'
stro bedekking.
Tarwestoppel;doorgetrokken mettandeneg.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
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123.
* 124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
+ 131.
+132.
+133.
134.
+ 135.
+ 136.
+ 137.
138.
* 139.
+140.
141.
+142.
143.
+ 144.
145.
+ 146.
+ 147.
+ 148.
149.
150.
151.

Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels en stro op het oppervlakte; wat kale grond
zichtbaar.
Uitjes geoogst op NZ-wiersen;op kale bodem ertussen nog eenstrookje bruin loof.
Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels en stroop het oppervlakte;veelkale grond
zichtbaar; eengrove oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels nog overeind;een duidelijke
vleug NZ.
Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels overeind;een duidelijke
vleug NZ.
Aardappels;zeer slecht: ingezakt; slaphangend;onderin dood en bruin.
Tarwestoppel; NZ-ge-tandenegd; 50 % bodem zichtbaar; stoppels nog overeind.
Geoogste tarwe; kalestoppel.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;geëgd.
Tarwestoppel; NZ-ge-'schijven-egd';weinig bodemkluiten; ietsvleug.
Tarwestoppel; NZ-ge-'schijven-egd';veel bodemkluiten.
Tarwestoppel (waarschijnlijk vandaag grof NZ-geploegd).
Geoogste bonen;OW-stoppelsdeovergebleven stengels zijn 20cm hoog.
Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid met (Cambridge)
rolribbeltjes.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;geëgd (OW);bodem volledig bedekt met stoppel en stro
(stoppelswijzen alle kanten op).
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Kale bodem (vanbonen); NZ-geëgd;af entoe nog wat bonen stoppel zichtbaar;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel (wiersen weggehaald).
Tarwestoppel; NZ-geëgd (50 % kale bodem zichtbaar).
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';grove kluiten (60 % kale bodem).
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';stoppels nog grotendeels overeind.
Tarwestoppel (wiersen weggehaald).
Stoppels;ge-'schijven-egd' (stoppels+stro).
Bonenstoppels;vers/groen;om en om NZ-ZNstengelrichting; 30cm hoog.
Luzerne 30-40 cmhoog;een mooi groen gewasje.
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2.6

Woensdag 11 september

NO6

Observatie opwoensdag 11september, overkomst
satelliet opdinsdag 10september 1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:
Aardappelen:
Pieken/plukken:
Tarwe:
Gerst:
Uien:
Maïs:
Bonen:
Vlas:

Bodem:

groen,maar onderin somsvergelend;bijna allemaal recht overeind.
zeerveelvariatie:van lichtvergelend ingezakt tot bruin/geel ingezakt.
er boven uit;erg onregelmatig oppervlak. Eigenlijk isalleen de kleur
veranderd (meer vergeeld/verbruind).
Allemaal geoogst.
Alles geoogst.
Hier en daar nog eenveld platgeslagen met pieken de rest geoogst of
bezig met oogsten.
groen;wat frisser danop 3sept.
Alszeer nog zijn een mooi groen gewas.
Nog een paar percelen met vlasop de bodem;de restweggehaald; een
glad oppervlakte.

kurkdroog.

Weer: Bewolkt fris.
Veldbeschrijvingen.
* 1. Kale grond met koolzaadstoppel;Oost helft: Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ-richting;
geen onkruid;een medium oppervlaktestructuur; nog ietsstroop oppervlakte West
helft Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW-richting.
+ 2. Tarwestoppel;geentandensporen meer; egaalverspreid stoppel +stroresten over
het oppervlak geheel bedekkend (verhakseld) lichte NZ-sporen.
+ 3. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfszeer glad!; ingezaaid OW;
koolzaad komt op (8cm);Ongeveer 15%groen.
4. Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur;OW; Gewas iets opgekomen; ongeveer
5 % groen.
* 5. Kale bodem; Met grovetandcultivator door getrokken NZeengrove structuur.
6. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfszeer glad!; ingezaaid; koolzaad
komt op (3% bedekking); gerst doorgroei 5cm hoog.
* 7. Kale bodem;een grove oppervlaktestructuur. Met grove tandcultivator
doorgetrokken. NZ.
* 8. Kalestoppel.Stro afgebrand;grote brandplekken.Tarwestoppel OW-richting.
(Bezig met cultivatoren;vanochtend begonnen).
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
10. Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
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11. Kale grond;eenmedium oppervlaktestructuur; OW geëgd; OW-sleufjes.
12. Kalegrond met 80 %stro;tandsporen niet meer zichtbaar; onkruid opkomst.
+ 13. Kalegrond;zeer glad; gezaaid;zeerveel OW-ribbeltjes. 10 %opkomst;groen.
* 14. Kalegrond;schuin gecultivatord OW met verkruimelaar; een medium
oppervlaktestructuur met behoorlijk stro- resten op oppervlakte.
15. Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen (OW).
* 16. Tarwestoppel;OWgecultivatord metverkruimelaar; een medium oppervlakte
stuctuur; veel stroresten.
17. Luzerne;groen;50cmhoog.
18. Kalegrond;zeer glad ingezaaid;OW; 10-15 %opkomst; groen.
* 19. Kale grond;fijn geëgd OW;hier endaar wat stoppel.
+ 20. Veel haver opslag +stroresten;totale bedekking 50-80 % egsporen geheel
verdwenen.
* 21. Kalegrond;bezig met cultivateren metverkruimelaar NZ;een medium
oppervlaktestructuur met stoppelresten.
* 22. Kalegrond OWgecultivatord met verkruimelaar een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten.
23. Kalebodem;zeer glad; NZ-ingezaaid;gerold;NZ-ribbeltjes nu lichte opkomst.
* 24. 24a.Gemaaid;stro opwiersen NZ.24bGemaaid kale stoppel NZ.
25. Kale bodem (nog steedsgreppels;2x 12m; 1x24m);een fijne oppervlaktestructuur;
NZ-ingezaaid;(rolribbels). Nu iets opkomst.
26. Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; NZ-ingezaaid; langsslootranden en op
aanliggend veldvrijveel gerstopslag van 5cmhoog.
* 27. Gemaaid;kalestoppel NZ-kavelmet sloten.
* 28. Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11mbreed kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kalestoppelstroken 20mbreed.
* 29. Kalestoppel NZ.Kavel met slootjes.
30. Kalebodem;zeer glad;OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes.
* 31. Kalestoppel NZ.Kavel met slootjes.
* 32. Kale bodem geheel ingezaaid;zeer glad; veel kleine ribbels.OW.
* 33. Kalestoppel NZ.Kavel metveelgreppels.
34. Kalegrond met koolzaadstoppel;kluiten en uitgedroogd; hier en daar een
tandeneg er doorheen gehaald.
35. Kalegrond;een zeer onregelmatige oppervlaktestructuur door verschillende
grondbewerkingen.
36. Gerststoppel.
37. Gerststoppel gebrand.
38. Gerststoppel gebrand.
+ 39. Kale grond;grove kluiten;geëgd in NW-richting. Koolzaadopslag; 25 % bedekking.
40. Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
* 41. 1/3Noordkant: kale stoppel met strobalen.
2/3Zuidkant: kale stoppel stro op wiersen OW.
42. Kalegrond van koolzaadstoppel; kluiten en uitgedroogd; hier en daar een
tandeneg erdoorheen gehaald.Numet koolzaad opslag (pleksgewijs).
43. Kalegrond;eengladde/fijne oppervlaktestructuur; OW-zaairibbeltjes.
44. Gerststoppel gebrand.
45. Gerststoppel gebrand.
+ 46. Luzerneopkomst;egaalbedekkend; 10cm hoog.
47. Tarwestoppel;geëgd engegierd.
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48.
49.
50.
* 51.
+ 52.
53.
54.
55.
+ 56.
* 57.
* 58.
+ 59.

* 60.
* 61.
* 62.
* 63.
64.
65.
66.
67.
* 68.
* 69.
70.

71.
* 72.
+ 73.
74.
75.
76.

Uien;groen warrig ingezakt; 15 %overeind (klein strookje tarwestoppel langs de
weg).
Tarwestoppel;geëgd;schevestoppels en gebroken stroop veld.
Maïs;mooi hoog en groen.
Uitjes geoogst; kale grond;sporen in lossegrond NZ.
Tarwestoppel;geëgd (een smalle strook kale grond met een fijne
oppervlaktestructuur.).
Langsdeweg groen grasmet zeer weinig stro-dan eenstrook gemaaidvlasvervolgens eenstrook groen grasmetweinig stro.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd'; NZ;(gebroken strostoppel op de grond).
Tarwestoppel (hoge stoppels);groene opslag.
Kale grond met koolzaadstoppel;gecultivatord;eenfijne oppervlaktestructuur.
Nu geheel bedekt met onkruid. LangsZenW rand;zandvan uitgebaggerde sloot.
Kale grond zeer vlak met hier endaar zeer ondiepewielsporen (kris-kras).
Kale grond;koolzaadstoppel schuin gecultivatord NW-ZO.Eenmedium oppervlakte
structuur. Geen onkruid.
Kale bodem;geëgd;fijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'riNetjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cm hoog;er zijn diepe OW-rijsporen. Nu
ook nog veel koolzaad opslag.
Kalegrond;een geoogst aardappel veld met dood aardappel stro;om de 1,50 m een
trekkerspoor NZ(een bedachtige structuur).
Kale bodem zeer vlak;vlasweggehaald.Op3-4 plekken rollen metvlas (opslag).
Z-kant kalestoppel OW.
N-kant geploegd een ruwe oppervlaktestructuur OW.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd' NZ;gebroken stoppels op veld.
Tarwestoppel; bewerkt mettandeneg;een duidelijke OW-vleug.
Kale bodem van erwten; stro nagenoeg weg;eenfijne oppervlaktestructuur; OW
ge-'schijven-egd'.
Kale bodem met 25 % uitgedroogd erwtenstro; NZgecultivatord een medium
oppervlaktestructuur.
Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; met diepe NZ-rijsporen en rugresten.
Geoogst uienveld. Kale grond;een gladde oppervlaktestructuur; wielsporen NZ.
Nu bezig met gieren eneggen met rol erachter.
Kale grond heel fijn geëgd;ribbeltjes OW. Eenfijne oppervlaktestructuur; geen
stroresten.
Dezuidelijkste strook aan deSchollevaarweg:doorgeploegd erwtenstro
(een ruwe voor).
2estrook:gemaaidvlas.
* 3estrook: uien geoogst opwiersjes OW.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook:gras.
Kale bodem;doorgeploegd erwtenstro; eenwat grove structuur.
Kalegrond;bezig met zaaien;eenfijne oppervlaktestructuur OW;egaal.
Kale bodem;gerotorkopegd;eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbeltjes; nu
met wat grasopslag.
Kale bodem; NZ-gerototkopegd;eenfijne/medium oppervlaktestructuur.
Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; bijna geen uienstro meer (helemaal
verdroogd/verrot).
Kale bodem; ingezaaid grasmet eenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nogwat kriel-aardappeltjes verspreid.

29
77.
78.
79.
* 80.
81.
* 82.
* 83.
84.
85.
* 86.
* 87.
88.
89.

Kale grond;aardappelen geoogst; kale bodem met fijne oppervlaktestructuur;
restanten van ruggen nog wel zichtbaar.
Kale grond;vlak veld (uitjes weg).
Naeen rij boontjes aan deweg;gemaaidvlas.
Uien geoogst inwiersen op hetveld NZ-tussentwee smalletarwestoppelstroken in.
Groen grasvoor 95 % door stoppels heen stekend.
Kale grond;NZ-geëgd;eenzeer grove kluit; geen onkruid.
1/5 gedeelte aandeoostkant kale stoppel NZ;de rest kale stoppel met strowiersen
NZ.
Geoogste gerst; kale stoppel.
Kale bodem;geëgd?;eenfijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid);NZ'rilletjes'.
Kalegrond zeervlak met hier endaar zeer ondiepe wielsporen.(kris-kras).
Zie86.
Kale bodem; geëgd?;een fijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid);OW'rilletjes'; in het midden ligt nog een strook op grove ploegvoor.
Kale bodem; geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cm hoog;er zijn diepe OW-rijsporen.

* 90. Zie86.
*
*
+
*
+

91.
92.
95.
96.
97.

98:
99.
100.
101.
* 102.
* 103.
104.
* 105.
+ 106.
* 107.
108.

* 109,
* 111.
+ 112.
113.
+ 114.

Als59.
Als58.
Aardappels; Beginnente vergelen en inte zakken.
Bezig met cultivator OWgeen onkruid;nog wel erwtenstro.
Kalebodem met eenfijne oppervlaktestructuur; luzerne opslag 15-30cmhoog;
koolzaad begint opte komen;nu 5cmhoog.
Groengras.
Groengras.
Tarwestoppel;3/4deel inZisgegierd.
Groen gras met nog een beetje hooi.
Kale bodem uien geoogst in OW-richting;trekkersporen; iets uien afval op
oppervlak.
Uiengeoogst; uien liggen inwiersjes op het veld NZeenfijne oppervlaktestructuur.
Kalebodem met 5% bruin erwtenstro;eenmedium oppervlaktestructuur.
Uien;Bezig met oogsten;uien liggen opwiersjes NZ.Tussenwiersjes baantjes
uienloof(vers).
Kalegrond;OW-zaaisporen eenfijn tot medium oppervlaktestructuur.
Kale bodem; Banen ingezaaid.Bedekking 10% NZ;enbanen ingezaaid metveel
onkruid opslag40 % bedekking Langsslootjes wat dode gerst.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; gerotorkopegd in OW-richting
(zichtbaar inveld!);door de rol komen er onregelmatige ribbels dwars op rijrichting
te staan;NZ-ribbels.
110. Kalegrond bezig met inzaaien en rollen (cambridgerol) NZ-een fijne
oppervlaktestructuur.
Aardappels doodgespoten; bruin.
Kalegrond;gerold;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ.Een lichte
opkomst.
Kalegrond;ge-'schijven-egd';NZ;nauwelijks meer strooisel;een medium
oppervlaktestructuur.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; pleksgewijs onkruidopslag.
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115.
116.
* 117,
118.
* 119.

+ 120.
121.
122.
123.
* 124.
125.
+ 126.
+ 127.
* 128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
* 136.
* 137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
+ 145.
146.
+ 147.
* 148.

Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; gerotorkopegd; diagonaal geribbeld
(strookje aandeweg (10m); NZ-geribbeld).
Groen gras begint door hooi heente komen.
148.Velden gelijk aanelkaar; Kale grond geëgd NZ;nog 10 % stoppel bedekkend;
een egaal perceel.
Kalegrond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Nu 1/5 gedeelte aan deO-kant geploegd eengrove structuur; geen erwten stro.
4/5gedeelte aan deW-kant kale grond met erwtenloof; bewerkt mettandeneg NZ;
loof geheel bruin;dit stuk het zelfde alsvorige keer.
Geoogste haver; geëgde (NZ) bodem zonder stoppels maar met 90 % 'gebroken'
stro bedekking';nu met iets haver opslag.
Tarwestoppel;doorgetrokken mettandeneg;duidelijke OW-vleug.
Tarwestoppel; ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels en stroop het oppervlakte; wat kale grond
zichtbaar.
Kale bodem ingezaaid;gerold (cambridgerol) NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels en stro op het oppervlakte;veel kale grond
zichtbaar; eengrove oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel; duidelijke NZ-tandeneg-sporen; stoppels nog overeind; Nu een
duidelijke vleug NZ-te zien.
Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels overeind. Nueen duidelijke
vleug NZte zien.
Aardappels; het middenstuk; zeer slecht: ingezakt; slaphangend;onderin dood en
bruin; rondom eenstrook doodgespoten.
Tarwestoppel; NZge-tandenegd; 50 % bodem zichtbaar; stoppels nog overeind.
Geoogstetarwe; kalestoppel.
Tarwestoppel; ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Tarwestoppel;geëgd.
Tarwestoppel; NZ-ge-'schijven-egd';weinig bodemkluiten, (iets vleug).
Kalegrond; ingezaaid gras;eenvlak veld met fijne ribbeltjes NZ.
Kalegrond geëgd en ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur NZ.
Geoogste bonen OW; de overgebleven stengels zijn 20cmhoog.
Kale grond;fijne structuur; OWingezaaid met (Cambridge) rolribbeltjes; nog wel
wat bonenstro.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';NZ.
Tarwestoppel; geëgd (OW);bodem volledig bedekt met stoppel enstro (stoppels
wijzen alle kanten op).
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Kale bodem (van bonen) NZ-geëgd;af entoe nog wat bonen stoppel zichtbaar; een
ruwe oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel (wiersen weggehaald).
Tarwestoppel; NZgeëgd (50 % kale bodem zichtbaar). Nuook groene opslag
erdoor.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';grove kluiten (60 % kale bodem) NZ-bewerking.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';stoppels nog grotendeels overeind;stoppel-stro
bedekking 95 %. Eenmooi egaal veld.
+117. Velden gelijk aan elkaar; kale grond geëgd NZnog 10% stoppel bedekkend;
eenegaalperceel.

31
149. Stoppels;ge-'schijven-egd'; NZ;(stoppels+stro).
+ 150. Bonen stoppels;stengels zogoed alsdood;om en om NZ-ZNstengelrichting (vleug);
30cm hoog.
151. Luzerne:Zuidelijke strook gemaaid op wiersen OW. Noordelijke helft (grootste stuk)
overeind; ongeveer 50cmhoog.
152. Luzerne:Gemaaid op wiersen.Hetgemaaide gedeelte een lage groene stoppel OW
(5cmhoog;40 % bedekking).
Stoppeltussenwiersen (OW) intwee vleugen;hoogte wiersen 30cm.
153. Zie 152.
154. Aardappelstotaal dood gespoten;planten staan dood;rechtop op devoren OW.
155. Bonen geoogst; kale struikjes; banen om en om schuinstaand NZ(vleugen).
156. Aardappelen zien er slapen groen/bruin uit;waarschijnlijk net doodgespoten.
157. Geelgroene aardappelen met veel koolzaadopslag.
158. Bonen geoogst; bodem geëgd;loof (groen/bruin) egaal over hetveld verspreid
30 % bedekking. Nubezig met inzaaien (structuur veranderd nauwlijks).
159. Aardappels;geheel platgeslagen groen met veeldood materiaal.
160. Aardappels;eenzeer ruw gewasoppervlak; piekerig.
161. Aardappels;eenruw oppervlakte met veel dood materiaal;piekerig.
162. Aardappels;als 161, maar met ietsminder dood materiaal.
163. Aardappels; langsdeweg en aanOkant een strook waar de aardappelen voor 80 %
doodgespoten zijn. Daneen strook groen/dood 50 % dood;vervolgens een strook
net alsde rand; daarna een strook nog groen.
164. Aardappelen; eendoodgespoten strook midden in het veld.
165. Aardappelen doodgespoten; nog 35 %groen.
166. Bonen geoogst; groene kale struiken nog op het veld; 25-30 % bedekking.Vleug
NZ.Strookbreedte vleug ongeveer 25m.
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2.7

Vrijdag 20 september

NO7

Observatie opvrijdag20september, overkomst satelliet
opdonderdag 19september 1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:
groen,maar onderin somsvergelend;bijna allemaal recht overeind.
Aardappelen:
zeer veelvariatie:van bruin/geel ingezakttot dood gespoten.
Pieken/plukken er boven uit; erg onregelmatig oppervlak. Eigenlijk is
alleen de kleur veranderd (meer vergeeld/verbruind). Deboeren zijn
bezig met rooien.
Tarwe:
Allemaal geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Hier en daar nog eenveld platgeslagen uien met pieken;de rest
geoogst of bezig met oogsten.
Maïs:
Begint ietstevergelen,maar staat er nog goedbij.
Bonen:
Alsze er nog zijn een mooi groen gewas.
Vlas:
Nog een paar percelen metvlasop bodem;de restweggehaald; een
glad oppervlakte.
Bodem: In het W vandepolder (deRIJPpercelen) een iets vochtige bodem; de rest van de
polder onbekend; kan best vochtig geweest zijn maar tijdens gewasopnamen al
opgedroogd.
Weer: Zonnig; droog.
Veldbeschrijvingen.
+ 1. Kale grond van koolzaadstoppel;Oost helft: Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ-richting;
ietsonkruid;een medium oppervlaktestructuur; nog ietsstro op oppervlakte Westhelft. Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW-richting.Opde N-helftvan deW helft al iets opkomst;
groene rijtjes duidelijk te zien.
2. Tarwestoppel;geentandensporen meer;egaalverspreid stoppel stroresten over het
oppervlak geheel bedekkend (verhakseld) lichte NZ-sporen.
+ 3. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfs zeer glad!; ingezaaid OW;
Bedekking 30 %.
+ 4. Kalebodem;eenfijne oppervlaktestructuur;OW;gewasopgekomen; 10% groen.
5. Kale bodem;met grovetandcultivator door getrokken NZeen grove
oppervlaktestructuur.
+ 6. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; zelfs zeer glad!; ingezaaid; koolzaad
komt op; 15% bedekking.
+ 7. Kalebodem;eengrove oppervlaktestructuur. Met grove tandcultivator
doorgetrokken. NZ.Erkomt ietsgroene opslagin.
* 8. Kalegrond gecultivatord metverkruimelaar erachter; een grove
oppervlaktestructuur; behoorlijk wat stoppelresten.
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9.
10.
+ 11.
12.
13.
* 14.
15.
16.
17.
+ 18.
19.
+ 20.
* 21.
22.
23.
*24a/b.
25.
+ 26.
* 27.
28.

* 29.
30.
* 31.
32.
* 33.

* 34.

* 35.
36.
+ 37.
+ 38.
* 39.
40.
* 41.

Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegoeiing.
100 % bedekking.
Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; OWgeëgd;OW-sleufjes.
Opkomst 5%.
Kalegrond met 80 %stro;tandsporen niet meer zichtbaar; onkruid opkomst 30 %.
Mosterd;eenzeer glad oppervlak; zeerveel OW-ribbeltjes. 25 % opkomst; groen.
Kalegrond;recht gecultivatord OW een medium oppervlaktestructuur; egaal
verspreidstroresten.
Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen (OW).
Tarwestoppel;OWgecultivatord metverkruimelaar;een medium oppervlakte
stuctuur; veelstroresten.
Luzerne;groen;50cmhoog.
Mosterd;eenzeer glad oppervlak; OW;40 % opkomst;groen.
Kale grond;fijn geëgd OW;hier endaar wat stoppel.
Veel haver opslag enstroresten;bedekking nu.20 %stroresten;70 %groen;
10% kaal.
Kalegrond;OW-gecultivatord met verkruimelaar; een medium
oppervlaktestructuur; egaal perceel met wat stroresten.
Kalegrond OWgecultivatord met verkruimelaar een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten.
Kalebodem;zeer glad; NZingezaaid;gerold;NZ-ribbeltjes nu lichte opkomst.
Gemaaid;kale stoppel NZ(perceel met greppels).
Kalebodem (nog steedsgreppels;2x 12m; 1x24m);eenfijne oppervlaktestructuur;
NZ ingezaaid;zaairibbelsvan de rol;nu iets opkomst.
Kalebodem eenfijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid bedekking 15-30%.
Zie28.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11mbreed kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kalestoppelstroken 20 mbreed.
Kalestoppel NZ.Bezigmet het dicht ploegenvandeslootjes (opdeO helft)
waarschijnlijk deW helft nog gewoon kale stoppel met slootjes NZ.(niette zien).
Kale bodem;zeer glad; OW-ingezaaid;veel kleine ribbeltjes.
Kalestoppel NZ.Alle slootjes dicht geploegd;verder geen bewerking.
Kale bodem ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels.OW.
Perceel geheel gecultivatord NZ;eenruwe oppervlaktestructuur; vrijveelstroresten.
Opdestroken waar deslootjes dichtgeploegd zijn wat minder stroresten (dubbele
bewerking).
Kalegrond.Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan deZgrensvan het perceel;langsdesloot wat
glad geschoven (strook vanongeveer 50m breed).
Kale grond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten;egaal perceel.
Gerststoppel.
Gerststoppel gebrand;de randen 30mbreed;een keer gecultivatord.
Zie37.
Kalegrond;gecultivatord met verkruimelaar NZ;nog heel ietsstroresten.
Eenstrook van40 mbreed langs de weg "bulldozer gerommel".
Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
Kalestoppel;onregelmatig door perceel gecultivatorde sporen 3mbreed.
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* 42.
+ 43.
44.
45.
+ 46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
* 56.
+ 57.
58.
+ 59.

* 60.
* 61.

* 62.
* 63.
64.
65.
66.
67.
* 68.
69.

Kale grond NZgecultivatord;wat stroresten egaalverspreid.Een medium/ruwe
oppervlaktestructuur; hier en daar wat opslag onkruid plekken.
Ingezaaide kale grond;een gladde/fijne oppervlaktestructuur; OW-zaairibbeltjes;
bedekking 5%.
Gerststoppel gebrand.
Gerststoppel gebrand.
Luzerneopkomsf egaal bedekkend;30 cmhoog.
Tarwestoppel; geëgd engegierd.
Uien;groen;warrig ingezakt; 15 %overeind (klein strookje tarwestoppel langs de
weg).
Tarwestoppel;geëgd;schevestoppels en gebroken stroop veld.
Maïs;mooi hoog engroen.
Uitjes geoogst. Kalegrond;sporen in lossegrond.NZ.
Tarwestoppel; geëgd (een smalle strook kale grond met een fijne
oppervlaktestructuur.
Grasmet zeerweinig stro-dan eenstrook gemaaidvlas-vervolgens een strook gras
met weinig stro.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd'; NZ;(gebroken strostoppel op de grond).
Tarwestoppel (hoge stoppels);groene opslag.
Koolzaad; langsZen W rand; zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond zeervlak met hier endaar zeer ondiepewielsporen (kris-kras).
Om 13.00uur begonnen met cultivator. Grond wat vochtig.
Kalegrond met koolzaadstoppel;schuin gecultivatord NW-ZO. Een medium
oppervlaktestuctuur.Geen onkruid.
Kale bodem;geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cmhoog;er zijn diepe OW-rijsporen.
Nuook nog veel koolzaad opslag.Bedekking nu 35 %.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale bodem gecultivatord OW (waarschijnlijk op 19sept.) een zeer egaal perceel;
geen onkruid;eenzeer ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 2020cm.
Bodem wat meer uitgedroogd dan perceel 90.
Z-kant kale stoppel OW. N-kant kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OWribbeltjes; ingezaaid.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd' NZ;gebroken stoppels opveld. Nu midden stuk 60m
breed eenextra grond bewerking NZhier geentarwestoppels meerte zien.
Tarwestoppel; bewerkt mettandeneg;een duidelijke OW-vleug.
Kale bodem van erwten;stro nagenoeg weg;eenfijne oppervlaktestructuur; OW
ge-'schijven-egd'.
Kale bodem met 25 %uitgedroogd erwtenstro; NZgecultivatord een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond;een fijne oppervlaktestructuur met diepe NZ-rijsporen en rugresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; oppervlakte met kleine
sleufjes (zaaipijp sporen).
Kalegrond;heelfijn geëgd;ribbeltjes OW.eenfijne oppervlaktestructuur; geen
stroresten.
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70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
* 79.
* 80.
81.
82.
* 83.
+ 84.
85.

Dezuidelijkste strook aan deSchollevaarweg;doorgeploegd erwtenstro
(een ruwe voor OW).
2estrook: gemaaidvlas.
3estrook: uien geoogst opwiersjes OW.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook,gras.
Kale bodem;doorgeploegd erwtenstro; eenwat grove structuur.
Kalegrond;bezig met zaaien;eenfijne oppervlaktestructuur OW;egaal.
Kale bodem;gerotorkopegd;eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbeltjes; nu
metwat grasopslag.
Kale bodem; NZgerototkopegd;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; bijna geen uienstro meer (helemaal
verdroogd/verrot).
Kale bodem; ingezaaid grasmet eenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nogwat kriel-aardappeltjes verspreid.
Kalegrond;geroterkopegd; NZ-ribbelsvan derol.
Kale grond;ingezaaid NZopkomst 15%.
Vanaf deweg niet meerte zien.
Kalegrond;geëgd;een medium tot ruwe oppervlaktestructuur; bewerkings richting
NZ.
Groen grasvoor 95 %door stoppels heen stekend.
Kalegrond;NZgeëgd;een zeer grove kluit; geen onkruid.
Geheel kalestoppel.
Geoogste gerst; kale stoppel;met wat opslag.
Kale bodem;geëgd?;eenfijne oppervlaktestructuur (mogelijk ingezaaid);NZ'riNetjes'.

* 86. Zie 61.
* 87.
+ 88.
+ 89.

* 90.

*
*
*

*

91.
92.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

* 103.
104.

Zie 61.
Geheel ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur OW-rilletjestegen Schollevaarweg
een iets dichtere vegetatie 10% bedekking;tegen Bloesemweg 1% bedekking.
Kale bodem;geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cm hoog;er zijn diepe OW-rijsporen.
Bedekking nu 5%.
Gecultivatord OW (waarschijnlijk op 20sept omdat bodem erwat vochtiger uit ziet
dan perceel 61) zeer egaal perceel;geen onkruid;eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur; grove kluiten tot 2020cm.Zager hiervoor uit. Kale grond
zeervlak met hier endaarzeerondiepewielsporen (kris-kras).
Als59.
Als58.
Aardappels;doodgespoten;zestaaner nog op.
Ingezaaid OW;geen onkruid;nog wel wat erwtenstro.
Luzerne +koolzaad;bedekking 70 %.
Groen gras.
Groen gras.
Tarwestoppel;3/4deel inZisgegierd.
Groen grasmet nog een beetje hooi.
Kale bodem waarschijnlijk ingezaaid OW;een ribbelige fijne structuur; grond
droog.
Kalegrond gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (kluiten).
Kale bodem met 5% bruin erwtenstro; een medium oppervlaktestructuur.
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* 105. Geheel kale grond;gecultivatord NZ;een medium oppervlaktestructuur.
106. Kalegrond;OWzaaisporen; een fijn tot medium oppervlaktestructuur.
* 107. Koolzaad egaal groen;bed 60 %; inslootjes wat dood gerste stro.
108. Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; gerotorkopegd in OW-richting
(zichtbaar inveld!); door de rol komen er onregelmatige ribbels dwars op rijrichting
te staan;h.c.NZ-ribbels.
* 109, 110.Kalegrond ingezaaid NZ(cambridgerol) eenfijne oppervlaktestructuur; al iets
opkomst.
* 111. Kalegrond gegierd;doorgetrokken met grote 3tandcultivator; nu bezig met
eggen.
112. Kalegrond;gerold;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ.Een lichte
opkomst.
113. Kalegrond;ge-'schijven-egd'; NZ;nauwelijks meer strooisel;een medium
oppervlaktestructuur.
114. Kale bodem; Eenmedium oppervlaktestructuur; pleksgewijs onkruidopslag.
* 115. Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; gerotorkopegd;diagonaal geribbeld
(strookje aandeweg;10 m; NZgeribbeld). Achter dit kale stuk; uienopwiersen;
bezig met oprapen.
* 116. Veelgroen grasmet dode plukjes gras erdoor.
- 117, 148.Velden gelijk aan elkaar Kalegrond geëgd NZNog 10%stoppel bedekkend;
eenegaalperceel.
- 118. Kalegrond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
- 119. Nu 1/5 gedeelte aan deO-kant geploegd een grove structuur; geen erwten stro.
4/5gedeelte W-kant kale grond met erwtenloof; bewerkt mettandeneg inNZrichting; loof geheel bruin;dit stuk het zelfde alsvorige keer..
+ 120. Geoogste haver; geëgde (NZ) bodem zonder stoppels maar met 90 % 'gebroken'
stro bedekking';groene bedekking 20 %.
121. Tarwestoppel;doorgetrokken mettandeneg;duidelijke OW-vleug.
122. Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
+ 123. Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels enstro op het oppervlakte; geen kale
grond meer zichtbaar; wel wat groene opslag.
124. Kale bodem ingezaaid;gerold (cambridgerol) NZeenfijne oppervlaktestructuur.
+ 125. Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels enstro op het oppervlakte; kale grond
zichtbaar; een grove oppervlaktestructuur. Numetveelgroene opslag.
+ 126. Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels nog overeind. Nu een
duidelijkevleug NZte zien. Erkomt behoorlijk groene opslag in.(mosterd).
+ 127. Tarwestoppel;duidelijke NZ-tandeneg-sporen;stoppels overeind. Nueen duidelijke
vleug NZte zien. Erkomt behoorlijk groene opslag in.(mosterd).
* 128. Aardappels. Bezig met rooien NZ;een paar stroken in het midden nog niet gerooid
hier kalevoor met dood aardappelen loof. Rondom aan deranden gerooid;kale
grond met trekkersporen.
129. Tarwestoppel; NZge-tandenegd; 50 % bodem zichtbaar; stoppels nog overeind.
130. Geoogstetarwe; kalestoppel.
- 131. Tarwestoppel; ge-'schijven-egd'.
- 132. Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
- 133. Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
- 134. Tarwestoppel;geëgd.
- 135. Tarwestoppel; NZge-'schijven-egd';weinig bodemkluiten.
- 136. Kalegrond; ingezaaid gras;eenvlak veld metfijne ribbeltjes NZ.
- 137. Kale grond geëgd en ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur NZ.
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* 138.
139.
140.
141.
142.
* 143.

144.
145.
146.
- 147.
- 148
149.
* 150.
* 151.
* 152.

Kalegrond OWgecultivatord;ietsgroene opslag;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid met (Cambridge)
rolribbeltjes; nog wel wat bonenstro.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';NZ.
Tarwestoppel;geëgd (OW);bodem volledig bedekt met stoppel en stro (stoppels
wijzen alle kanten op).
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'.
Kale bodem van bonen;NZgeëgd;af entoe nog wat bonen stoppel zichtbaar; een
ruwe oppervlaktestructuur. Nuom 16.00uur de helft aan deweg gerotorkopegd
OW-ribbels;deachterste helft nog hetzelfde.
Tarwestoppel (wiersen weggehaald).
Tarwestoppel; NZgeëgd (50 % kale bodem zichtbaar). Nu ook groene opslag
erdoor.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';grove kluiten (60 % kale bodem) NZ-bewerking.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';stoppels nog grotendeels overeind-Stoppel-stro
bedekking 95 %. Mooi egaal veld.
117.Velden gelijk aan elkaar; kale grond geëgd NZ;nog 10 % stoppel bedekkend;
een egaal perceel.
Stoppels;ge-'schijven-egd'; NZ;(stoppels+stro).
Kalegrond gecultivatord; eengrove structuur (kluiten) NZ-bewerking;nog iets
bonenloof erop.
Zie169.
Luzernestoppel; iets hergroei;bedekking 40 %.

* 153. Zie152.
+ 154.
* 155.
* 156.
157.
* 158.
+ 159.
- 160.
-161.
- 162.
- 163.

-164.
- 165.
- 166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Aardappelstotaal dood gespoten planten staan dood;rechtop;opvoren OW.
Aan deZ-kant bezig met rooien;strookje van30 m.
Kalegrond ingezaaid NZegaal;een ergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengels erop.
Aardappelen geheel dood;zestaan er nog op;voren NZ.
Geelgroene aardappelen met veel koolzaad opslag.
Ingezaaid perceel NZ;cambridgerol ribbeltjes; bonenloof (bruin) egaal over perceel
verspreid.
Aardappels geheel platgeslagen;groen met veel dood materiaal. Nunog maar met
10% groen erin.Aardappelen niet doodgespoten.
Aardappels eenzeer ruw gewas oppervlak; piekerig.
Aardappelen een ruw oppervlakte met veel dood materiaal;piekerig.
Aardappelen als 161; met iets minder dood materiaal.
Aardappelen langs deweg enaanOkant eenstrook waar deaardappelen voor
80 % doodgespoten zijn. Daneen strook groen/dood 50 % dood;vervolgens een
strook net alsde rand;daarna een strook nog groen.
Aardappelen een doodgespoten strook midden in het veld.
Aardappelen doodgespoten;nog 35 %groen.
Bonen geoogst; groene kale struiken nog op het veld 25-30 % bedekking. Vleug
NZ.
Strookbreedte vleug ongeveer 25m.
Aardappelen doodgespoten;zestaan er nog op.OW-ruggen.
Aardappelen doodgespoten zestaaner nog op.Voren NZ.
Luzerne geoogst enweggehaald;kale stoppel met vleug OW.Wat rijsporen OW.
Luzerne kale stoppel OW.Zie 169.
Aardappelen doodgespoten geheel bruin;zestaan er nog op.
Bieten metveelrietopslag.
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173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

Aardappelen geheel doodgespoten;zestaan er nog op.
Aardappelen geheel dood;zestaan er nog op.Nu bezig met rooien;(alleen nog
maar de rand).
Aardappelen doodgespoten;voren NZ.
Zie 175.
Aardappelen;een klein baantje aandeZ- kant (40 m breed) doodgespoten;
daarnaast nog zuidelijker; weer eengroen strookje aardappelen.
Aardappelen 3baantjes doodgespoten; bijna aande randen in het Nen hetZen
een baantje in het midden.Voren OW.
Bonengeoogst;kalegrond gecultivatord met rol erachter;OW-ribbels;wat kale
struikjes egaal over het perceel.
Aardappelen doodgespoten; nog niet geheel bruin.
Bonen geoogst; kale struikjesstoppel OW.
Bonen geoogst' kale grond met kale struikjes; bezig met cultivator OW. Bodem
bedekking 35 %.
Aardappelen net doodgespoten;er ligt een bruine gloed over het perceel; ruggen
NZ.
Aardappelen doodgespoten 80 % bruin;20 % nog groen .
Aardappelen doodgespoten nog ietsgroen erin.
Aardappelen doodgespoten;koolzaad opslag nog groen/bruin; en steekt
erbovenuit.
Aardappelen aan deZ-kant van het perceel;in het midden;en hetverstvan de
weg; baantjes doodgespoten.
Aardappelen doodgespoten nog 40 % groen erin.
Kale grond.
Aardappelen doodgespoten; rugrichting NZ;om 16.00 uur; in het midden een stukje
gerooid 50mbreed;inde aardappelen wat koolzaad opslag.
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2.8

Vrijdag 27 september

NO8

Observatieopvrijdag27september,overkomstsatelliet
opzaterdag28september1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:
groen,maar onderin somsvergelend;bijna allemaal recht overeind.
Aardappelen:
zeerveelvariatie.Van bruin/geel ingezakt tot dood gespoten.
Pieken/plukken er boven uit; erg onregelmatig oppervlak. Eigenlijk is
alleen de kleur veranderd (meer vergeeld/verbruind). Deboeren zijn
bezig met rooien.
Tarwe:
Allemaal geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Hier en daar nog eenveld platgeslagen uien met pieken;de rest
geoogst of bezig met oogsten.
Maïs:
Begint ietste vergelen,maar staat er nog goed bij.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog 3 percelen waar vlas ligt.
Bodem. Alles nat; hier en daar water in desporen.
Weer.

Bewolkt; vochtig.

Veldbeschrijvingen.
* 1. Kale grondvan koolzaadstoppel;Oost helft. Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ-richting;
iets onkruid;een medium oppervlaktestructuur; nog ietsstro op oppervlakte.De
west helft: Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW-richting;ietsopkomst; duidelijk zichtbare rijtjes.
+ 2. Tarwestoppel;geentandensporen meer;egaalverspreid stoppel-stroresten over het
oppervlak; geheel bedekkend (verhakseld) lichte NZ-sporen.Nuwat groene opslag.
* 3. Koolzaad.60% bedekking;OW-rijtjes; 15cmhoog.
* 4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes; Gewasopgekomen;20 %
groen;7cmhoog.
5. Kale bodem;Met grovetandcultivator door getrokken NZ;een grove structuur.
* 6. Koolzaad komt op; 25 % bedekking;7cm hoog.
7. Kale bodem;een grove oppervlaktestructuur. Met grove tandcultivator
doorgetrokken. NZ.Erkomt ietsgroene opslag in.
+ 8. Kalegrond gecultivatord metverkruimelaar erachter; een grove
oppervlaktestructuur; behoorlijk wat stoppelresten; nu met wat groeneopslag.
9. Bosaanplant; 1,5 m hoge populieren;met een 1mhoge onkruid onderbegoeiing.
100 % bedekking.
10. Bosaanplant;2,5 m hoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
11. Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; OW geëgd;OW-sleufjes. Opkomst
10 %.
* 12. Kavelgeheel bedekt 80 % groen;20%stroresten.
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* 13.
* 14.

Mosterd;zeerveel OW-ribbeltjes. 50% opkomst; groen.
Eenrecht gecultivatord perceel OW;een medium oppervlaktestructuur; egaal
groene opslag;totale bedekking 70 % (stro +groen) mosterd.
15. Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen (OW).
+ 16. TarwestoppeI;OWgecultivatord metverkruimelaar; een medium oppervlakte
stuctuur;veel stroresten.Totale bedekking (groen +stro) 50 %.
* 17. Zuid helft; Luzerne;groen; 50cm hoog;nu bezig met maaien enweghalen.
Noord helft; geoogst en weggehaald; kale stoppel OW-rijsporen.
* 18. Mosterd.OW;80 % bedekking.
+ 19. Kalegrond;fijn geëgd OW; hier endaar wat stoppel.Numet 20 % groene opslag.
* 20. Haver opslag +(stroresten); Bedekking 80 % groen 20% stro.
+ 21. Kalegrond;ingezaaid NZ;allereerste opkomst' eenmedium oppervlaktestructuur.
+ 22. Kalegrond OWgecultivatord met verkruimelaar; een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslagin.
23. Kalebodem;zeer glad ingezaaid;gerold; NZribbeltjes; 20 % bedekking DeW kant
NZ;de Okant OW ingezaaid.
*24a/b. Kaletarwestoppel om de 3greppels 1dichtgeploegd; de ploegbanen zijn 20m
breed (een zeer grove oppervlaktestructuur NZ).Deafstand tussen de ploegbanen is
30m.Vanochtend begonnen met uitfrezen van de overigegreppelsvanuit de
oostkant.
+ 25. Kale bodem (nog steedsgreppels;2x 12m; 1x24m);een fijne oppervlaktestructuur;
NZingezaaid; zaairibbels van de rol.25 % bedekking.
+ 26. Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid bedekking30-50 %.
+ 27. Zie28.
+ 28. Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11mbreed kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kalestoppelstroken 20 m breed.Nueen lichtgroene opslag.
* 29. Alle slootjes dichtgeploegd; de rest NZgecultivatord met stoppelresten; op
geploegde stukken minder stoppelresten (dubbele bewerking).
+ 30. Kale bodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 5% opkomst.
31. Kalestoppel NZ.Alle slootjes dicht geploegd;verder geen bewerking. Twee
zandbulten in het perceel (oude schepen) op de kaart ingetekend.
32. Kale bodem ingezaaid;zeer glad; veel kleine ribbels.2% opkomst. OW.
* 33. Kalegrond diagonaal gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veelstroresten op oppervlakte.
34. Kalegrond. Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan deZgrensvan het perceel;langs desloot wat
glad geschoven (strook van ongeveer 50m breed).
35. Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten; egaal perceel;
(zeer kaal).
Gerststoppel
met ietsgroene opslag.
+ 36.
+ 37. Gerststoppel gebrand;de randen 30mbreed een keer gecultivatord. Numet veel
groene opslag.
+ 38. Zie37.
39. Kalegrond;Gecultivatord metverkruimelaar NZ;nog heel ietsstroresten.
Eenstrook van40 m breed langsdeweg "bulldozer gerommel".
40. Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
Diagonaal gecultivatord NO-ZW.Eenruwe oppervlaktestructuur met veel
* 41.
stoppelresten;er zit een vleug in.
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42.
+ 43.
+ 44.
+ 45.
46.
47.
+ 48.
49.
50.
51.
+ 52.
53.
* 54.
55.
56.
* 57.
58.
+ 59.

+ 60.
+ 61.
62.
+ 63.

+ 64.
+ 65.
* 66.

67.
+ 68.
+ 69.

Kalegrond NZgecultivatord;wat stroresten egaalverspreid.Een medium/ruwe
oppervlaktestructuur; hier endaar wat opslag;onkruid plekken.
Ingezaaid koolzaad;een gladde/fijne oppervlaktestructuur; OW-zaairibbeltjes;
bedekking 15%.
Gerststoppel gebrand. Numet groeneopslag.
Gerststoppel gebrand. Numet groeneopslag.
Luzerneopkomst;egaal bedekkend;30cmhoog.
Tarwestoppel; geëgd en gegierd;veel stro.
Uien; geheel ingezakt bruin/groen met wat onkruid opslag.
Tarwestoppel;geëgd;schevestoppelsen gebroken stro op veld.
Maïs;mooi hoog engroen.
Kalegrond; uitjes geoogst; rijsporen in lossegrond NZ.
Tarwestoppel;geëgd (een smalle strook kalegrond met een fijne
oppervlaktestructuur; hierin veel groene opslag.).
Grasmet zeerweinig stro-daneenstrook gemaaidvlas-vervolgens een strook
groen grasmet weinig stro.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd'; NZ;(gebroken strostoppel op de grond); opnieuw
ingezaaid;80 % groen 20 %stro.
Tarwestoppel (hoge stoppels);groene opslag.
Koolzaad; langsZen W rand;zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond OWgecultivatord eengrove oppervlaktestructuur; met ietsgroen vlas
opslag, (haast OW-*ruggen".
Kalegrond koolzaadstoppel schuin gecultivatord NW-ZO.Eenmedium oppervlakte
stuctuur. Geen onkruid.
Kale bodem;geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cm hoog;er zijn diepe OW-rijsporen.
Nu ook nog veel koolzaad opslag. Koolzaad bedekking 50 %;eenegaal perceel.
Kalegrond ingezaaid NZeenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5 %.
Kale bodem gecultivatord OWeenegaal perceel;geen onkruid;eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
Z-kant kale stoppel OW. N-kantkale grond;eenfijne oppervlaktestructuur OWribbeltjes; ingezaaid.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd' NZ;gebroken stoppels op veld. Nu midden stuk 60m
breed eenextra grond bewerking NZhier geen tarwestoppels meerte zien.
Opdit stuk wat groene opslag.
Tarwestoppel;bewerkt met eentandeneg;eenduidelijke OW-vleug.Wat groene
opslag.
Kale bodem van erwten;stro nagenoeg weg;eenfijne oppervlaktestructuur;
ingezaaid;OW; opkomst 15%.
Kale bodem lijkt ingezaaid (kan ook opslag zijn) egale opkomst; geen rijtjes; met
25 % uitgedroogd erwtenstro; NZgecultivatord eenmedium oppervlaktestructuur.
5 % opkomst.
Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; diepe NZrijsporen enrugresten.
Kalegrond ingezaaid NZeenfijne oppervlaktestructuur; oppervlakte met kleine
sleufjes (zaaipijp sporen).opkomst 5%.
Kalegrond heelfijn geëgd;ribbeltjes OW;eenfijneoppervlaktestructuur; geen
stroresten; ingezaaid opkomst 5%.
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* 70.

* 71.
* 72.
73.
74

+ 75.
+ 76.
77.
78.
79.
80.
+ 81.
* 82.
* 83.

+
+
+
+

84.
85.
86.
87.
88.

+ 89.

+ 90.
+ 91.
92.
+ 95.
+ 96.
+ 97.
98.
99.
+ 100.
+ 101.
+ 102.
103.

Dezuidelijkste strook aan de Schollevaarweg; doorgeploegd erwtenstro
(een ruwe voor; OW).
2estrook: gemaaidvlas.
3estrook: kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid OW.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook,gras.
Kale bodem;geëgd OW; eenfijne tot medium oppervlaktestructuur; nog iets
erwtenstro.
Kalegrond ingezaaid eenfijne oppervlaktestructuur; een lichte opkomst OW.
Kale bodem;gerotorkopegd;eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbeltjes; nu
met wat grasopslag.
Deoostkant ongeveer 50m;ingezaaid NZeenmedium oppervlaktestructuur; 5 %
opkomst. Dewestkant; ongeveer 100m ingezaaid NZeenzeer fijne
oppervlaktestructuur; 2 % opkomst.
Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; bijna geen uienstro meer (helemaal
verdroogd/verrot) Wat groene opslag.
Kale bodem;ingezaaid met graseenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZ
rolsporen;er liggen nog wat kriel-aardappeltjes verspreid.Opkomst 15 %..
Kalegrond geroterkopegd; NZ-ribbelsvan derol.
Kalegrond;ingezaaid NZ;opkomst 20 %.
Vanaf deweg niet meerte zien.
Kalegrond;geëgd;een medium tot ruwe oppervlaktestructuur; bewerkings richting
NZ.
Groen gras.
Kalegrond; NZgeëgd;een grove kluit; NZ-"egruggen" geen onkruid.
Geheel kalestoppel.O-helft 1/3gedeelte diagonaal (NW-ZO) gecultivatord; een
grove oppervlaktestructuur. De rest hetzelfde.
Geoogste gerst; kalestoppel;met wat opslag.
Kale bodem;een fijne oppervlaktestructuur; ingezaaid;NZ-'rilletjes'; opkomst 5 %.
Zie 61. Kluiten nog grover; schuin gecultivatord.

Zie 61.
Ingezaaid met koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur OW-rilletjes; N-helft tegen
Schollevaarweg aan 50 % bedekking;Z-helft 5% bedekking.
Kale bodem;geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid met OW-'rilletjes';
ontkieming van afgevallen gerstkorrels; 5cmhoog;er zijn diepe OW-rijsporen.
Bedekking nu 15 %.
Zie 61.
Als59.
Als58.
Aardappels;doodgespoten; ze staan er nog op. Numinder piekerig;meer ingezakt.
OW.
Ingezaaid OW;geen onkruid;nog wel wat erwtenstro. een hele lichte opkomst in
rijtjes.
Luzerne-koolzaad;bedekking100 %.
Gras.
Gras.
Tarwestoppel;3/4deel inZisgegierd;wat groene opslag.
Groengras.
Kalebodem waarschijnlijk ingezaaid OW; "(OW- ruggetjes)".
Kale grond gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (kluiten).
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Kale bodem met 5% bruin erwtenstro; een medium oppervlaktestructuur; ingezaaid
NZ;5% opkomst.
Geheel kale grond;gecultivatord NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OW-zaaisporen;eenfijn tot medium oppervlaktestructuur; opkomst
5%.
Koolzaad;eenegaal groen perceel bed 80 %; in slootjes wat dood gerste stro.
Kale bodem; ingezaaid OWeenzeerfijne oppervlaktestructuur; 2 % opkomst.
Kalegrond ingezaaid NZ(cambridgerol) eenfijne oppervlaktestructuur; 5%
opkomst.
Kalegrond ingezaaid NZ(cambridgerol) fijne structuur; 1% opkomst.
Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; met stroresten NZ.
Kale grond;gerold;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ.Opkomst 20%
bedekking.
Kalegrond;ingezaaid NZ;opkomst 5%; nauwelijks meer strooisel;een medium
oppervlaktestructuur.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; pleksgewijs wat onkruidopslag.
Kale grond;een medium oppervlaktestructuur; het geheel gerotorkopegd.
Veel groen gras met dode plukjes gras erdoor.
Tarwestoppel gecultivatord;wat minder tarwestoppel te zien; ingezaaid;30 %
opkomst; NZ;eengrof/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ5% opkomst.
Kalegrond ingezaaid NZeen medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 2%.
Groene haver opslag;80 %bedekking waarvan 20 %stro.
Tarwestoppel; doorgetrokken mettandeneg; duidelijke OW-vleug.Wat groene
opslag.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';wat groene opslag.
Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels enstro op het oppervlakte;geen kale
grond meer zichtbaar; wel behoorlijk groeneopslag.
Kale bodem ingezaaid;gerold (cambridgerol) NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Lichte opkomst 5%.
Tarwestoppel; geëgd;gebroken stoppels en stroop het opp; een grove
oppervlaktestructuur. Nuvolledig bedekt met groene opslag.
Tarwestoppel;duidelijke NZtandeneg-sporen;stoppels nog overeind;Nu een
duidelijke vleug NZte zien. Erkomt behoorlijk groene opslag in.(mosterd).
Tarwestoppel; duidelijke NZtandeneg-sporen; stoppels overeind. Nueen duidelijke
vleug NZte zien. Erkomt behoorlijk groene opslag in.(mosterd).
Aardappels geheel gerooid engeëgd met 3tand culivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur +stroresten.
Tarwestoppel; NZge-tandenegd;50 % bodem zichtbaar; stoppels nog overeind; met
groene opslag.
Geoogstetarwe; kale stoppel;met groeneopslag.
Zie134.
Zie134.
Zie134.
Tarwestoppel; geëgd;NZingezaaid;15% opkomst.
Tarwestoppel;NZge-'schijven-egd';weinig bodemkluiten; ingezaaid NZ;eerste
opkomst.
Kalegrond; ingezaaid gras;eenvlak veld metfijne ribbeltjes NZ.Nuopkomst 15 %.
Kale grond geëgd en ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Een lichte
opkomst.

44
138. Kale grond OW gecultivatord; ietsgroene opslag;een ruwe oppervlaktestructuur.
+ 139. Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid met (Cambridge)
rolribbeltjes; nog wel wat bonenstro; 20 % bedekking.
+ 140. Tarwestoppel; ge-'schijven-egd'; NZ.Groene opslag.
+ 141. Tarwestoppel; geëgd (OW);bodem volledig bedekt met stoppel en stro (stoppels
wijzen alle kanten op) nuwat groen erdoor.
+ 142. Tarwestoppel;ge-'schijven-egd' NZ;een groene opslag.
+ 143. Kale bodem;een zeer fijne oppervlaktestructuur NZ;ingezaaid.
144. Tarwestoppel;hoge stoppels20cm.
+ 145. Tarwestoppel; NZgeëgd;met veel groene opslag, (groenbemester).
146. Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'; grove kluiten (60 % kale bodem) NZ-bewerking.
147. Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'; stoppels nog grotendeels overeind.Stoppel-stro
bedekking 95 %. Mooi egaal veld.
* 148. Tarwestoppel gecultivatord;duidelijke vleug NZ;(ingezaaide W Tarwe?) 15%
opkomst instroken.
+ 149. Stoppels;ge-'schijven-egd'; NZ;groene opslag +stro;volledig bedekt.
150. Kale grond gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur (kluiten) NZ-bewerking;
nog ietsbonenloof erop.
+ 151. Luzerne; Hergroei; bedekking 70 %.
+ 152. Luzernestoppel;80 % hergroei;mooiegaal.
+ 153. Zie152.
* 154. Aardappels gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator OW; een grove
oppervlaktestructuur; nog ietsstroresten.
155. Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;eenergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengelserop.
* 156. Aardappelen gerooid; bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur .
* 157. Aardappelen:West helft groen/geel;Oost helft (grootste deel) doodgespoten.
Overal koolzaad opslag;groen.
+ 158. Ingezaaid perceel NZ;cambridgerol ribbeltjes; bonenloof (bruin) egaal over perceel
verspreid;lichte opkomst 5%.
* 159. Aardappels volledig dood;NZ-ruggen.
160. Aardappels;een zeer ruw gewasoppervlak; piekerig.
* 161. Aardappelen doodgespoten; OW.
* 162. Kalegrond.West gedeelte doorgetrokken met cultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; nog iets loofresten op oppervlakte; Oost gedeelte om en om
banen gecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur; nog iets loof op oppervlakte.
Trekkersporen met loof; in de banen die niet gecultivatord zijn.
163. Kale grond;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; OW.
164. Kale grond;een medium oppervlaktestructuur NZ.
165. Kalegrond; ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur; nog iets loofresten.
166. Kalegrond met behoorlijk bonenloof; geëgd;een medium oppervlaktestructuur NZ.
167. Aardappelen doodgespoten;ze staan er nog op; OW-ruggen.
168. Aardappelen 1/3west helft geloofklapte ruggen; NZ.Oost helft gerooid enNZ
doorgetrokken met 3tandcultivator (grof). Eenruwe oppervlaktestructuur.
* 169. Luzerne. Hergroei bedekking 70 %.
+ 170. Luzerne. Hergroei bedekking 60 %.Vleug nog iets zichtbaar.
* 171. Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten.
172. Bieten metveel rietopslag.
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Aardappelen:Zuidelijke helft gerooid; Noordelijke helft staat nog;voren OW.
Kale bodem;Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur +stroresten.
Aardappelen doodgespoten;vorenNZ.
Aardappelen gerooid;trekkersporen met water erin NZ;loof inbanen tussen
trekkersporen; in het midden een klein strookje geloofklapte kale ruggen,
(niet geoogst).
Aardappelen: Eenklein baantje aandeZ-kant (40m breed) isgerooid OW;
trekkersporen met egaalverspreid loof;daarnaast nog zuidelijker weer een groen
strookje aardappelen.
Aardappelen:3baantjes gerooid bijna aande randen inhet Nen het Zeneen
baantje in het midden.OW-trekkersporen. Derest isdoodgespoten..
Bonen geoogst; kale grond gecultivatord met rol erachter; OW-ribbels;wat kale
struikjes egaalover het perceel.
Aardappelen doodgespoten (bruin).
Bonen geoogst; kalestruikjesstoppel OW.
Kalegrond;gecultivatord OW; hier en daar nog hele rijen kale bonenstruikjes; een
grove oppervlakte stuctuur.
Aardappelen net doodgespoten; er ligt een bruine gloed over het perceel; ruggen
NZ.
Aardappelen volledig dood.NZ-ruggen.
Aardappelen geheeldood.NZ-ruggen.
Aardappelen doodgespoten; koolzaad opslag nog groen/bruin steekt er bovenuit.
Aardappelen geheel doodgespoten. NZ-ruggen.
Aardappelen volledig dood; in het midden een baan gerooid.
Kalegrond een zeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelen loof en kale grond NZ(even breed).
Eengrove oppervlaktestructuur.
Deoost-helft; bieten geoogst; loof verspreid over het veld;wat NZ-trekkersporen.
Eenmedium-grove oppervlaktestructuur. DeW-helft bieten.
Aardappelen geel/bruin;geheel ingezakt; niet doodgespoten.
Bieten;de meestwestelijke kant kale grond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur;
dan strook bieten gerooid;grond geëgd NZ;nog wat loof egaalverspreid;een
medium tot grove oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen doodgespoten NZ.
Aardappelen doodgespoten NZ.
Bonen geoogst endoorgetrokken met cultivator (3tand) eenzeer grove
oppervlaktestructuur; egaalverspreid kale bonenstruikjes.
Bieten;aan de randen en in het midden een baan gerooid; loof verspreid over het
veld.
Aardappelen doodgespoten; opW- helft nog een lichtgroene waaser tussendoor.
DeO-helft meer groenig.
Bonen geoogst. DeW-helft gecultivatord NZeen zeer ruwe oppervlaktestructuur;
bedekking 20 %;(kalestruikjes). DeOost helft 60 % bedekking kale struikjes NZ;
egaal.
Aardappelen DeW-helft geheel dood gespoten. DeO-helft doodgespoten;nog wat
groenig. NZ-ruggen .
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Aardappelen; de W-helft doodgespoten;op de O-helft nietsgebeurd; NZ-ruggen.
Bonengeoogst; bodem geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur; hier en daar
nog wat kale bonen struikjes.
Aardappelen doodgespoten; nog ietsgroenig.NZ.
Geoogste bonen;kale struikjes NZ.
Aardappelen net doodgespoten; bruinig met groenewaas.
Kalegrond;egaal;een fijne oppervlaktestructuur; ingezaaid.OW.
Aardappelen doodgespoten. OW-ruggen.
Aardappelen doodgespoten;bruinig met eengroenewaas.
Bieten:Aan de Oost kant strook van 50mgerooid; blad over het landverhakseld.
NZ;een medium oppervlaktestructuur. Geentrekkersporen (waarschijnlijk geëgd).
DeWest kant bieten.
Aardappelen gerooid (NZ) kale grond.Aan de randen geploegd (10m)een grove
oppervlaktestructuur.
Aardappelen doodgespoten NZ;een paar banenverspreid over het veld gerooid.
Bieten;een paar banen enstukken rand geoogst engeëgd;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur. Derest;bieten metveel doorschieters, (proefvelden).
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2.9

Woensdag 2 oktober

No9

Observatie opwoensdag2oktober, overkomstsatelliet
opdinsdag 10oktober 1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:.
groen maar onderin somsvergelend;bijna allemaal recht overeind.
Aardappelen:
zeerveelvariatie.Van bruin/geel ingezaktt o t dood gespoten.
Pieken/plukken er boven uit; erg onregelmatig oppervlak. Eigenlijk is
alleen de kleur veranderd (meer vergeeld/verbruind). Deboeren zijn
bezig met rooien.
Tarwe:
Allemaal geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Hier endaar nog eenveld platgeslagen uien met pieken;de rest
geoogst of bezig met oogsten.
Maïs:
Begint ietste vergelen,maar staat er nog goed bij.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog 3 percelen waar vlas ligt.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20 men 5mhoog.

Bodem. Allesnat; hier en daar water in desporen.
Weer.

Bewolkt; vochtig. Af en toe eenbui. Het heeft afgelopen nacht geregend.

Veldbeschrijvingen.
1. Kale grond van koolzaadstoppel; DeOost-helft. Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ;iets
onkruid; een medium oppervlaktestructuur; nog ietsstro op oppervlakte DeWest
helft. Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW; ietsopkomst; duidelijk zichtbare rijtjes.
2. Tarwestoppel; geentandensporen meer; egaalverspreid stoppel/stroresten over het
oppervlak; geheel bedekkend (verhakseld) lichte NZ-sporen.Nuwat groene opslag.
3. Koolzaad.60 % bedekking;OW-rijtjes; 15cmhoog.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes;gewas opgekomen;20 %
groen; 7cmhoog.
5. Kale bodem;met grovetandcultivator door getrokken NZ;een grove
oppervlaktestructuur.
+ 6. Koolzaad komt op 60 % bedekking; 15cm hoog.
7. Kale bodem;een grove oppervlaktestructuur. Met grove tandcultivator
doorgetrokken; NZ.Erkomt iets groene opslag in.
8. Kalegrond gecultivatord metverkruimelaar erachter; een grove
oppervlaktestructuur; behoorlijk wat stoppelresten;nu met wat groeneopslag.
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100% bedekking.
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Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100% bedekking.
Koolzaad;een gemengde koolzaad opkomst met gerst opslag;totale bedekking
50%; 5cm hoog.
Kavelgeheel bedekt 95 % groen; 15cmhoog.
Mosterd;90 % bedekking;20 cmhoog.
Mosterd met wat tarwe opslag;3- 5cm hoog;Totale bedekking 50 %.
Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen (OW).
Koolzaad opkomst 3- 5cm hoog;Tarwe opslag+stoppels nog zichtbaar; totale
bedekking 30 %. Debodem eronder heeft een medium oppervlaktestructuur.
Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom).
Mosterd met wat tarwe opslag;90 % bed;een ruw groen gewas oppervlak.
Mosterd;30 % opkomst, (een fijne bodem structuur eronder).
Opslagvan haver met ietskoolzaad;95 % groen; 5%stro.
Kale grond; ingezaaid;NZ;allereerste opkomst; een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW gecultivatord metverkruimelaar;eenmedium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslag in.
Koolzaad;opkomst op rijtjes; 20 %bedekking 80 %kale bodem 5-7cm hoog. W
kant NZ;Okant OW ingezaaid.
Kaletarwestoppel; om de 3greppels 1dichtgeploegd; de ploegbanen zijn 20m
breed (eenzeer grove oppervlaktestructuur NZ).Deafstand tussen de ploegbanen is
30m .Deoverige greppels zijn uitgefreesd. Klets natte grond;water in de greppels.
Koolzaad;30 % opkomst op NZ-rijtjes; 10cmhoog.
Koolzaad;20 % opkomst; 5-7 cm hoog inW-helft; verlopend naar 50% opkomst in
O-helft.
Zie28.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11m breed;kaal
metwat stoppelresten;een mediumtot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kalestoppelstroken 20 m breed.Nueen lichtgroene opslag.
Alle slootjes dichtgeploegd; de rest NZgecultivatord met stoppelresten; op
geploegde stukken minder stoppelresten (dubbele bewerking).
Kalebodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 5% opkomst.
Kalestoppel NZ.Alle slootjes dicht geploegd;verder geen bewerking.Twee
zandbulten in het perceel (oude schepen) Opde kaart ingetekend.
Kalebodem ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;2 % opkomst. OW.
Kalegrond diagonaal gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte.
Kalegrond. Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreidwat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan deZgrensvan het perceel; langsde sloot wat
glad geschoven (strook van ongeveer 50m breed).
Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten;egaal perceel;
(zeer kaal).
Gerststoppel; met ietsgroene opslag.
Gerststoppel gebrand;de randen 30mbreed;een keer gecultivatord. Nu met veel
groene opslag.
Zie37.
Kale grond;gecultivatord met verkruimelaar NZ;nog heel ietsstroresten.
Eenstrook van40 mbreed langs deweg "bulldozer gerommel".
Kale grond;schuingeëgd;een medium oppervlaktestructuur.
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Diagonaal gecultivatord NO-ZW. Eenruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit eenvleug in.
Kale grond;NZgecultivatord;wat stroresten egaal verspreid. Een medium/ruwe
oppervlaktestructuur; hier en daar wat opslag;onkruid plekken.
Ingezaaid koolzaad;eengladde/fijne oppervlaktestructuur; OW-zaairibbeltjes;
bedekking 15%.
Gerststoppel gebrand;met groene opslag.
Gerststoppel gebrand;met groene opslag.
Luzerneopkomst; egaal bedekkend;30cmhoog.
Tarwestoppel; geëgd engegierd;veel stro.
Uien;geheel ingezakt bruin/groen met wat onkruid opslag.
Tarwestoppel;geëgd;schevestoppels engebroken stro op veld.
Maïs;mooi hoog en groen.
Kale grond;uitjes geoogst; sporen in lossegrond;NZ.
Tarwestoppel; geëgd (een smalle strook kale grond met een fijne
oppervlaktestructuur; hierin veel groene opslag.).
Grasmet zeerweinig stro-dan eenstrook gemaaid vlas-vervolgens eenstrook gras
met weinig stro.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd'; NZ;(gebroken strostoppel op de grond); opnieuw
ingezaaid;80 % groen 20 %stro.
Tarwestoppel (hoge stoppels);groeneopslag.
Koolzaad; langsZenW rand; zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond;OWgecultivatord eengrove oppervlaktestructuur; iets groene vlas
opslag, (haast OW-"ruggen".
Kale grond;koolzaadstoppel schuin gecultivatord NW-ZO.Een medium oppervlakte
stuctuur.Geen onkruid.
Koolzaad;40 % bedekking OW; 10% gerst opslag;gewas 10cm hoog.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kale bodem gecultivatord OW;een zeer egaal perceel;geen onkruid;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
Z-kant kalestoppel OW. N-kant kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OWribbeltjes; ingezaaid.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd' NZ.Gebroken stoppels opveld. Nu midden stuk 60m
breed eenextra grond bewerking NZ;hier geentarwestoppels meerte zien.
Opdit stuk wat groene opslag.
Tarwestoppel bewerkt mettandeneg;eenduidelijke OW-vleug.Wat groene opslag.
Wintertarwe???? 20 % opkomst.
Kale bodem; lijkt ingezaaid (kan ook opslag zijn) egale opkomst; geen rijtjes; met
25 % uitgedroogd erwtenstro; NZgecultivatord;een medium oppervlaktestructuur.
5% opkomst.
Kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; diepe NZ-rijsporen en rugresten.
Mosterd;opkomst 10 %.
Kale grond;heelfijn geëgd;ribbeltjes OW;eenfijne oppervlaktestructuur; geen
stroresten; ingezaaid;opkomst 5%.
Dezuidelijkste strook aan de Schollevaarweg;doorgeploegd erwtenstro
(een ruwevoor OW).
2estrook: gemaaidvlas.
3estrook: Kalegrond; 5% opkomst.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook,gras.

50
71.
72.
73.
74

75.
76.
77.
+ 78.
79.
80.
+ 81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
+ 89.
90.
+ 91.
92.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
* 106.
107.
108.
109.

Kale bodem; geëgd OW; eenfijne tot medium oppervlaktestructuur; nog iets
erwtenstro.
Kale grond ingezaaid; eenfijne oppervlaktestructuur; een lichte opkomst. OW.
Kale bodem gerotorkopegd;eenfijne oppervlaktestructuur met OW-ribbeltjes.
Nu met wat grasopslag.
Deoostkant ongeveer 50m ingezaaid NZ;eenmedium oppervlaktestructuur 5%
opkomst. Dewestkant ongeveer 100m ingezaaid NZ;eenzeer fijne
oppervlaktestructuur; 2 % opkomst.
Kalebodem;eenfijne oppervlaktestructuur; bijnageen uienstro meer (helemaal
verdroogd/verrot). Wat groene opslag.
Kale bodem; ingezaaid grasmet eenfijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nogwat kriel-aardappeltjes verspreid.Opkomst 15 %..
Kalegrond geroterkopegd; NZ-ribbelsvan derol.
Groen gewas; NZ;opkomst 40 %.
Vanaf deweg niet meerte zien.
Kalegrond;geëgd;een medium tot ruwe oppervlaktestructuur; bewerkings richting
NZ.
Hobbelig groen gras.
Kale grond;NZgeëgd;een grove kluit; NZ-"egruggen" geen onkruid.
Kalestoppel.O-helft 1/3 gedeelte diagonaal (NW-ZO) gecultivatord; een grove
oppervlaktestructuur. Derest hetzelfde.
Geoogste gerst; kale stoppel;met wat opslag.
Kalebodem;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid; NZ-'rilletjes'; opkomst 5%.
Zie 61. Kluiten nog grover; schuin gecultivatord.
Zie 61.
Ingezaaid met koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rilletjes; N-helft tegen
Schollevaarweg aan 50 %bedekking;Z-helft 5%bedekking.
Koolzaad; 15% opkomst; 7cmhoog.
Zie 61.
Koolzaad;40 % bedekking OW ingezaaid;10% gerst opslag;gewas 10cmhoog.
Als58.
Aardappels; doodgespoten ze staaner nog op. Nu minder piekerig;meer ingezakt.
OW.
Ingezaaid;OW; geen onkruid;nogwel wat erwtenstro; een hele lichte opkomst in
rijtjes.
Luzerne-koolzaad; bedekking100 %.
Gras.
Gras.
Tarwestoppel;3/4deel inZisgegierd;wat groene opslag.
Groengras.
Kale bodem waarschijnlijk ingezaaid OW; "(OW- ruggetjes)".
Kale grond gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (kluiten).
Kalebodem met 5% bruin erwtenstro; een medium oppervlaktestructuur; ingezaaid
NZ;5% opkomst.
Geheel kale grond;gecultivatord NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Mosterd;opkomst 10 %. Hoogte 3cm.;OW.
Koolzaad;egaal groen;bed 80 %; in slootjes wat dood gerste stro.
Kale bodem; ingezaaid OW;eenzeerfijne oppervlaktestructuur; 2% opkomst.
Kalegrond ingezaaid NZ(cambridgerol) eenfijne oppervlaktestructuur; 5%
opkomst.
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Kale grond ingezaaid NZ(cambridgerol) eenfijne oppervlaktestructuur; 1%
opkomst.
Kale grond; ingezaaid; NZ-ribbeltjes.
Wintertarwe;40 %opkomst; NZ.
Kale grond; ingezaaid NZ;opkomst 5%; nauwelijks meer strooisel;een medium
oppervlaktestructuur.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; pleksgewijs onkruidopslag.
Kale grond;een medium oppervlaktestructuur; geheel gerotorkopegd.
Groengras.
Tarwestoppel gecultivatord;wat mindertarwestoppelte zien; ingezaaid;30 %
opkomst' NZ;oppervlaktestructuur grof tot medium.
Kale grond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; ingezaaid NZ;5% opkomst.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenmedium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 2 %.
95% haveropslag.
Tarwestoppel; doorgetrokken mettandeneg; duidelijke OW-vleug.Wat groene
opslag.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';wat groene opslag.
Tarwestoppel;geëgd;gebroken stoppels enstro op het oppervlak; geen kale grond
meer zichtbaar; wel behoorlijk groene opslag.
Mosterd.20 %opkomst. NZ.
Groen gewas;NZ;80 % bedekking.
Koolzaad;80 % bedekking;nog wat stoppels zichtbaar.
Koolzaad;90 % bedekking; 10cmhoog.
Aardappels gerooid;geëgd met 3tand culivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
+stroresten.
Tarwestoppel; NZge-tandenegd; 50% bodem zichtbaar; stoppels nog overeind; met
groene opslag.
Geoogstetarwe; kale stoppel;met groeneopslag.
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Zie 134.
Zie134.
Tarwestoppel; geëgd. NZingezaaid; 15% opkomst.
Tarwestoppel; NZge-'schijven-egd';weinig bodemkluiten; ingezaaid NZ;eerste
opkomst.
Kalegrond; ingezaaid gras;eenvlak veld met fijne ribbeltjes NZ.Nuopkomst 15%.
Kalegrond geëgd en ingezaaid;NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Nu lichte
opkomst.
Kalegrond OW gecultivatord; ietsgroene opslag;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid met (Cambridge)
rolribbeltjes; nogwel wat bonenstro;20% bedekking.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd'; NZ.Groene opslag.
Tarwestoppel;geëgd (OW);bodem volledig bedekt met stoppels enstro (stoppels
wijzen alle kanten op) nuwat groen erdoor.
Tarwestoppel; ge-'schijven-egd' NZ;nu groene opslag.
Kale bodem;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid.
Tarwestoppel; hogestoppels20cm.
Groenbemester;80 % bedekt; 10cmhoog.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';grove kluiten (60 % kale bodem) NZ-bewerking.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';stoppels nog grotendeels overeind;stoppel-stro
bedekking 95 %. Mooi egaal veld.
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Tarwestoppel gecultivatord; duidelijke vleug NZingezaaide W Tarwe? 15%
opkomst in stroken.
Stoppels;ge-'schijven-egd'; NZ;een groene opslag+ stro;volledig bedekt.
Kale grond gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur (kluiten) NZ-bewerking;
nog iets bonenloof erop.
Luzerne;90 % bedekking; 10-15 cmhoog.
Luzerne;90 % bedekking; 10-15 cmhoog.
Luzerne;90 % bedekking; 10-15 cm hoog.
Aardappels gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator; een grove
oppervlaktestructuur OW;nog ietsstroresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;een ergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengelserop.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;een grove oppervlaktestructuur.
Aardappelen:West helft bruin met vleugje groen.Oost helft (grootste deel)
volledig bruin.NZ-ruggen.
Ingezaaid perceel NZ;cambridgerol ribbeltjes; bonenloof (bruin) egaal over perceel
verspreid; lichte opkomst 5 %.
Aardappels; kale ruggen NZ;metwat kalestengels.
Aardappels; een zeer ruw gewasoppervlak; piekerig.
Aardappelen doodgespoten.OW.
Kalegrond;een ruw opp; NZgecultivatord;wat stroresten..
Kalegrond;een zeer fijne oppervlaktestructuur; OW.
Kale grond;een medium oppervlaktestructuur NZ.
Kale grond; ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur; nog iets loofresten.
Kale grond;NZ ingezaaid;2 % opkomst.
Aardappelen doodgespoten;zestaan er nog op.OW-ruggen.
Aardappelen; 1/3west helft geloofklapte ruggen. NZ.Oost helft gerooid enNZ
doorgetrokken met 3tandcultivator (grof);eenruwe oppervlaktestructuur.
Luzerne;hergroei; bedekking 90 %.
Luzerne;hergroei; bedekking 80 %.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten.
Bieten metveel rietopslag.
Aardappelen: Dezuidelijke helft gerooid;de noordelijke helft heeft dode bruine
stengels;(doodgespoten) voren OW.
Kale bodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur+ stroresten.
Aardappelen doodgespoten voren NZ.
Aardappelen gerooid;trekkersporen met water erin NZ;loof in banentussen
trekkersporen in het midden een klein strookje geloofklapte kale ruggen, (niet
geoogst).
Aardappelen: Eenklein baantje aan deZ-kant (40 mbreed) isgerooid OW;
trekkersporen met egaalverspreid loof.daarnaast nog zuidelijker weer een groen
strookje aardappelen.
Aardappelen:3 baantjes gerooid bijna aan de randen in het Nen het Zen een
baantje inhet midden.OW-trekkersporen. Derest isdoodgespoten. Erstaat nu
water indesporen.
Bonen geoogst; kale grond gecultivatord met rol erachter OW-ribbels;wat kale
struikjes egaal over het perceel.
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Aardappelen doodgespoten (bruin).
Bonen geoogst; kale struikjesstoppel OW.
Kale grond;gecultivatord OW; hier en daar nog hele rijen kale bonenstruikjes;
grove oppervlakte stuctuur(ruw tot medium).
Aardappelen geheel dood;ruggen NZ.
Aardappelen volledig dood.NZ-ruggen.
Aardappelen geheel dood. NZ-ruggen.
Aardappelen geheel dood;OW-ruggen.
Aardappelen geheel doodgespoten. NZ-ruggen.
Aardappelen: Kale ruggen NZ;met wat kale stengels (in het midden een gerooide
baan).
Kale grond eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid.
Aardappelen geheel gerooid;baantjes aardappelen loof en kale grond NZ(even
breed). Eengrove structuur.
Oost-helft; Bieten geoogst; loof verspreid over het veld;wat NZ-trekkersporen.
Eenmedium/grove oppervlaktestructuur. DeW-helft bieten.
Aardappelen: doodgespoten;OW-ruggen.
Bieten:demeestwestelijke kant kale grond;structuur fijn/medium;dan strook
bieten gerooid grond geëgd NZ;nog wat loof egaalverspreid;een medium tot
grove oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen doodgespoten NZ.
Aardappelen doodgespoten NZ.
Bonen geoogst en doorgetrokken met cultivator (3tand); eenzeer grove
oppervlaktestructuur; egaalverspreid kale bonenstruikjes.
Bieten:aande randen en in het midden een baan gerooid; loof verspreid over het
veld.
Aardappelen volledig bruin/dood.
Bonen geoogst. DeW-helft gecultivatord NZeen zeer ruwe oppervlaktestructuur
bedekking 20 %; (kale struikjes). DeO-helft 60 % bedekking (kale struikjes) NZ;
egaal.
Aardappelen geheel dood; NZ-ruggen.
Aardappelen geheel dood;NZ-ruggen (Stengels rechterop dan opveld 187).
Bonen geoogst' bodem geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur; hier en daar
nog wat kale bonen struikjes.
Aardappelen geheel dood; NZ-ruggen.
Geoogste bonen;kale struikjes NZ.
Aardappelen helemaal dood/bruin;OW-ruggen.
Kalegrond;egaal;een fijne oppervlaktestructuur; ingezaaid.OW.
Aardappelen doodgespoten. OW.
Aardappelen helemaal dood;NZ-ruggen.
Bieten.Aan deO-kant strook van 50mgerooid; blad over het landverhakseld.NZ;
een medium oppervlaktestructuur. Geentrekkersporen (waarschijnlijk geëgd).De
W-kant bieten.
Aardappelen gerooid; NZ;kale grond.Aan de randen geploegd (10m)een grove
oppervlaktestructuur.
Aardappelen doodgespoten NZ;een paar banenverspreid over het veld gerooid.
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Bieten:een paar banen enstukken rand geoogst en geëgd;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur. Derest bieten met veel doorschieters (proefvelden).
Doodgespoten aardappelen met onkruid; NZ-ruggen.
Doodgespoten aardappelen; NZ-ruggen;geenonkruid.
Aardappelen doodgespoten;80 % bruin;20 %groen.
Bieten:Aan deZ-kant ongeveer 20m;geoogst en loof verspreid (OW).
Aardappelen dood; NZ-ruggen;loof geklapt; en bezig met de oogst. Mogelijk op Whelft nog niet gerooid;de O-helft gerooid.

55

2.10

Dinsdag 8Oktober

NO10

Observatie op dinsdag8oktober, overkomst satelliet op
maandag 7oktober 1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:.
Sommige percelen gedeeltelijk gerooid.Bietenvan mooi groen
overeind tot percelen met eenbruine gloed over de bieten.Alle bieten
nog rechtop.
Aardappelen:
Nog maar eenpaar percelen dood overeind;op de rest bezig met
oogstentot bewerken.
Tarwe:
Allemaal geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Allemaal geoogst.
Maïs:
Begint ietstevergelen,maar staat er nog goed bij.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog3 percelenwaar vlas ligt;tussen hetvlas banen met veelopslag.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20men 5m hoog.

Bodem. Ietsvochtig tot droge toplaag.
Weer. Droog heiig.
Veldbeschrijvingen.
1. Kale grond van koolzaadstoppel:Oost helft. Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ-richting;
iets onkruid;een medium oppervlaktestructuur; nog ietsstoop oppervlakte. West
helft: Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur; OW; ietsopkomst;duidelijk zichtbare rijtjes.
2. Tarwestoppel;geentandensporen meer; egaalverspreid stoppel stroresten over het
oppervlak; geheel bedekkend;(verhakseld) lichte NZ-sporen.Nuwat groene opslag.
3. Koolzaad.60 % bedekking;OW-rijtjes; 15cm hoog.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes;Gewasopgekomen;20 %
groen; 7cmhoog.
* 5. Zuidhelft: lichte opkomst; Noordhelft: doorgetrokken met cultivator OW-(ruggetjes)
slingerend;een medium oppervlaktestructuur; geheel onkruid vrij.
6. Koolzaad komt op 60 % bedekking;15cmhoog.
* 7. Kale bodem; Bezig met grondbewerking;waarschijnlijk inzaaien OW (kleine
ruggetjes) een medium oppervlaktestructuur. Inhet midden nog een strookje
onbewerkt.
8. Kale grond gecultivatord met verkruimelaar erachter; een grove
oppervlaktestructuur; behoorlijk wat stoppelresten; nu met wat groene opslag.
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100% bedekking.
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Bosaanplant;2,5 m hoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100 % bedekking.
Koolzaad;een gemengde koolzaad opkomst met gerst opslag;totale bedekking
80 %.
Kavelgeheel bedekt; 95 % groen; 15cmhoog.
Mosterd;100 % bedekking.
Mosterd; bedekking 70 %.
Gemaaidvlas;vlas ligt plat in banen (OW).
Mosterd. Bedekking 70 %.Tarwestoppels nog zichtbaar.
Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom).
Mosterd.100 % bedekking.
Mosterd;30 % opkomst (eenfijne bodemstructuur eronder).
Opslagvan haver met iets koolzaad; 100% bedekking.
Ingezaaide mosterd;bedekking 30 %;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OW gecultivatord met verkruimelaar;eenmedium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslag in.
Koolzaad,opkomst op rijtjes; 20 % bedekking 80 % kale bodem 5-7 cm hoog.
Aan deW kant NZ;aande Okant OW ingezaaid.
Kaletarwestoppel; om de3 greppels 1dichtgeploegd;ploegbanen 20 mbreed; de
zijkanten van de ploegbanen nu geëgd;een medium oppervlaktestructuur; het
middenstrookje van de ploegbanen heeft eenzeergrove oppervlaktestructuur NZ;
de afstandtussendetussen ploegbanen is30 m.Deoverige greppels zijn
uitgefreesd;er staat water in de greppels.
Koolzaad;perceel met greppels;3dan 1dichtgeploegd; NZ;bedekking 50 %.
Koolzaad;20 % opkomst; 5-7 cmhoog inW-helft; verlopend naar 50 % opkomst in
O-helft.
Zie28.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11m breed;kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kale stoppelstroken 20 mbreed.Nueen lichtgroene opslag.
Alle slootjes dichtgeploegd; derest NZgecultivatord met stoppelresten; op
geploegde stukken minder stoppelresten (dubbele bewerking).
Kale bodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 5% opkomst.
Kalestoppel NZ.Alle slootjes dicht geploegd;verder geen bewerking. Twee
zandbulten in het perceel (oude schepen). Opde kaart ingetekend.
Kalebodem ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;2 % opkomst. OW.
Kale grond diagonaal gecultivatord; een grove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte.
Kalegrond. Egaalgeëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan de Zgrensvan het perceel; langsde sloot wat
glad geschoven (strook van ongeveer 50m breed).
Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten;egaal perceel;
nu ietsopkomst 4-5 %.
Gerststoppel; met een ietsgroene opslag.
Gerststoppel. Brandplekken nauwelijks zichtbaar; randen 30 mbreed een keer
gecultivatord. Numetveel groene opslag.

38. Zie37.
39.
40.

Kalegrond;gecultivatord met verkruimelaar NZ;nog heel ietsstroresten.
Eenstrook van40 m breed langsdeweg "bulldozer gerommel".
Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
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Om en om banen gecultivatord (bezig met) eengrove oppervlaktestructuur.
Derest nog hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW;een ruwe
oppervlaktestructuur; metveel stoppelresten;er zit eenvleug in.
Kalegrond NZgecultivatord; wat stroresten egaalverspreid;een medium/ruwe
oppervlaktestructuur; hier endaarwat opslag onkruidplekken.
Koolzaad; ingezaaid;een gladde/fijne oppervlaktestructuur; OW-zaairibbeltjes;
bedekking 30 %.
Gerststoppel met groene opslag.
Gerststoppel met groene opslag.
Luzerneopkomst;egaal bedekkend;30cm hoog.
Tarwestoppel;geëgd engegierd;veelstro;vrij veel groene opslag;doorgezaaid met
mosterd.
Uien; gerooid NZ;liggen opwiersjes op het veld.
Tarwestoppel;geëgd;schevestoppels en gebroken stro op veld; behoorlijk opslag.
Maïs;mooi hoog engroen.
Kale grond;uitjes geoogst; sporen in lossegrond NZ.
Tarwestoppel; geëgd (eensmalle strook kale grond met een fijne
oppervlaktestructuur. Meer opslag in beide.
Grasmet zeerweinig stro-dan eenstrook gemaaid vlas-vervolgens een strook
groen grasmet weinig stro.
Ingezaaide tarwe; 90 % bedekking.Ietsstroresten.
Tarwestoppel (hoge stoppels);groene opslag.
Koolzaad;langsZenW rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond;OWgecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur; iets groene vlas
opslag (haast OW-"ruggen".
Kalegrond met koolzaadstoppel;schuin gecultivatord NW-ZO;een medium
oppervlaktestructuur; 5%.opslag.
Koolzaad;90%.bedekking OW.
Kalegrond; ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 25 %.
Kale bodem gecultivatord OW;eenzeer egaal perceel;onkruid opslag 10%; een
zeer ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
DeZ-kant kale stoppel OW. DeN-kant kale grond;een fijne oppervlaktestructuur;
OW-ribbeltjes; ingezaaid;opkomst 2%.
Tarwestoppel ge-'schijven-egd' NZ;gebroken stoppels opveld. Midden stuk 60m
breed; eenextra grond bewerking NZ;hier geentarwestoppels meerte zien. Op
gehele kavelwat opslag.
Tarwestoppel met groen bemester;ingezaaid;60 % bedekking.
Wintertarwe???? 60 % bedekking.
Kalebodem; lijkt ingezaaid (kan ook opslag zijn) egale opkomst; geen rijtjes; met
25 % uitgedroogd erwtenstro; NZgecultivatord;een medium oppervlaktestructuur.15 % opkomst.
Kalegrond;doorgetrokken met grovetandcultivator NZ;niet zoveel stro.
Mosterd opkomst 20 %.
Kalegrond heel fijn geëgd;ribbeltjes OW;eenfijne oppervlaktestructuur;,
geen stroresten; ingezaaid opkomst 30 %.
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Dezuidelijkste strook aan de Schollevaarweg;doorgeploegd erwtenstro (een ruwe
voor OW).
2estrook: gemaaid vlas;tussen het vlaseengroene opslag.
3estrook: ingezaaid OW 10 % opkomst.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook,gras.
Kale bodem;geëgd OW; eenfijne tot medium oppervlaktestructuur; nog iets
erwtenstro.
Kalegrond ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur; een lichte opkomst. OW.
Perceel geheel groen.
DeO-kant ongeveer 50m;ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur 25 %
opkomst. DeW-kant ongeveer 100m; ingezaaid NZ;een zeer fijne oppervlakte
sructuur. 10 % opkomst.
Ingezaaid NZ;15 % groen.
Kale bodem;ingezaaid met gras;een fijne oppervlaktestructuur; ondiepe NZrolsporen;er liggen nog wat kriel-aardappeltjes verspreid.Opkomst 25 %..
Kalegrond geroterkopegd; NZ-ribbelsvan derol.
Groengewas; NZ;opkomst 60 %.
Vanaf deweg niet meerte zien.
Kalegrond;geëgd;een medium tot ruwe oppervlaktestructuur; bewerkings richting
NZ.
Hobbelig groen gras.
Kalegrond; NZgeëgd;een grove kluit; NZ-"egruggen" geen onkruid.
Geheel diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten.
Geoogste gerst; kale stoppel;met wat opslag.
Kale bodem;eenfijne oppervlaktestructuur; ingezaaid;NZ-'rilletjes'; opkomst 15 %.
Kale bodem schuin gecultivatord OW;een egaal perceel 2 % onkruid opslag;een
zeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW; eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag 15 %.
Koolzaad OW ingezaaid;bedekking 10%. In het midden van het perceel een
strookje van 70 % bedekking.
Koolzaad;20 % bedekking.
Kalebodem gecultivatord OW;eenzeer egaal perceel;onkruid opslag 10 %; een
zeer ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
Koolzaad;80 % bedekking;OW ingezaaid.
Zie58.
Aardappels; Bezig met oogsten;in het midden nog eenstrook dood en niet
gerooid. OW.
Ingezaaid OW;geen onkruid;eenhele lichte opkomst in rijtjes;wel erwtenstro.
Luzerne-koolzaad; bedekking100 %.
Groen gras.
Groengras.
Tarwestoppel;wat groene opslag.
Groengras.
Wasgedeelte van veld 102.Kalegrond OW-gleufjes (ruggetjes) een medium
oppervlaktestructuur. 102b. Ingezaaid OW;opkomst 10 %.
Kale grond gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (kluiten).
Wintertarwe 20 % bedekking; nog wat erwtenstro aanwezig.
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Kale grond;gecultivatord NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Mosterd, opkomst 20 %; OW.
Koolzaad, egaal groen;bed80 %; inslootjes wat dood gerstestro.
Gras 10% bedekking.
Kale grond;na inzaai bemest metstalmest;wat NZ-sporen;20 % groene bedekking.
Kale grond ingezaaid NZ(cambridgerol) eenfijne oppervlaktestructuur; 10%
opkomst.
Kalegrond; ingezaaid;NZ-ribbeltjes. Opkomst 10%.
Wintertarwe; 80 % bedekking;NZ.
Kalegrond; ingezaaid NZ;opkomst 10%;nauwelijks meer strooisel;een medium
oppervlaktestructuur.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; pleksgewijs onkruidopslag.
Kale grond;OW ingezaaid;eenmedium oppervlaktestructuur.
Groengras.
Tarwestoppel gecultivatord;wat minder tarwestoppel te zien; ingezaaid;80 %
groene bed en 20 %stro.
Mosterd, eenfijn/medium oppervlaktestructuur; NZ;30 % opkomst.
Kale grond ingezaaid wintertarwe; NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 5%.
100 % haveropslag.
Groenbemester70 % bedekking dereststoppel.
Groenbemester 70 % bedekking de reststoppel.
Groenbemester 90 % groen;nog 10%stro.
158één perceel;geheel ingezaaid met Mosterd;70 % bedekking NZ;op 158nog
wat bonenloof resten.
Groenbemester 90 % bedekking.
Mosterd 90 % bedekking +stroresten.
Mosterd 90 % bedekking.
Aardappels gerooid en geëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur +stroresten.
Groenbemester; 70 % bedekking 30 %stro.
Geoogstetarwe; kale stoppel;met groeneopslag.
Zie134.
Zie134.
Zie134.
Groenbemester; 70 % bedekking +stroresten.
Groenbemester 40 % bedekking +stro.
Ingezaaid gras.Eenvlak veld met fijne ribbeltjes NZ.Nuopkomst 40 %.
Kalegrond geëgd en ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur NZ.Een lichte
opkomst.
Kalegrond OWgecultivatord; (ruggetjes) iets groene opslag;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Wintertarwe 25 % bedekking OW ingezaaid;met (Cambridge) rolribbeltjes; nog wel
wat bonenstro.
Groenbemester 80 % bedekking de reststroresten.
Groenbemester 80 % bedekking;20 %stro.
Groenbemester 50 % bedekking +stroresten.
Kalebodem;eenzeerfijne oppervlaktestructuur NZ;ingezaaid.
Tarwestoppel; hoge stoppels20cm.
Groenbemester 90 % bedekking + ietsstro.
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Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';grove kluiten (60 % kale bodem) NZ-bewerking.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';stoppels nog grotendeels overeind stoppel-stro
bedekking 95 %. Mooi egaal veld.
Wintertarwe; groene opkomst 50 %.
Groenbemester;80 % bedekking +20 %stro.
Kale grond gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur (kluiten) NZ-bewerking;
nog ietsbonenloof erop.
Luzerne; 100 % bedekking.
Luzerne; 100 % bedekking.
Luzerne; 100% bedekking.
Aardappels gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator; een grove
oppervlaktestructuur OW;nog ietsstroresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;een ergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengels erop.2 % opkomst.
Aardappelen gerooid bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;een grove oppervlaktestructuur.
Aardappelen;bezig met rooien;bijna tegen W-kant een klein stukje geloofklapt; de
restdiepe rijsporen NZmet stro.
Ingezaaid perceel NZ;cambridgerol ribbeltjes; bonenloof (bruin) egaal over perceel
verspreid; lichte opkomst 5 %.
Aardappels geheel gerooid;veeldiepe sporen NZ.
Aardappels doodgespoten; eenzeer ruw gewas oppervlak; piekerig.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator een ruwe/medium
oppervlaktestructuur. OW.
Kale grond, een ruw oppervlakte; NZgecultivatord;wat stroresten.
Kalegrond eenzeer fijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid;een lichte opkomst.
Kale grond; ingezaaid gras NZ;iets opkomst.
Kalegrond; ingezaaid gras NZ;opkomst 3 %.
Kalegrond +groenbemester; opkomst 5%; nogwat bonenstro aanwezig;een
medium/fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen doodgespoten;zestaan er nog op.OW-ruggen.
Aardappelen geheel gerooid; NZ-trekkersporen; eengrove oppervlaktestructuur;
randen grof geploegd.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten.
Bieten met zeerveel rietopslag; 1,50 mhoog.
Aardappelen geheel gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator OW;een zeer
grove oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Kale bodem;Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur +stroresten.
Aardappelen; 1/4 gedeelte aan deW-kant en een baan in het midden gerooid en
doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;eengrove oppervlaktestructuur; de rest
doodgespoten;voren NZ.
Aardappelen; kale grond doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een grove
oppervlaktestructuur. Aan deW-kant bezig met ploegen;ook een grove
oppervlaktestructuur.
Aardappelen Eenklein baantje aan deZ-kant (40m breed) isgerooid OW;
trekkersporen met egaalverspreid loof. Derest isdoodgespoten.
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Aardappelen; kavel op klein baantje na in het midden;gerooid OW; oppervlakte
mettrekkersporen enstroresten. Baantje bijna aan de N-kant(10m) geploegd OW;
een zeer grove oppervlaktestructuur.
Bonen geoogst; kale grond gecultivatord met rol erachter OW-ribbels;wat kale
struikjes egaal over het perceel.
Aardappelen geheel gerooid OW;diepetrekkersporen; om de 1,5m. wat stro op
oppervlakte.
Bonen geoogst; kale struikjes stoppel OW.
Kalegrond;gecultivatord OW; hier en daar nog hele rijen kale bonenstruikjes; een
grove oppervlakte stuctuur.
Aardappelen gerooid NZ;diepetrekkersporen met stro op oppervlakte.
Aardappelen bezig met rooien;middenbaantje geloofklapt NZ;op gerooide stukken
veel sporen NZmet stro op oppervlakte.
Aardappelen geheelgerooid NZ;diepe sporen met stroresten op oppervlakte.
Kale grond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;veeltrekkersporen NZ.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;bezig met doortrekken met 2tands
cultivator (vanuit W-kant).
Kalegrond;eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappel loof en kale grond NZ(even breed).Nu
trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Oost-helft; bieten geoogst 80 m;loof verspreid over het veld;wat NZ-trekkersporen;
een medium/grove oppervlaktestructuur. DeW-helft bieten.
Aardappelen doodgespoten;OW-ruggen.
Bieten;de meestwestelijke kant kale grond;eenfijn/medium oppervlaktestructuur;
dan strook bieten gerooid;grond geëgd NZ;nogwat loof egaalverspreid;een
medium tot grove oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Aardappelen doodgespoten OW.
Aardappelen;bijna klaar met rooien.Veel scherpe diepe trekkersporen OW; dubbel
zoveel alsop perceel 180;stro op oppervlakte.
Aardappelen. Bezig met rooien;een baan geloofklapt; een baan gerooid;een baan
dood; en een baan doorgetrokken met de cultivator;OW.
Aardappelen; bezig met rooien NZ;eenstrook aandeweg nog niet gerooid (Wkant) wel dood.
Aardappelen doodgespoten; inhet midden bezig met rooien NZ;veel stro;om de
1,5m een diep spoor (om 14.00 uur;80mbreed gerooid).
Kalegrond gecultivatord; NZ;eenzeer grove oppervlaktestructuur; wat
bonenstruikjes op oppervlakte.
Bieten;aande randen en in het midden een baan gerooid; loof verspreid over het
veld.
Aardappelen volledig bruin/dood;verspreid over het perceel eenpaar smalle
baantjes gerooid.
Bonenstoppel. DeW-kant doorgetrokken met cultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur; nog een paar bonenstoppels. DeO-kant volledig bedekt met
rijtjes bonenstoppels.
Aardappelen doodgespoten in het midden een strook gerooid.
Aardappelen geheel dood; NZ-ruggen.
Kalegrond gecultivatord OW;een medium/grove oppervlaktestructuur.
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Aardappelen:Aan deW-kant gerooid.Aan de O-kant gedeeltelijk geklapt;
gedeeltelijk gerooid; bezig met rooien;en een nog staand gewas; NZ-ruggen.
Bonen geoogst NZ-struikjes nog op veld; (vleug).
Aardappelen doodgespoten; niet zopiekerig als 160.OW-ruggen.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% opkomst.
Aardappelen: Bijna geheel gerooid OW-trekkersporen; in het Znog een baantje
bezig met rooien.
Aardappelen helemaal dood; NZ-ruggen.
Bieten.Aan deO-kant eenstrook van 50mgerooid;blad over het landverhakseid;
NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur. Geentrekkersporen (waarschijnlijk
geëgd). DeW-kant bieten.
Kalegrond; ingezaaid NZ;geen opkomst eenfijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid NZveeltrekkersporen met ietsstro.
Bieten.Eenmengelmoes.Tegen 119aan;bieten metveel hoge opslag(doorschieters).Verder stroken geoogst. Op dezegeoogste stroken. Bieten op
oppervlakte; loof verspreid op oppervlakte en een paar stroken geploegd,
(proefvelden).
Doodgespoten aardappelen met onkruid;NZ-ruggen.
Doodgespoten aardappelen;OW-ruggen; geen onkruid.
Aardappelen doodgespoten.
Bieten;aandeZ-kant ongeveer 20 mgeoogst en loof verspreid (OW).
Aardappelen dood; NZ-ruggen; loof geklapt; bezig met de oogst. Mogelijk op de Whelft nog niet gerooid;deO-helft gerooid.
Grasgemaaid ligt op OW-wiersjes.
Aan deN-kant bieten geoogst (grootste stuk)en bodem doorgetrokken met
cultivator OWeen ruwe oppervlaktestructuur; de rest bieten.
Bieten krijgen bruine verdorde bladranden.
Bruine gloed over bieten.
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2.11

Maandag 14 oktober

NO11

Observatieopmaandag 14oktober, overkomst satelliet
opzondag 13 oktober1991

Standaardgewassen.
Suikerbieten:
Sommige percelen gedeeltelijk gerooid. Bieten van mooi groen
overeind tot percelen met eenbruine gloed over de bieten.Alle bieten
nog rechtop.
Aardappelen:
Nog maar een paar percelen dood enovereind;op de rest bezig met
oogsten tot bewerkt.
Tarwe:
Allemaal geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Allemaal geoogst.
Maïs:
Begintte vergelen,maar staat er nog goed bij.Opsommige percelen
bezig met oogsten.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog 1perceel waar vlas ligt;tussen hetvlasbanen metveel opslag.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20 men 5mhoog.

Bodem. nat.
Weer.

Droog; heiig; later op dedag zonnig..

Veldbeschrijvingen.
+ 1. Kale grond van koolzaadstoppel; DeO-helft: Opnieuw ge-'schijven-egd'NZ;
behoorlijk onkruid;een medium oppervlaktestructuur; nog iets sto op oppervlakte.
DeW-helft: geploegd en ingezaaid;gerold metfijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW;opkomst 40 %;duidelijk zichtbare rijtjes.
+ 2. Tarwestoppel;geen tandensporen meer; egaalverspreid stoppel +stroresten over
het oppervlak; geheel bedekkend (verhakseld);lichte NZ-sporen;80 % groen;20 %
stro.
+ 3. Koolzaad 80 % bedekking; OW-rijtjes.
+ 4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes;30 % bedekking.
* 5. Gehele perceel doorgetrokken met cultivator OW;een medium
oppervlaktestructuur. Kaal.
+ 6. Koolzaad 80 % bedekking.
* 7. Kale bodem;geheel bewerkt; waarschijnlijk ingezaaid;OW; kleine ruggetjes; een
medium oppervlaktestructuur.
* 8. Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
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Bosaanplant; 2,5 m hoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
100 % bedekking.
Koolzaad +gerst; 100 % bedekking.
100% groen;eenwat bossige structuur.
Mosterd; 100 % bedekking.
Mosterd; bedekking 100 %.
Vlasweggehaald;vlasopslag 90 % bedekking; opeen paar plaatsen op de kavel wat
rollen vlas;2tot 3rollen per plek.
Mosterd. Bedekking 100 %; geentarwestoppels meer zichtbaar.
Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om en om).Deranden gecultivatord
(30 m)..
Mosterd; 100 % bedekking.
Mosterd; bedekking 80 %.
Opslagvan haver met ietskoolzaad; 100 % bedekking.
Mosterd; bedekking 90 %.
Kale grond OW gecultivatord met verkruimelaar;een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Er komt wat groene opslagin.
Koolzaad;opkomst op rijtjes; 50 % bedekking.Aan deW-kant NZ;aan deO-kant
OW ingezaaid..
Kaletarwestoppel: om de3greppels 1dichtgeploegd; ploegbanen 20mbreed;de
zijkanten van de ploegbanen nu geëgd;een medium oppervlaktestructuur; het
middenstrookje van de ploegbanen heeft eenzeer grove oppervlaktestructuur NZ;
de afstand tussen de ploegbanen is30 m.Deoverige greppels zijn uitgefreesd.Er
staat water in de greppels.
Koolzaad perceel met greppels;3dan 1dichtgeploegd; NZ;bedekking 50 %.
Koolzaad;20 % opkomst; 5-7 cm hoog in deW-helft; verlopend naar 50 % opkomst
in de O-helft.
Zie28.
Kale stoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11m breed kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kale stoppelstroken 20 m breed.Nueen lichtgroene opslag.
Alle slootjes dichtgeploegd; de rest NZgecultivatord met stoppelresten; op
geploegde stukken minder stoppelresten (dubbele bewerking).
Kale bodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes;15 % opkomst.
Bezig kalestoppel te ploegen NZ(met 6trekkers 11.30 uur).DeO-helft klaar; de Whelft heeft een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem ingezaaid;OW;zeer glad;veel kleine ribbels.2 % opkomst.
Kalegrond diagonaal gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte. Nu wat
groene opslag.
Kalegrond.Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan deZgrensvan het perceel; langsdesloot wat
glad geschoven (strook van ongeveer 50m breed). Nuwat groene opslag.
Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten;egaal perceel;
nu ietsopslag4-5 %.
Gerststoppel;met ietsgroene opslag.
Groene opslag 80 % bedekking;de reststoppel.
Groene opslag40 % bedekking;de reststoppel.
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Kalegrond;gecultivatord metverkruimelaar NZ;nog heel ietsstroresten.
Eenstrook van40 m breed langsdeweg "bulldozer gerommel". Nu in het midden
eenstrook geploegd OW.Dezestrook heeft eengrove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur. Numet behoorlijk wat
opslag (perceel met corners).
Om en om banen gecultivatord (bezig met) een grove oppervlaktestructuur. Derest
nog hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW. Eenruwe oppervlaktestructuur met
veel stoppelresten;er zit eenvleug in.
Kalegrond NZgecultivatord;wat stroresten egaalverspreid. Een medium/ruwe
oppervlaktestructuur; veelopslag.
Ingezaaid koolzaad OW;30 % bedekking.
Gerststoppel met groene opslag.
Gerststoppel.Groene opslag;60 % bedekking;de reststoppel.
Luzerne; nu bezig met maaien (pasklein stukje) ziet er niet zo mooi groen meer uit
(doodgespoten ???).
Tarwestoppel;geëgd engegierd;veel stro;vrijveel groene opslag;doorgezaaid met
mosterd.
Kalegrond doorgetrokken met 3tandcultivator; een ruwe oppervlaktestructuur NZ.
Veel opslag met ietstarwestoppel.
Maïs;Op de N-helft bezig met oogsten;de helft staat nog;op deandere helft van
het perceel bezig met gieren en ploegen.
Kale grond;gecultivatord NZ-"ruggetjes" een medium oppervlaktestructuur; langs
de weg eenstrookje gecultivatorde tarwestoppel; met 100 % opslag.
80 % groene opslag +20 %stoppel.Opsmalle strook 90 % groen;geenstoppel.
Grasmet zeerweinig stro-dan eenstrook gemaaid vlasmet veel opslagtussende
vlasbanen -vervolgens eenstrook grasmet weinig stro.
Ingezaaidetarwe 100% bedekking.Heel ietsstroresten.
Veelgroene opslag 80 %groen;20 %tarwestoppel.
Koolzaad langsZenW rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kale grond OWgecultivatord eengrove oppervlaktestructuur; haast OW-"ruggen".
Vlasopslag20 % groen.
Kalegrond met koolzaadstoppel;schuin gecultivatord NW-ZO;een medium
oppervlaktestructuur; onkruid opslag.50 % groen;20 % stro;de rest kalegrond.
Koolzaad; 100% bedekking OW.
176.Isnu 1kavel.Geheelkale grond;ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale bodem gecultivatord OWeenzeer egaal perceel;40 %vlasopslag;eenzeer
ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
Z-kant kale stoppel OW. N-kant kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur;OWribbeltjes; ingezaaid;opkomst 2 %.
Groenbemester +stoppel.80 % groen;20 %stoppel.
Tarwestoppel met groenbemester; 95 %groen de reststoppel.
Wintertarwe???? 100 % bedekking.
Ingezaaid 60 %opkomst; nog iets erwtenstroresten.
Kale grond;doorgetrokken met grovetandcultivator NZ;niet zoveel stro.
Mosterd, opkomst 60 %.
Groenbemester; bedekking 70 %; OW ingezaaid;rijtjes nogte zien.
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* 70.

71.

+ 72.
73.
+ 74.
+ 75.
+ 76.
* 77,
* 78,
79.
80.
+ 81.
82.
+ 83.

* 84.
+ 85.
+ 86.
+ 87.
+ 88.
+ 89.
+ 90.
+ 91.
+ 92.
* 95.

+ 96.
97.
* 98.
+ 99.
+ 100.

De2zuidelijkste stroken.Kale grond gecultivatord OW; een medium
oppervlaktestructuur; geen opslag.Vlasweg.
3estrook: ingezaaid OW;40 % opkomst.
4estrook: maïs;groen.
Denoordelijkste strook,gras.
Kale bodem;geëgd OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur; nog iets
erwtenstro.
Kale grond ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur; 25 % opkomst. OW.
Perceelgeheel groen.
DeO-kant ongeveer 50m;70 % bedekking;een laaggewasje metwat hogere
polletjes erin. DeW-kant; ongeveer 100m; ingezaaid;egaal;40 % bedekking NZ.
Ingezaaid NZ;30 % groen;wat hogere polletjes erin.
Ingezaaid gras;80 % bedekking.
203 (isnu 1kavel). Kalegrond NZgecultivatord; iets gleufjes; een ruwe
oppervlaktestructuur; nog ietsstroresten.
125Isnu 1kavel.Groenbemester; 100 % bedekking NZ.
Vanaf deweg niet meer te zien.
Kalegrond;geëgd;eenmedium tot ruwe oppervlaktestructuur; bewerkingsrichting
NZ.Tarwe strookjes erbij genomen.
Graszaad ligt opwiersen NZ;bezig met oprapen;tijdens overkomst waarschijnlijk op
wiersen.
Kalegrond; NZgeëgd;een grove kluit; NZ-"egruggen" geen onkruid.
Perceeldiagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten.OpO-helft wat meer opslag in NZ-banen (deoude maaibanen)
doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord). De
oppervlaktestructuur hetzelfde.
Perceelschuingecultivatord een ruwe oppervlaktestructuur +veelstoppelresten;
egaal perceel;iets groene opslag.
Mosterd 75 % bedekking; NZingezaaid.
Kale bodem schuin gecultivatord; OW;eenegaal perceel20 % onkruid opslag;een
zeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan 20x20cm.
Kale grond gecultivatord OW eenzeer grove oppervlaktestructuur met kluiten tot
20x20cm.Opslag20 %.
Koolzaad OW ingezaaid;bedekking 15 %. In het middenvan het perceel een
strookje 100 % bedekking.
Koolzaad;40 % bedekking.
Kale bodem gecultivatord OW;eenzeer egaal perceel;vlasopslag 30 %; een zeer
ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
Koolzaad; 100% bedekking;OW ingezaaid.
Zie 58.
Aardappels gerooid;deZ-helft gecultivatord (misschien ingezaaid) OW;een medium
oppervlaktestructuur; eenvrijvlak perceel metstro.DeN-helft doorgetrokken met 3
tandcultivator OW;eenzeer ruwe oppervlaktestructuur "ruggen" met wat
stroresten op oppervlakte.
Ingezaaid OW;geenonkruid;nogwelwat erwtenstro; een lichte opkomst in rijtjes;
15 % bedekking.
Luzerne-koolzaad; bedekking 100 %.
Grasgemaaid enweggehaald;groene stoppel 100% bedekking.
Groene stoppel; ietshergroei.
Tarwestoppel; OW met groene opslag.
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101. Groengras.
+102a. Wasgedeelte vanveld 102;Kalegrond;OW-gleufjes (ruggetjes) een medium
oppervlaktestructuur. 102b.Ingezaaid OW;opkomst 40 %.
* 103. Kalegrond gecultivatord OW;(ruggetjes) een medium oppervlaktestructuur; geen
opslag.
+ 104. Wintertarwe 60 %bedekking;nog wat erwtenstro aanwezig.
105. Kalegrond;gecultivatord NZ;een medium oppervlaktestructuur.
+ 106. Mosterd;opkomst 60 %; OW.
107. Koolzaad;egaal groen;bed 80 %; inslootjes wat dood gerstestro.
+ 108. Gras;25 % bedekking.
* 109; 110en 111. Allemaal ingezaaid gras;NZ;ongeveer 40 % bedekking.
* 112, 123 isnu 1perceelgeworden.Wintertarwe. 100 % bedekking de rand
doodgespoten (15m).
+ 113. Kalegrond;ingezaaid NZ;opkomst40 %; nauwelijks strooisel meer; een medium
oppervlaktestructuur.
114. Kalebodem;een medium oppervlaktestructuur; pleksgewijs onkruidopslag.
115. Kalegrond;OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
116. Groengras.
+ 117 Tarwestoppel; ingezaaid; 100%groene bedekking;geen stro meerte zien.
+ 118. Mosterd; NZingezaaid;80 % opkomst.
+ 119. Kalegrond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 10 %.
120. 100% haver opslag.
+ 121. Groenbemester;90 % bedekking;de reststoppel.
+ 122. Groenbemester; 90 % bedekking;de reststoppel.
* 123. Zie112.
+ 124, 158.één perceel;ingezaaid met mosterd;NZ;95 % bedekking.
* 125, 78.Isnu 1kavel.Zie78.
+ 126. Mosterd 95 %bedekking +stroresten.
+ 127. Mosterd 100 % bedekking.
128. Aardappels gerooid engeëgd met 3tand culivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur +stroresten.
+ 129. Groenbemester; 80 % bedekking;20 %stro.
130. Geoogstetarwe; kale stoppel;met groeneopslag.

131.
132.
133.
+ 134.
+ 135.
+ 136.
+ 137.
* 138.

+ 139.
+ 140.
+ 141.
+ 142.
143.
144.

Zie134.
Zie134.
Zie134.
Groenbemester; 100 % bedekking.
Groenbemester; 90 % bedekking +stro.
Ingezaaid gras;90 % bedekking.
Kalegrond geëgd en ingezaaid;eenfijne structuur NZ;50 % bedekking.
Bezig met ploegen op de Nhelft en opdeZhelft (op40mvande sloot) OW;over
de gehele lengte van de kavel;de rest nog het zelfde; kale grond OW gecultivatord
(ruggetjes) ietsgroene opslag;een ruwe oppervlaktestructuur, maar dit omvat de W
helft vande kavel;de Okant zote zien groene opslag..
Wintertarwe; 80 % bedekking nog iets bonenstro.
Groenbemester; 100 % bedekking.
Groenbemester; 95 % groen;+5% stro.
Groenbemester met koolzaad pollen erin; 100% bedekking.
Kale bodem;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid.
Tarwestoppel; hoge stoppels20cm.
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+ 145.
146.
+ 147.
+ 148.
+ 149.
* 150.
151.
152.
153.
* 154.
155.
156.
* 157.
+ 158.
* 159.
* 160.
161.
162.
+ 163.
164.
+ 165.
+ 166.
* 167.

168.
169.
170.
171.
172.
173.
+ 174.
+ 175.

* 176.
* 177.

Groenbemester; 100% bedekking.
Tarwestoppel;ge-'schijven-egd';grove kluiten (60 % kale bodem) NZ-bewerking.
Groenbemester. 70 %groen;30 %stro.
Groenbemester. 80 % groen;20 % stoppel.
Groenbemester 90 % groen + 10%stro.
Kalegrond gecultivatord;(ruggetjes) NZeen medium oppervlaktestructuur.
Luzerne; 100% bedekking.
Luzerne; 100% bedekking.
Luzerne; 100% bedekking.
Kalegrond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;eenergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengelserop.2 % opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur.
Aardappelen geheelgerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
strobaantjes tussensporen.
Zie124.
Aardappels gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappels doodgespoten; eenzeer ruw gewasoppervlak; piekerig;aande Z-kant
bezig met rooien.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator; een ruwe/medium
oppervlaktestructuur; OW;ietsstroresten.
Kalegrond;een ruwe oppervlaktestructuur; NZgecultivatord; ietsstroresten.
Kalegrond;een zeer fijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaidgras;15% opkomst.
Kalegrond; ingezaaid NZ;ietsopkomst; eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaid gras;NZ;Opkomst 10 %.
Groenbemester; opkomst40 %; nogwat bonenstro aanwezig;een medium/fijne
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;deZhelft doorgetrokken met 3tandcultivator OW wat
•ruggetjes"; eengrove oppervlaktestructuur met iets stroresten. De N-helft
ingezaaid OW;een kale grond met fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;NZ-trekkersporen;eengrove oppervlaktestructuur. De randen
grof geploegd.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten.
Bieten met zeerveel rietopslag 1,50mhoog.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator OW;eenzeer grove
structuur metwat stroresten.
Kalebodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen geheel gerooid;aandeW-kant (50m)sporen doorgetrokken met3
tandcultivator; wat stroresten.Aan deOkant gerooid;trekkersporen met stro
ertussen;allesNZ.
Zie60.
Kalegrond doorgetrokken met cultivator OW;eengrove oppervlaktestructuur met
iets loofresten.
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* 178. Kalegrond gecultivatord OW;eenruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
179. Bonen geoogst; kale grond gecultivatord met rol erachter OW-ribbels;wat kale
struikjes egaal over het perceel.
* 180. Aardappelen gerooid;trekkersporen nu met 2tandcultivator doorgetrokken OW;
een grove oppervlaktestructuur met stroresten.
181. Bonen geoogst; kale struikjesstoppel; OW.
182. Kale grond;gecultivatord OW;hier en daar nog hele rijen kale bonenstruikjes; een
grove oppervlakte stuctuur (ruw tot medium).
+ 183. Aardappelen gerooid NZ;diepetrekkersporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
een grove oppervlaktestructuur; behoorlijk stroop oppervlakte.
184.
Aardappelen
geheel gerooid NZ;stroken wel en niet doorgetrokken met cultivator;
*
het grootste gedeelte in het midden niet door getrokken;hier sporen met
stroresten.
185. Aardappelen gerooid NZ;diepesporen met stroresten op oppervlakte.
+ 186. Kale grond ingezaaid OW;eenmedium/fijne oppervlaktestructuur.
* 187. Aardappelen gerooid;perceel ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met
ietsstroresten. DeOhelft wat vochtiger; dusmisschienvandaag bewerkt.
* 188. Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes); wat stro op opp; een grove oppervlaktestructuur.
+ 189. Kale grond;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking 15 %.
190. Aardappelen gerooid;baantjes aardappelen loof en kale grond NZ(even breed).Nu
trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een medium/grove
oppervlaktestructuur.
+ 191. DeOost-helft: bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt' wat NZtrekkersporen met water erin; eenmedium-grove oppervlaktestructuur. De W-helft
bieten.
* 192. Aardappelen gerooid;kale grond mettrekkersporen OW; ietsstroresten;een fijne
oppervlaktestructuur.
* 193. Bieten;de meestwestelijke kant; kale grond;(ruggetjes) NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur. Danstrook bieten gerooid;grond geëgd NZ;nogwat loof
egaalverspreid over het veld;wat NZ-trekkersporen; een medium
oppervlaktestructuur. Danbrede strook bieten gerooid loof egaal over het veld
verspreid; 100 %bedekking;nauwlijkstrekkersporen te zien; dan strook; het meest
O;nog bieten.
* 194.
* 195.
* 196.
197.
* 198.
199.
200.
* 201.

Aardappelen gerooid;doorgetrokken met 3tandcultivator; OWeen ruwe
oppervlaktestructuur; nog stroresten op oppervlakte.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen geheel gerooid endoorgetrokken met cultivator (niet met 3tand) een
ruwe oppervlaktestructuur met loofresten;geen bewerkingsrichting te zien.
Aardappelen geheel gerooid endiepe sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen geheel gerooid;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur metstroresten.
Kale grond gecultivatord NZ;eenzeer grove oppervlaktestructuur; wat
bonenstruikjes op oppervlakte.
Bieten;aande randen en in het midden een baan gerooid; loof verspreid over het
veld.
Aardappelen geheel gerooid;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator; tussen de
sporen baantjes dood loof; eenruwe/medium oppervlaktestructuur.
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* 202.
* 203,
* 204.
205.
* 206.
* 207.
* 208.
+ 209.
* 210.
* 211.
* 212.

213.
* 214.
215.

* 216.
* 217.
* 218.

219.
* 220.
* 221.
222.
* 223.
* 224.
225.
226.
227.
228.
229.

Bonenstoppel geheel doorgetrokken met cultivator; over het gehele perceeltje nog
bonenstoppelrijen NZ.
77.Isnu 1kavel.Zie77.
Aard;gerooid en doorgetrokken met cultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur;
ietsruggetjes met stroresten.
Kalegrond gecultivatord OW; een medium/grove oppervlaktestructuur; "ruggetjes"
met ietsbonen stro.
Aard;geheel gerooid NZ;diepe sporen met stroresten (niet doorgetrokken).
Bonen geoogst en doorgetrokken met cultivator NZ;nogveel struikjes op het veld;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid OW;diepe sporen met stroresten; niet gecultivatord.
Ingezaaid gras;OW;eenfijne oppervlaktestructuur; 15 % opkomst.
Aardappelen geheel gerooid; landgecultivatord met fijne tandcultivator; geen
sporen meerte zien; een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappelen geheel gerooid; sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Bieten;aan deO-kantstrook van 100mgerooid;blad over het landverhakseld;NZ;
eenfijn/medium oppervlaktestructuur. Geentrekkersporen (waarschijnlijk geëgd).
DeW-kant bieten.
Kalegrond; ingezaaid NZ;geen opkomst; een fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid NZ;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator; een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Bieten; Eenmengelmoes.Tegen 119aan;bieten met veel hoge opslag
(doorschieters).Verder stroken geoogst; op deze geoogste stroken: bieten op
oppervlakte; loof verspreid op oppervlakte; en een paar stroken geploegd,
(proefvelden).
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Doodgespoten aardappelen;OW-ruggen; randjes gerooid (10 m).
Aardappelen doodgespoten;voren NZ;deO-kant gerooid (100m);de sporen
doorgetrokken met 2tandcultivator; eenmedium/grove oppervlaktestructuur. In het
middenvan het doodgespoten stuk ook een baantje gerooid (50m) en sporen
doorgetrokken met 2tandcultivator; een grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Bieten;aandeZ-kant ongeveer 20 m;geoogst en loof verspreid (OW).
Gerooid aardappelland;geheel bewerkt; kalegrond;waarschijnlijk al ingezaaid NZ.
Wiersjesweggehaald; kalestoppel;100 % bedekking; mooi egaal.
N-kantbieten geoogst (grootste stuk) grond doorgetrokken met cultivator OW;een
ruwe oppervlaktestructuur; derestbieten.
Bieten hebben bruine verdorde bladranden;nu de randen van het perceel gerooid
en loof verspreid; gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur.
Bruine gloed over bieten;aandeW kant een baantje van40 mgerooid; loof
verspreid over perceel.
Bieten;de rand van het perceel gerooid en blad over veldverspreid.
Bieten;de N-helft (50m) gerooid; bladverspreid over het oppervlakte en
doorgetrokken met cultivator; een grove oppervlaktestructuur.
Groenbemester; 100 % bedekking;geen stoppel.
Bieten;geheel gerooid; blad op oppervlakte; perceel doorgetrokken met cultivator
OW;eenmedium/grove oppervlaktestructuur; een egaal perceel.
Bieten;deO-helft gerooid;bladverspreid over oppervlakte engecultivatord; een
medium oppervlaktestructuur.
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230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

Bieten;aan deO-kant eenbaantje gerooid; loof over het landverspreid en daarna
gecultivatord; een medium oppervlaktestructuur.
Bieten;aan deO-kant gerooid (80 m); loof overveld verspreid;niet gecultivatord.
Bieten;aan deW-kant gerooid (60 m); bladverspreid;gecultivatord;een
fijn/medium oppervlaktestructuur.
Bieten; 15.00uur; bezig met rooien (60 m) bladverspreid over het perceel; niet
gecultivatord (vandaag begonnen).
Bieten;deW-kant (100m)gerooid NZ;blad verspreid;gecultivatord;een medium
oppervlaktestructuur.
Bieten;In het midden;evenwijdig aan deweg (OW) bezig met rooien;.
Bieten;de O-kant (80m)gerooid;bladverspreid;gecultivatord; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
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2.12
NO12

Maandag 21 Oktober
Observatieopmaandag21oktober,overkomst satelliet
opzaterdag 19oktober 1991

Erwordt niet elke keer opnieuw bedekking geschat; erwordt uitgegaan van een normale
doorgroei alspercelen niet opnieuw beschreven zijn.
Standaardgewassen.
Suikerbieten:.
Demeeste percelen gedeeltelijk gerooid. Bietenvan mooi groen
overeind tot percelen met een bruine gloed over de Bieten.Alle bieten
nog rechtop.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken.
Tarwe:
Alles geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Alles geoogst.
Maïs:
Begint te vergelen,maar staat er nog goed bij.Opsommige percelen
bezig met oogsten.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog 1perceel waar vlas ligt; tussen het vlasbanen met veel opslag.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20 men 5m hoog.

Bodem, vochtig; hier endaar wat water in de sporen.
Weer. Droog; bewolkt; af en toe dezon erdoor.
Veldbeschrijvingen.
1. Kale grond van koolzaadstoppel; DeO-helft: Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ;
behoorlijk onkruid;eenmedium oppervlaktestructuur; nog ietsstro op oppervlakte
DeW-helft: Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW;opkomst 40 %; duidelijk zichtbare rijtjes.
2. Tarwestoppel;geentandensporen meer;egaalverspreid stoppel +stroresten over
het oppervlak; geheel bedekkend (verhakseld);lichte NZ-sporen.80 % groen;20 %
stro.
+ 3. Koolzaad 100 % bedekking; OW-rijtjes.
+ 4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes; 70 % bedekking.
* 5. Perceeldoorgetrokken met cultivator OW;een medium oppervlaktestructuur; kaal.
DeOostelijke helft heeft een andere oppervlaktestructuur; bewerking van af de weg
niet te zien. DeWest helft tegen deweg isongeveer 500m.
6. Koolzaad 80 % bedekking.
* 7. Zie 5.
8. Kalegrond;schuin gecultivatord;eenmedium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.
* 31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.

Bosaanplant; 1,5m hoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegoeiing;
100 % bedekking.
Bosaanplant; 2,5 m hoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100 % bedekking.
Koolzaad en gerst; 100% bedekking.
100 % groen;eenwat bossige structuur.
Mosterd; 100% bedekking.
Mosterd; bedekking 100 %.
Vlasweggehaald;vlasopslag 90 % bedekking.
Mosterd; Bedekking 100 %.geentarwestoppels meer zichtbaar.
Kale luzemestoppel; maairichting-vleug OW(om en om).
Deranden gecultivatord (30 m).
Mosterd; 100% bedekking.
Mosterd;bedekking 100 %.
Opslagvanwintertarwe met ietskoolzaad; 100 % bedekking.
Mosterd, bedekking 100 %.
Kalegrond OWgecultivatord met verkruimelaar;een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslag in.
Koolzaad;opkomst op rijtjes; 50 % bedekking W-kant NZ;O-kant OWingezaaid.
Kaletarwestoppel; om de 3greppels 1dichtgeploegd; ploegbanen 20 mbreed;de
zijkanten vande ploegbanen nu geëgd;een medium oppervlaktestructuur; het
middenstrookje van deploegbanen een nog zeer grove structuur NZ;de afstand
tussen de ploegbanen is30 m.Deoverige greppels zijn uitgefreesd;er staat water
in de greppels.
Perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd; NZ;bedekking 50 %.
Koolzaad;20 %opkomst; 5-7 cmhoog indeW-helft; verlopend naar 50% opkomst
in de O-helft.
Zie28.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11mbreed;kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kalestoppelstroken 20mbreed.Nueen lichtgroene opslag.
Aan deO-kant (150m)alleslootjes dichtgeploegd;de rest NZgecultivatord met
stoppelresten;op geploegde stukken minder stoppelresten (dubbele bewerking).
Aan deW-kant NZgeploegd.
Kale bodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes;15 % opkomst.
Kale bodem;geheel geploegd NZ;eengrove oppervlaktestructuur. Debultjes op de
kavel zijn weg of niet meer te zien.
Kale bodem ingezaaid;zeer glad; veel kleine ribbels;2% opkomst; OW.
Kale grond diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte. Nu wat
groene opslag.
Kale grond.Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan deZgrensvan het perceel;langs de sloot wat
glad geschoven (strook van ongeveer 50mbreed). Nuwat groene opslag.
Kale grond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten;egaal perceel;
nu ietsopslag4-5 %.
Gerststoppel; met ietsgroene opslag.
Groene opslag;80 % bedekking;de reststoppel.
Groene opslag;40 % bedekking;dereststoppel.
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DeN-helft geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners). DeZ-helft kale
grond met opslag40 % bedekking; een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;schuin geëgd;een medium oppervlaktestructuur. Nu met behoorlijk wat
opslag (perceel met corners).
Om enom banen gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur. Derest nog
hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW;een ruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit eenvleug in.
Kalegrond NZgecultivatord;wat stroresten egaalverspreid.Een medium/ruwe
oppervlaktestructuur; veelopslag.
Koolzaad OW ingezaaid;40 % bedekking.
Gerststoppel; met groene opslag.
Gerststoppel;groene opslag;60 % bedekking;de reststoppel.
Luzernestoppel; doodgespoten; zeer egaal;bruin.
Tarwestoppel;doorgezaaid met mosterd NZ;80 % groen;20 % stoppel.
Kalegrond doorgetrokken met 3tandcultivator; een ruwe oppervlaktestructuur NZ.
Veelopslag met ietstarwestoppel;aandeZkant bezig met ploegen.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
OpdeZhelft: kale grond;gecultivatord NZ-"ruggetjes"; een medium
oppervlaktestructuur; langsdeweg eenstrookje gecultivatorde tarwestoppel; met
100 % opslag;op de Nhelft bezig met ploegen OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
80 %groene opslag;20 % stoppel.Opsmalle strook 90 % groen;geen stoppel.
Grasmet zeerweinig stro- dan eenstrook gemaaidvlasmet veel opslagtussen vlas
banen-vervolgens eenstrook grasmet weinig stro.
Ingezaaidetarwe 100% bedekking. Heel ietsstroresten.
Aan deZ-kant veel groene opslag 80 % groen;20 % stoppel.Aan de N-kant bezig
met ploegen OW.
Koolzaad; langs deZenW rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond OW gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur; haast OW-"ruggen".
Vlasopslag 20 % groen.
Kalegrond met koolzaadstoppel;schuin gecultivatord NW-ZO;een medium
oppervlaktestructuur. Onkruid opslag.70 % groen;20 % stro;de rest kale grond.
Koolzaad;100% bedekking OW.
176.Isnu 1kavel.Kale grond; ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalebodem gecultivatord OW;een zeer egaal perceel;met40 % vlasopslag;een
zeer ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
DeZ-kant kale stoppel OW. Midden (= Nkant kale stoppel) geploegd OW; een
medium oppervlaktestructuur. DeN-kant kalegrond;eenfijne oppervlaktestructuur;
OW-ribbeltjes; ingezaaid;opkomst 2 %.
Groenbemester +stoppel.80 % groen;20 %stoppel.
Groenbemester; 100 %bedekking.Wat baantjes met wat hoger gewas.
Wintertarwe???? 100% bedekking.
Ingezaaid 60 % opkomst; nog iets erwtenstroresten.
Kalegrond;doorgetrokken met grovetandcultivator NZ;niet zoveel stro.
Mosterd???? opkomst 60 %.
Groenbemester; bedekking 70 % OW ingezaaid;rijtjes nogte zien.
De2noordelijkste stroken. Ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook; ingezaaid OW80 % opkomst.
4estrook; maïs; isaan het afsterven.
Dezuidelijkste strook; gras;eenstrook uitgemaaid.
Kalebodem;geëgd OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; nog iets erwtenstro.
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72. Kalegrond ingezaaid;eenfijne structuur; 25 % opkomst. OW.
+ 73. Grasmet pollen.
74. DeO-kant ongeveer 50m;70 % bedekking een laag gewasje met wat hogere
polletjes erin. DeW-kant ongeveer 100m; ingezaaid;egaal;40 % bedekking NZ.
75. Ingezaaid;NZ30 % groen;wat hogere polletjes erin.
76. Ingezaaid gras;80 % bedekking.
* 77, 203 (isnu 1kavel). Kalegrond opnieuw bewerkt NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur.
78. 125.Isnu 1kavel.100% bedekking (groenbem.);NZ.
79. Vanaf deweg niet meerte zien.
80. Kalegrond;geëgd;eenmedium/ruwe oppervlaktestructuur; bewerkings-richting NZ.
Tarwestrookjes erbij genomen.
* 81. Graszaad hergroei;wiersjes opgeraapt' een ietsruw oppervlakte.
82. Kalegrond; NZgeëgd;een grove kluif NZ-"egruggen"; geen onkruid.
83. Perceelgeheel diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten. DeO-helft wat meer opslag in NZ-banen (de oude
maaibanen);doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord).
Oppervlaktestructuur het zelfde.
84. Perceel schuin gecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur; veelstoppelresten;een
egaal perceel; iets groene opslag.
+ 85. Mosterd 80 % bedekking; NZingezaaid.
86. Kale bodem schuin gecultivatord OW;een egaal perceel met 20 % onkruid opslag;
eenzeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan 20x20cm.
87. Kalegrond gecultivatord OW;eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20 cm.Opslag 20 %.
88. Koolzaad OW ingezaaid;bedekking 15 %. In het midden van het perceel een
strookje 100 % bedekking.
89. Koolzaad;40 % bedekking.
90. Kale bodem gecultivatord OW; eenzeer egaal perceel met vlasopslag 30 %
bedekking;een zeer ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
91. Koolzaad;100 % bedekking OW ingezaaid.
+ 92. Kalegrond KZstoppel;schuin gecultivatord NW-ZO;een medium
oppervlaktestructuur. Onkruid opslag 50 % groen 20 % stoppel de rest kalegrond.
* 95. Aardappels gerooid;deZ-helft gecultivatord (misschien ingezaaid) OW;een medium
oppervlaktestructuur; eenvrij vlak perceel met stro. DeN-helft kale grond OW
ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; geen stro.
96. Ingezaaid.OW;geen onkruid; nog wel wat erwtenstro; een lichte opkomst in rijtjes
15%.
+ 97. Luzerne-koolzaad; bedekking 100 %;70 % koolzaad;30 % luzerne 50cm hoog.
+ 98. Grashergroei 100 % bedekking.
+ 99. Grashergroei 100 % bedekking.
100. Tarwestoppel OW; met groene opslag.
101. Gras.
102a. Wasgedeelte vanveld 102;Kale grond OW-gleufjes (ruggetjes); een medium
oppervlaktestructuur. 102b. Ingezaaid OW;opkomst 40 %.
103. Kalegrond gecultivatord OW;(ruggetjes) een medium oppervlaktestructuur; geen
opslag.
104. Wintertarwe; 60 % bedekking;nog wat erwtenstro aanwezig.
* 105. DeO-kant kale grond;gecultivatord NZ;een medium oppervlaktestructuur. De
W-kant kale grond NZgeploegd;een medium/grove oppervlaktestructuur.
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141en 228.Iseen perceel geworden. Kale grond NZgeploegd;een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad;egaal groen; bed 80 %; inslootjes wat dood gerste stro.
Gras.25 % bedekking.
110en 111.Ingezaaidgras; NZ;ongeveer 40 % bedekking.
123.isnu 1perceel geworden.Wintertarwe. 100% bedekking de rand
doodgespoten (15m).
Ingezaaid NZ;opkomst 60 %;waarschijnlijk wintertarwe.
Kale bodem;een medium oppervlaktestructuur; pleksgewijs onkruidopslag.
Kalegrond;OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Gras.
Tarwestoppel; ingezaaid; 100 % groene bedekking;geenstro meerte zien.
Mosterd.NZ;80 % opkomst.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 10 %.
100% haver opslag.
Groenbemester90 %; bedekking de reststoppel.
Groenbemester 90 %; bedekking de reststoppel.
Zie 112.
158één perceel;ingezaaid met Mosterd; 100% bedekking NZ.Aan deZkant bezig
met ploegen OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
78.Isnu 1kavel.Zie78.
Mosterd 95 % bedekking +stroresten.
Mosterd 100 % bedekking.
Aardappels gerooid engeëgd met 3tand culivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur +stroresten.
Groenbemester; 90 % bedekking 10%stro.
Geoogstetarwe; kale stoppel met groene opslag.Op Nkant bezig met ploegen;
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie134.
Zie 134.
Zie134.
Groenbemester; 100 % bedekking.
Groenbemester 90 % bedekking+ stro.
Ingezaaid gras;90 % bedekking.
Ingezaaid;NZ.80 % bedekking.
Kalegrond;geploegd OW-"ruggetjes" een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Wintertarwe 100 % bedekking.
Groenbemester 100 % bedekking.
Zie106.
Groenbemester met koolzaad pollen erin 100 % bedekking.Op Nhelft bezig met
ploegen OW; een medium oppervlaktestructuur; met "ruggetjes".
Kalebodem;een zeer fijne oppervlaktestructuur NZ;ingezaaid.
Tarwestoppel; hoge stoppels20cm.
Kalegrond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Groene opslag;20 % bedekking Deresttarwestoppels + kaal;een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
Groenbemester. 70 % groen;30 %stro.
Groenbemester. 95 %groen; 5% stoppel.
Groenbemester. 95 % groen; 5% stro.
Kalegrond gecultivatord; (ruggetjes) NZ;een medium oppervlaktestructuur.
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Luzerne; 100 % bedekking.
Luzerne; 100 % bedekking.
Luzerne; 100 % bedekking.
Kale grond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;eenergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengelserop.2 % opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator; strobaantjes
tussensporen.
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Aardappels gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappels geheel gerooid OW;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator; een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator een ruwe/medium
oppervlaktestructuur; OW;ietsstroresten.
Kalegrond;een ruwe oppervlaktestructuur; NZgecultivatord met ietsstroresten.
Kalegrond;eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW; ingezaaid gras;15% opkomst.
Kalegrond; ingezaaid gras;NZ;ietsopkomst; eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kale grond; ingezaaid gras NZ.Opkomst 10 %.
Groenbemester;opkomst 40 % nog wat bonenstro aanwezig;een medium/fijne
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;Zhelft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; eengrove oppervlaktestructuur met ietsstro.DeN-helft ingezaaid OW;
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;NZ-trekkersporen;een grove oppervlaktestructuur. Deranden
grof geploegd.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten.
Bieten met zeerveel rietopslag 1,50 mhoog; langsde randen en een baantje in het
midden;geoogst; loof verspreid.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator OW;eenzeer grove
oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Kalebodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;aandeW-kant (50 m)sporen doorgetrokken met3
tandcultivator; wat stroresten.Aan deO-kant gerooid;trekkersporen met stro
ertussen;allesNZ.
Zie60.
Kale grond bewerkt OW;heel iets loofresten;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
Bonen geoogst; kale grond gecultivatord met rol erachter; OW-ribbels;wat kale
struikjes egaal over hetperceel.
Aardappelen gerooid;trekkersporen met 2tandcultivator doorgetrokken OW;een
grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Bonen geoogst kale struikjesstoppel OW.
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Kalegrond;gecultivatord OW; hier en daar nog hele rijen kale bonenstruikjes; een
grove oppervlaktestructuur (ruwtot medium).
Aardappelen gerooid NZ;diepetrekkersporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
eengrove oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond; NZgecultivatord; een grove oppervlaktestructuur met wat stroresten;
NZ-"ruggetjes".
Kale grond gecultivatord NZ;een grove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;perceel ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met
ietsstroresten. DeO-helft wat vochtiger; dusmisschienvandaag bewerkt.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes); wat stro op opp; eengrove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking 15 %.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelloof en kale grond NZ(even breed).
Trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een medium/grove
oppervlaktestructuur.
DeO-helft bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt;wat NZtrekkersporen met water erin. Eenmedium/grove oppervlaktestructuur. De W-helft
bieten.
Aardappelen gerooid;kale grond mettrekkersporen;OWdoorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Bieten,de meestwestelijke kant (80 m) kale grond;(ruggetjes) NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur. Dan strook van 60 mgecultivatord NZ;een medium
oppervlaktestructuur met iets loof resten.Danstrook van80 m bieten gerooid; loof
egaalverspreid;geen kale grondte zien ook geentrekkersporen. De meest
oostelijke kant van het perceel nog bieten.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator; OW; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW; een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator (niet met 3tand) een ruwe
oppervlaktestructuur met loofresten;geen bewerkingsrichting te zien.
Aardappelen gerooid en diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond NZingezaaid; nog ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuur;
egaalperceel.
Kale grond gecultivatord NZ;een zeer grove oppervlaktestructuur met wat
bonenstruikjes.
Bieten.DeW-helft nog bieten. DeO-helft; op klein stukje na;gerooid en loof
verspreid over het veld.
Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator; NZ;tussen de
sporen baantjes dood loof;eenruwe/medium oppervlaktestructuur.
Bonenstoppel;doorgetrokken met cultivator; over het gehele perceeltje nog
bonenstoppelrijen NZ.
77.Isnu 1kavel.Zie 77.
Aard;gerooid en doorgetrokken met cultivator NZ;eenruwe oppervlaktestructuur;
iets ruggetjes met stroresten.
Kalegrond gecultivatord OW;een medium/grove oppervlaktestructuur; "ruggetjes";
met iets bonen stro.
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Aard;gerooid NZ;diepe sporen met stroresten (niet doorgetrokken).
Bonen geoogst en doorgetrokken met cultivator NZ;nogveelstruikjes op het veld;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid OW;diepe sporen met stroresten;niet gecultivatord.
Gras.OW ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur; 15 % opkomst.
Gerooid aardappelland;gecultivatord met fijne tandcultivator; geen sporen meer te
zien; een ruwe oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Aardappelen gerooid;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Bieten.Aan deO-kant eenstrook van 100mgerooid; blad over het land verhakseld;
NZ;een fijn/ medium oppervlaktestructuur. Geentrekkersporen (waarschijnlijk
geëgd). DeW-kant bieten.
Kalegrond; ingezaaid NZ;geen opkomst; eenfijne oppervlaktestructuur.
Perceel nu geheel gecultivatord; NZ;geen sporen meer; een ruwe
oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Bieten. Proefvelden;vanalleswat.vangerooid tot nog rechtopstaand.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZ;met 3tandcultivator; eenzeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Kalegrond.Aardappelen geheel gerooid;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator OW;eenruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond.Aardappelen gerooid. DeO-kant doorgetrokken met 2 tandcultivator
NZ;een grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.DeW-kant gerooid sporen
doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;veel meer stroresten;een grove
oppervlaktestructuur.
Bieten;aandeZkant 50mgerooid;loof verspreid en land gecultivatord;een
medium/grove oppervlaktestructuur.
Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% opkomst.
Gras;hergroei; 100% bedekking.
Aan de N-kant;bieten geoogst (grootste stuk) en bodem doorgetrokken met
cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur; de rest bieten.
Bieten hebben bruineverdorde bladranden;de randen van het perceel gerooid en
loof verspreid;gecultivatord; een medium oppervlaktestructuur.
Bruine gloed over bieten;aandeW kant een baantje van40 mgerooid; loof
verspreid over perceel;dit baantje nugecultivatord NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Bieten geheel gerooid en blad over hetveld verspreid;de O-helft van het perceel
bewerkt.
Bieten,de N-helft (50m)gerooid;bladverspreid over opp.endoorgetrokken met
cultivator; eengrove oppervlaktestructuur.
Groenbemester; 100 % bedekking geenstoppel.
Zie 106.(Iseenperceel geworden met 106en141).
Bieten. DeO-helft isnu NZgeploegd;een medium/grove oppervlakte stuctuur. De
W-helft isnog bieten.
Bieten.Aan deO-kant eenbaantje gerooid en loof over het land verspreid;daarna
gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur.
Bieten.OpdeO-helft langs deweg bezig met ploegen NZ;een grove
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.Aan deW-kant gerooid (60 m); bladverspreid;gecultivatord; een
fijn/medium oppervlaktestructuur.
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Bieten.Aan deO-kant een baantje van60 mgerooid en bladverspreid over het
perceel;niet gecultivatord.
Bieten.DeW-kant (100m) gerooid NZ;blad verspreid;gecultivatord;een medium
oppervlaktestructuur.
Bieten. DeN-helft gerooid;van dit stuk isop de N-helft het loof egaalverspreid;
niet doorgetrokken; de andere helft gecultivatord. Derest bieten hetzelfde.
Bieten.DeO-kant (80m)gerooid;bladverspreid;gecultivatord; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
Bieten.Aan de N-kant30 mgerooid; loof verspreid;gecultivatord OW; en medium
oppervlaktestructuur,de rest nog bieten.
Bieten.DeO-helft gerooid; loof verspreid;gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeO-helft gerooid engeploegd NZ;volledig kale grond een medium/grove
oppervlaktestructuur,de rest nog bieten.
Bieten;bezig met rooien.Op het gerooide stuk aan de Nkant; loof egaal over veld
+ trekkersporen OW.
Bieten.DeO-helft kale grond bezig met ploegen NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; dan eenstrookje gerooide bieten;hier loof verspreid;
gecultivatord. Derest nog bieten.
Bieten. DeW-kant gerooid;loof verspreid en gecultivatord. Derest hetzelfde;.
Kalegrond. Het oostelijk deel van het gras isgefreesd NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Hier endaar nog eengras poiletje.
Bieten.Op deO-helft bezig met rooien; loof verspreid;niet gecultivatord.
Maïs.Geel met wat groen erin.
Bieten.HetNstuk (60m)gerooid;bladverspreid;gecultivatord;een medium
oppervlaktestructuur. Derest hetzelfde.
Maïsgeoogst; kalegrond +stoppel;gecultivatord; NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Maïs.Geel met ietsgroen erin.
Maïs.Geel met ietsgroen erin.
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2.13

Vrijdag 25 oktober

NO13

Observatieopvrijdag25oktober,overkomstsatellietop
vrijdag25oktober 1991

Erwordt niet elke keer opnieuw bedekking geschat;erwordt uitgegaan van een normale
doorgroei alspercelen niet opnieuw beschreven zijn.
Standaardgewassen.
Suikerbieten:.
Demeeste percelen gedeeltelijk gerooid.Bietenvan mooi groen
overeindtot percelen met een bruine gloed.Alle bieten nog rechtop.
Verschillende gerooide bietenpercelen of gedeelten ervan zijn al
opnieuw bewerkt eningezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken en opnieuw inte zaaien.
Tarwe:
Alles geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Alles geoogst.
Maïs:
Begintte vergelen;op sommige percelen bezig met oogsten.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog 1perceelwaar vlasligt;tussen het vlasbanen met veel opslag.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20 men 5mhoog.

Bodem, vochtig; hier endaar wat water in desporen.
Weer.

Droog; bewolkt.

Veldbeschrijvingen.
1. Kalegrond van koolzaadstoppel;de O-helft: Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ;
behoorlijk onkruid;een medium oppervlaktestructuur; nog ietssto op oppervlakte
DeW-helft: Geploegd en ingezaaid;gerold met fijne ribbeltjes; een fijne
oppervlaktestructuur OW;opkomst 40 %;duidelijk zichtbare rijtjes.
2. Tarwestoppel;geentandensporen meer;stoppel-strorestenegaal over het
oppervlakte verspreid;geheel bedekkend (verhakseld); lichte NZ-sporen;80%
groen;20 %stro.
3. Koolzaad 100 % bedekking; OW-rijtjes.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes; 70 % bedekking.
5. DeW-helft (tegen deweg;500m)doorgetrokken met cultivator OW; een medium
oppervlaktestructuur; kaal. DeO-helft heeft eenandere oppervlaktestructuur;
bewerking van af deweg niette zien.
6. Koolzaad;80 % bedekking.
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25.
26.
* 27.
28.

* 29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

Opde N-helft bezig met ploegen en inzaaien OW; het geploegde deel heeft een
ruwe oppervlaktestructuur; het gezaaide eenfijne oppervlaktestructuur. Derestvan
de kavelzie5.
Kalegrond;schuin gecultivatord; een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100% bedekking.
Bosaanplant;2,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing;
100% bedekking.
Koolzaad engerst; 100 % bedekking.
100% groen;eenwat bossige structuur.
Mosterd; 100% bedekking.
Mosterd;bedekking 100 %.
Vlasweggehaald;vlasopslag;90 % bedekking.
Mosterd. Bedekking 100 %;geen tarwestoppels meer zichtbaar.
Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom). Deranden gecultivatord
30m.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd, bedekking 100 %.
Opslagvanwintertarwe met iets koolzaad; 100 % bedekking.
Mosterd, bedekking 100 %.
Kale grond OW gecultivatord metverkruimelaar;een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslag in.
Koolzaad opkomst op rijtjes; 50 % bedekking. DeW-kant NZ;de O-kant OW
ingezaaid.
Kaletarwestoppel; om de 3greppels 1dichtgeploegd; ploegbanen 20mbreed;de
zijkanten van de ploegbanen nu geëgd;een medium oppervlaktestructuur; het
middenstrookje van deploegbanen heeft een zeergrove structuur NZ;de afstand
tussen de ploegbanen is30m .Deoverige greppels uitgefreesd; er staatwater in de
greppels.
Koolzaadperceel met greppels;3dan 1dichtgeploegd; NZ;bedekking 50 %.
Koolzaad;20 % opkomst; 5-7cm hoog op deW-helft;verlopend naar 50% opkomst
op O-helft.
Geploegd NZ.Op deW-kant (een klein stukje) nog bezig;(dit waarschijnlijk aan
eindvan dedag klaar). Eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11m breed;kaal
metwat stoppelresten; een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kale stoppelstrokenzijn 20 mbreed.Nueen lichtgroene opslag.
Zover ik kanzien kavelgeheel geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 15% opkomst.
Kale bodem;geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Kale bodem ingezaaid OW;zeer glad;veel kleine ribbels;2 % opkomst.
Kalegrond diagonaal gecultivatord; een grove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte. Nu wat
groene opslag.
Kalegrond.Egaalgeëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan de Zgrensvan het perceel; langsdesloot wat
glad geschoven (strook van ongeveer 50 mbreed). Nuwat groene opslag.
Kalegrond;een medium oppervlaktestructuur; nauwlijks stroresten;egaal perceel;
nu iets opslag 4-5 %.
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36. Gerststoppel met ietsgroene opslag.
37. Groene opslag 80 %bedekking;dereststoppel.
38. Groene opslag 40 % bedekking;dereststoppel.
* 39. Kale grond;bijna geheel geploegd (nog bezig) OW;een grove oppervlaktestructuur
(corners).
* 40. Kalegrond; ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur corners).Aan de Z-kant
nog een klein stukje zoalshet was. Dus:schuin geëgd;een medium
oppervlaktestructuur. Numet behoorlijk wat opslag.
41. Om en om banen gecultivatord eengrove oppervlaktestructuur. Derest nog
hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW;eenruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit eenvleug in.
* 42. Kalegrond.Ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
43. Koolzaad OW ingezaaid;40 % bedekking.
44. Gerststoppel; met groeneopslag.
45. Gerststoppel; groene opslag;60 %bedekking;de reststoppel.
46. Luzernestoppel doodgespoten; zeer egaal;bruin.
47. Tarwestoppel;doorgezaaid met mosterd NZ;80 % groen;20 %stoppel.
* 48. Kale grond gecultivatord; NZ;geen stroresten;eenmedium oppervlaktestructuur;
egaal. Aan deZ-kant bezig met ploegen;eenstrook van 50m;veelverder naar het
W dan gecuItivatorde strook.
* 49. Kale grond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
50. Kale grond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
* 51. Gehele perceel kale grond geploegd;OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
52. 80 % groene opslag;20 %stoppel.Opsmalle strook 90 % groen;geenstoppel.
53. Grasmet zeer weinig stro-dan eenstrook gemaaid vlasmet veel opslagtussen de
vlasbanen -vervolgens eenstrook grasmet weinig stro.
54. Ingezaaidetarwe; 100% bedekking met ietsstroresten.
* 55. Kale grond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
56. Koolzaad; langsZenW rand zandvan uitgebaggerde sloot.
57. Kale grond OW gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; haast OW-"ruggen".
Vlasopslag 20 % groen.
58. Kalegrond;koolzaadstoppel schuin gecultivatord NW-ZO;een medium
oppervlaktestructuur; Onkruid opslag.70 % groen;20 %stro;de rest kalegrond.
59. Koolzaad;100% bedekking OW.
60. 176. Isnu 1kavel.Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
61. Kale bodem gecultivatord OW;een zeer egaal perceel met 40 %vlasopslag;eenzeer
ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
+ 62. DeZ-kant kalestoppel OW. Het midden (=Nkant kalestoppel) geploegd OW;een
medium oppervlaktestructuur. DeN-kant kale grond met eenfijne structuur; OWribbeltjes; ingezaaid;opkomst 15%.
63. Groenbemester +stoppel;80 % groen;20 %stoppel.
* 64. Groenbemester; 100 % bedekking.Wat baantjes met eenwat hoger gewas.Aan de
O-kant bezig met ploegen (12.00uur) een klein strookje gedaan;neemt ook perceel
240aan deO-kantmee.
65. Wintertarwe???? 100% bedekking.
* 66. Kalegrond geploegd en nadien geëgd NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
67. Kalegrond;doorgetrokken met grovetandcultivator NZ;niet zoveelstro.
* 68, 113. Kale grond;geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
69. Groenbemester; bedekking 70 %; OW ingezaaid;rijtjes nogte zien.
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Dezuidelijkste strook: Kalegrond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW;80 % opkomst.
4estrook: kale grond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
Denoordelijkste strook:gras;deranden gemaaid;aande N-kant bezig met
ploegen;een zeer ruwe oppervlaktestructuur met gras polletjes.
Kale bodem;geëgdOW; een fijne tot medium oppervlaktestructuur; nog iets
erwtenstro; 80 m ingezaaid;opkomst 60 %.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur; 100 % opkomst.
Grasmet pollen.
DeO-kant;ongeveer 50m;een laag gewasje metwat hogere polletjes erin;70 %
bedekking. DeW-kant ongeveer 100m; ingezaaid NZ;egaal;40 % bedekking.
Kale grond; ingezaaid (80mbreed);eenfijne oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100 % bedekking.
203.(isnu 1kavel). Kalegrond opnieuw bewerkt NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur.
125.(Isnu 1kavel.Groenbemester; 100 %bedekking.Aan deZ-kant bezig met
ploegen.
Vanaf deweg niet meerte zien.
Kale grond;geëgd;een medium tot ruwe oppervlaktestructuur; bewerkingsrichting
NZ.Tarwe strookjes erbij genomen.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond; NZgeëgd;een grove kluit; NZ-"egruggen" geen onkruid.
Perceelgeheel diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten. OpdeO-helft wat meer opslag in NZ-banen (de oude
maaibanen);doordat W-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord). De
oppervlaktestructuur het zelfde.
Perceel schuin gecultivatord een ruwe oppervlaktestructuur veelstoppelresten; een
egaal perceel;ietsgroene opslag.
Mosterd 80 % bedekking NZingezaaid.
Kale bodem,schuin gecultivatord OW;een egaal perceel met 20 % onkruid opslag;
eenzeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan 20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW;eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag 20 %.
Koolzaad OW ingezaaid; bedekking 15 %. In het midden van het perceel een
strookje 100% bedekking.
Koolzaad;40 % bedekking.
Kalebodem gecultivatord OW;eenzeer egaal perceel metvlasopslag 30 %
bedekking;eenzeer ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20cm.
Koolzaad;100 % bedekking OW ingezaaid.
Koolzaadstoppel schuingecultivatord NW-ZO;een medium oppervlaktestructuur.
Onkruid opslag 50% groen;20 % stoppel de restkalegrond.
Kalegrond;deZ-helft OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten. DeN-helft kale grond;OW ingezaaid;een fijn/medium
oppervlaktestructuur; geen stro.
Wintertarwe; OW ingezaaid;60 % bedekking.
Luzeme-koolzaad: bedekking 100 %;70 % koolzaad;30 % luzerne;50cm hoog.
Grashergroei 100% bedekking.
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Bezig met graste ploegen OW;aan deZ-kanttegen deweg;ongeveer 100m klaar;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel OW;met groene opslag.
Groen gras.
Wasgedeelte vanveld 102.Kalegrond OW bewerkt; eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
105.Geploegd NZeen medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141en 228.Iséén perceel geworden. Kalegrond NZgeploegd;een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad;egaal groen;bed 80 %; inslootjes wat dood gerstestro.
Gras;50 % bedekking.
110en 111. Ingezaaid gras;NZongeveer 90 % bedekking.
123 isnu 1perceel geworden.Wintertarwe. 100 % bedekking;de rand
doodgespoten (15m).Aan de Nkant een begin gemaakt met ploegen;OW;ook de
Nkant van perceel 114wordt meegenomen.
68.Geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem;Opslag doodgespoten; een medium oppervlaktestructuur. Aan deN
kant een begin gemaakt met ploegen;OW.
Kalegrond;OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Groengras.
Tarwestoppel; ingezaaid; 100%groene bedekking;geen stro meer.
Mosterd NZ;80 %opkomst.Aan deO-kant bezig met ploegen (14.30 uur) strook
van 50 m klaar.
Kalegrond; ingezaaide wintertarwe NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 10%.
100% haver opslag.
Groenbemester 90 % bedekking;de reststoppel.
Groenbemester 90 % bedekking;de reststoppel.

123. Zie112.
124.
125.
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* 130.
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132.
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134.
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138.

158één perceel; NZingezaaid met mosterd;100 % bedekking.Aan deZ-kant een
strookje van60mgeploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
78.Isnu 1kavel.Zie78.
Mosterd 95 %bedekking+ stroresten.Aan deZ-kant bezig met ploegen.Zie78en
125.
Kalegrond geploegd en ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid en geëgd met 3tand culivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd; NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
Zie134.
Bezig met ploegen; 1/3 gedeelte aande N-kant klaar; OW-ploegrichting;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derestzie 134.
Zie134.
Groenbemester; 100 % bedekking.
Groenbemester; 90 % bedekking. Bezig met ploegen aan de O-kant; NZ.De helft
geploegd (14.00 uur) een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100 % bedekking.
Ingezaaid;NZ.80 % bedekking.
Kalegrond;geploegd OW-"ruggetjes" een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
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* 140.

141.

Wintertarwe 100 % bedekking.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.

Zie106.

* 142. Kalegrond geheel geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur ("ruggetjes").
143. Kale bodem;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; NZingezaaid.
144. Tarwestoppel; hoge stoppels20cm.
145. Kalegrond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
146. Tarwestoppel met wat groene opslag;iseen keer doorgetrokken met cultivator; een
medium/ruwe oppervlaktestructuur.
147. Groenbemester;70 % groen;30 %stro.
148. Groenbemester; 95 % groen; 5% stoppel.
* 149. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
150. Kalegrond gecultivatord; (ruggetjes) NZ;een medium oppervlaktestructuur.
151. Luzerne; 100 % bedekking.
152. Luzerne; 100 % bedekking.
153. Luzerne; 100 % bedekking.
154. Kalegrond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
155. Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;een erg fijne kluiterige structuur; nog iets
bonenstengels op oppervlakte; 2 % opkomst.
156. Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;een grove oppervlaktestructuur.
157. Aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator; strobaantjes
tussensporen.

158. Zie124.
159.
* 160.
* 161.
162.
163.
164.
165.
* 166.

167.

* 168.
169.
170.
171.
* 172.

Aardappels gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond; nogmaals doorgetrokken met cultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond nogmaals doorgetrokken met cultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond;een ruwe oppervlaktestructuur; NZgecultivatord; ietsstroresten.
Kalegrond;een zeerfijne oppervlaktestructuur; OWingezaaid; 15% opkomst.
Kalegrond; ingezaaid NZ;ietsopkomst. Eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaid gras NZ.Opkomst 10 %.
Groenbemester; opkomst 80 % nog wat bonenstro aanwezig;een medium/fijne
oppervlaktestructuur. DeZ-kant (de helft) geploegdOW; een ruwe
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid. DeZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; een grove oppervlaktestructuur met ietsstro. DeN-helft ingezaaid OW;
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenmedium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Luzerne; hergroei;bedekking 100 %.
Luzerne; hergroei;bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten.
Bieten met zeer veel rietopslag 1,50 mhoog;langsranden en in het midden een
baantje geoogst loof verspreid. Nunet weer bezig (10.30 uur) in het midden met
rooien; nietsveranderd bij vorige keer.
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Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator OW;een zeer grove
oppervlaktestructuur met wat stroresten. Nu in het midden bezig met nog een keer
cultivatoren met 3tand.
Kale bodem.Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;alle sporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Zie60.
Kalegrond bewerkt OW;heel iets loofresten;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meerte zien;eenmedium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid NZ;diepetrekkersporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
eengrove oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond NZgecultivatord;een grove oppervlaktestructuur met wat stroresten;
NZ-"ruggetjes". OpO-helft (klein stukje) bezig met inzaaien; oppervlaktestructuur
wordt dan medium.
Kale grond gecultivatord NZ;een grove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kale grond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kale grond zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes); wat stroop opp;een grove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;een zeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking 15 %.
Aardappelen gerooid; baantjes aardappelen loof en kale grond NZ(even breed).
Trekkersporen doorgetrokken met cultivator. Een medium/grove
oppervlaktestructuur.
DeO-helft bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt;wat NZtrekkersporen met water erin. Eenmedium/grove oppervlaktestructuur. DeW-helft
bieten.
Aardappelen gerooid;kale grond mettrekkersporen; OWdoorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
193.a+b.Gehele stuk tot aandetocht geploegd NZ;kale grond;een ruwe
oppervlaktestructuur. Demeest Oostelijke kant nog bieten.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur; nog stroresten op oppervlakte.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;een
zeer grove oppervlaktestructuur metstroresten.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator (niet met 3tand); een ruwe
oppervlaktestructuur met loofresten;geen bewerkingsrichting te zien.
Aardappelen gerooid endiepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond; NZingezaaid nog ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuur; een
egaalperceel.
Kale grond; NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
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224.
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Bieten. DeW-helft nog bieten. DeO-helft; op klein stukje nategen deweg (50 m);
geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;tussen de
sporen baantjes dood loof; een ruwe/medium oppervlaktestructuur. Aan de W-kant
(80 m)gecultivatord met meertandcultivator;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
77 Isnu 1kavel.Zie77.
Aard;gerooid en doorgetrokken met cultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur;
iets ruggetjes met stroresten.
Kale grond geploegd en geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid NZ;diepe sporen met stroresten (niet doorgetrokken).
Bonengeoogst en doorgetrokken met cultivator NZ;nog veel struikjes op het veld;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond.Perceelgeheel gecultivatord met meertandcultivator; een zeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur. 15 % opkomst.
Gerooid aardappelland;gecultivatord met fijne tandcultivator; geen sporen meer te
zien;een ruwe oppervlaktestructuur; met wat stroresten.
Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Bieten.Aan de O-kant eenstrook van 100mgerooid; blad over het landverhakseld
NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; geentrekkersporen (waarschijnlijk
geëgd). DeW-kant bieten.
Kalegrond; NZingezaaid; iets opkomst eenfijne oppervlaktestructuur.
Perceel gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Bieten:Proefvelden;een mengelmoes met van alleswat; van gerooid tot nog
rechtopstaand.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.OpW-helft bezig palen te zetten
voor fruitbomen, (dusperceel wordt kleiner).
Perceel nogmaals doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;een
zeer ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Perceel geheel doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur metveelstroresten.
Bieten.80maan deZ-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Derest
bieten.
Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% opkomst.
Gras;hergroei 100 % bedekking.
Bieten;geheel geoogst; loof verspreid engecultivatord OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. DeO-helft; eenveel breder stuk naar hetZdan strookje
"bieten"; geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Debieten hebben bruine verdorde bladranden;de randen van het perceel gerooid
en loof verspreid;gecultivatord; een medium oppervlaktestructuur. DeO-helft
(60m) geploegd en geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur.
Bruine gloed over bieten;aan deW-kant een baantje van40mgerooid; loof
verspreid over perceel;dit baantje nu gecultivatord NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur. Aan deZ-kant van dit baantje bezig met ploegen.Zie78;125
en126.
Bieten gerooid; blad over het veldverspreid;de O-helft van het perceel bewerkt.
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Bieten: DeN-helft (50 m)gerooid en bladverspreid over oppervlakte daarna
doorgetrokken met cultivator;een grove oppervlaktestructuur.
Groenbemester. 100 % bedekking geenstoppel.
Zie 106.(Iseen perceel geworden met 106en141).
Bieten. DeO-helft isnu NZgeploegd;een medium/grove oppervlakte stuctuur. De
W-helft isnog bieten.
Bieten.Aan deO-kant een baantje geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur,
(ligt 202 aan) de rest nog bieten.
Bieten.OpdeO-helft langsde weg 80 m kale grond;geploegd en geëgd;een
medium oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.Aan deW-kant gerooid (60 m); bladverspreid;gecultivatord; een
fijn/medium oppervlaktestructuur.
Bieten. Inhet Otegen deweg aaneen baanvan 80 mgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; dan een baantje van60mgerooid;blad verspreid; niet
doorgetrokken;wel sporen NZ.Derest bieten.
Bieten.DeW-kant (100m) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur; de rest
bieten.
Bieten. DeN-helft kalegrond (isde helft vande kavel) geploegd engeëgd OW;een
medium/fijne oppervlaktestructuur. Derestbieten.
Bieten. Langsdeweg (O-kant) 60 mgecultivatord met meertandcultivator; een
ruwe oppervlaktestructuur met ietsblad resten;dan een strook van80 m bieten
gerooid; bladverspreid.Aan de meestW-kant nog eenstrook bieten.
Bieten;30maan de N-kantgeploegd en geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
Derest nog bieten.
Bieten.DeO-helft gerooid;loof verspreid;gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten. DeO-helft geploegd NZ;volledig kale grond;een medium/grove
oppervlaktestructuur; derest nog bieten.
Bieten geheel gerooid; loof verspreid;gecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aan de O-kant bezig met ploegen in combinatie met 64.
Bieten.DeO-helft (80 m) kale grond geploegd NZ;een ruw/medium
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeW-kant (60 m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Derest
bieten.
Kalegrond. Het oostelijk deel van het grasisgefreesd NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Hier endaar nog eengras polletje.
Bieten. DeO-helft, kalegrond ingezaaid NZ(bijna de helft) een fijne
oppervlaktestructuur.
Maïsgeoogst; stoppelland mettrekker sporen;NZ.
Bieten;aande N-kantvan de bieten 60 mkale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur; hierten Nvan60 mkalegrond geëgd;een fijne
oppervlaktestructuur.
Maïsgeoogst; kale grond met stoppel;gecultivatord NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Maïsgeoogst; kale stoppel met trekker sporen;NZ.
Maïs;aandeW-kant bezig met oogsten;kalestoppel mettrekkersporen NZ;(om
14.00 uur de helft geoogst).
Bieten.Aande N-kant 50mgerooid;blad verspreid;gecultivatord.
Bieten.Aan deW-kant (de helft) gerooid; loof verspreid; gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest bieten.
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252. Bieten.Aan deW-kant een stukje gerooid; loof verspreid;gecultivatord.
* 253. Bieten.Waarschijnlijk aan deW-kant wat gerooid (niette zien).
254. Bieten.Aan deO-kantwaarschijnlijk al bieten gerooid;hier kale grond geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Erstaat nu nogeen strook bieten langsde weg
van 150 m.
255. Bieten.Aan deO-kant een klein strookje gerooid; bladverspreid;trekkersporen NZ.
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2.14

Vrijdag 1 november

NO14

Observatieopvrijdag 1 november,overkomstsatellietop
donderdag31oktober 1991

Er isnu niet opnieuw bedekking geschat; erwordt uitgegaan van een normale doorgroei als
percelen niet opnieuw beschreven zijn.
Standaardgewassen.
Suikerbieten:.
Demeeste percelen gedeeltelijk gerooid.Bieten;vangezonde tot
percelen met een bruine gloed.Alle bieten nog rechtop. Verschillende
gerooide bietenpercelen of gedeelten ervan zijn al opnieuw bewerkt en
ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken enopnieuw inte zaaien.
Tarwe:
Alles geoogst.
Gerst:
Alles geoogst.
Uien:
Alles geoogst.
Maïs:
Alles geoogst; op sommige percelen bezig met gieren en/of stoppel
ploegen.
Bonen:
Allemaal geoogst.
Vlas:
Nog 1perceelwaar vlas ligt;tussen hetvlas banen met veel opslag.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20 men 5m hoog.

Bodem. Debewerkte stukken zijn nog vochtig; derestheeft een droge toplaag.
Weer.

Droog en bewolkt.

Veldbeschrijvingen:.
1.

2.

*

3.
4.
5.

*

6.
7.

Kalegrond van koolzaadstoppel; DeO-helft; Opnieuw ge-'schijven-egd' NZ;
behoorlijk onkruid;een medium oppervlaktestructuur; met ietsstro op oppervlakte.
DeW-helft: Geploegd en ingezaaid;gerold;fijne ribbeltjes OW;een fijne
oppervlaktestructuur; opkomst 40 %;duidelijk zichtbare rijtjes.
Tarwestoppel;geentandensporen meer; egaal verspreid stoppel+ stroresten;geheel
bedekkend (verhakseld);lichte NZ-sporen;80 % groen;20 %stro.
Koolzaad 100 % bedekking; OW-rijtjes.
Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes;70 % bedekking.
Inhet midden ishet perceel doorgetrokken met een cultivator OW; een medium
oppervlaktestructuur; kaal.Aan beide kanten eromheen bezig met inzaaien OW;
eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Koolzaad 80 % bedekking.
Kalegrond, ingezaaid met wintertarwe OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
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8.
9.
10.
* 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
Bosaanplant; 1,5 m hoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
Koolzaad en gerst; 100 %bedekking.Aan de N-kantvan het perceel eenstrook van
20mgeploegd OW; een grove oppervlaktestructuur.
100% groen;eenwat bossige structuur.
Mosterd.100 %; bedekking.
Mosterd.100 % bedekking.
Kalegrond schuingecultivatord (geen opslag) een ruwe oppervlaktestructuur;
egaal.
Mosterd. Bedekking 100%.geentarwestoppels meer zichtbaar.
Kaleluzernestoppel; maairichting-vleugOW (om enom). Deranden gecultivatord
(30m).
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd;bedekking 100%.
Opslagvanwintertarwe met iets koolzaad; 100 % bedekking.
Mosterd;bedekking 100 %.
Kalegrond;OW gecultivatord metverkruimelaar;een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslag in.
Koolzaad opkomst op rijtjes; 50 % bedekking. DeW-kant NZ;de Okant OW
ingezaaid.
Kalegrond (perceel met greppels) NZgeploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd) NZ;bed 50 %.
Koolzaad;20 % opkomst; 5-7 cmhoog inW-helft; verlopend naar 50 % opkomst in
O-helft.
Kalegrond geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11m breed;kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kale stoppelstroken 20m breed.Nueen lichtgroene opslag. Bijna
aandeZ-kant en in het midden bezig met ploegen OW (smalle banen 40 m); een
ruwe oppervlaktestructuur, (waarschijnlijk vanochtend begonnen).
Zover ik kan zien kavelgeheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalebodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 15 % opkomst.
Kalebodem;geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Kalebodem;koolzaad;OW ingezaaid;zeerglad;veel kleine ribbels;2 % opkomst.
Kalegrond diagonaal gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte Nu wat
groene opslag.
Kalegrond. Egaalgeëgd perceel NZ.Egaalverspreidwat stengel resten;een
medium oppervlaktestructuur. Aan deZgrensvanhet perceel;langsde sloot wat
gladgeschoven (strook van ongeveer 50m breed). Nuwat groene opslag.Bijna aan
de N-kanten aandeZ-kant eenklein baantje geploegd (10m)OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Gerststoppel met ietsgroeneopslag.
Groeneopslag 80 % bedekking;dereststoppel.
Groene opslag40 % bedekking;de reststoppel.
Kalegrond geheel geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners).
Kalegrond; ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
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* 53.
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* 65.
66.
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69.
70.

Omen om banen gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur. Derest nog
hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW. Eenruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit een vleug in.
Kalegrond;ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;40 % bedekking.
Gerststoppel met groene opslag.
Gerststoppel met groene opslag;60 %bedekking;de reststoppel.
Luzernestoppel doodgespoten; zeer egaal;bruin.Aan de N-kant (80 m) kale grond
ingezaaid OW; ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel;doorgezaaid met mosterd NZ;80 %groen 20 %stoppel.
Aan de N-kant kale grond gecultivatord;(een strook van 80 m) NZ;een medium
oppervlaktestructuur; geenstroresten;egaal.AandeZ-kant bezig met ploegen;veel
verder naar het W dan gecultivatorde strook.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
80 %groene opslag 20 %stoppel.Opsmalle strook 90 % groen;geen stoppel.
Rommel;geen opnamen meer!!!(Groen grasmet zeerweinig stro- gemaaidvlas;
veelopslagtussenvlas banen -groen gras met weinig stro).
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m) geëgd
OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;langsZenW rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond OW gecultivatord; een grove oppervlaktestructuur; haast OW-"ruggen".
Vlasopslag 20 %groen.
Kalegrond;koolzaad stoppel schuin gecultivatord; NW-ZO.Een medium
oppervlaktestructuur; onkruid opslag.70 % groen;20 %stro de rest kale grond.Nu
bezig met ploegen en inzaaien NZ;een medium oppervlaktestructuur, (vanochtend
begonnen).
Koolzaad; 100 % bedekking OW.
176.Isnu 1kavel.Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond (12.00uur) ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
(waarschijnlijk gisteren al klaar).
DeZ-kant; kalegrond geploegd OW;eenmedium oppervlaktestructuur. DeN-kant
kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-ribbeltjes; ingezaaid;opkomst 15%.
Groenbemester;80 % groen;20 %stoppel.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur met heel ietsstroresten.
113. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100.Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kale grond ingezaaid een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW;80 % opkomst.
4estrook: kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Denoordelijkste strook:Aan de N-kant een baantje gras(20 m);de rest geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
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+ 71. Kale bodem;80 mbreed ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur. Bij
perceel71en 246zijn de perceelsgrenzenwat veranderd.
72. OW ingezaaid gras;eenfijne structuur; 100% opkomst.
* 73. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 74. DeO-kantongeveer 50m;kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeW-kant ongeveer 100m ingezaaid NZ;egaal;40 % bedekking.
75. Kale grond;80 mbreed ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
76. Ingezaaidgras;100% bedekking.
* 77. en 203 (isnu 1kavel).Op klein strookje naaan deW-kant ingezaaid NZ;een
medium oppervlaktestructuur.
78;
125
en 126(isnu 1kavel;perceelsgrenzenveranderen wel) Kalegrond; geploegd
*
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
79. Vanaf deweg niet meerte zien.
* 80. Kalegrond geploegd NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
81. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
82. Kale grond; NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig; NZ-"egruggen"
geen onkruid.
83. Perceelgeheel diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten. DeO-helft wat meer opslag in NZ-banen (deoude maaibanen);
doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord). De
oppervlaktestructuur hetzelfde.
84. Perceelschuin gecultivatord; een ruwe oppervlaktestructuur metveel stoppelresten;
egaal perceel;ietsgroene opslag.
85. Mosterd;80 % bedekking NZingezaaid.
86. Kale bodem schuin gecultivatord OW;een egaal perceel met 20 % onkruid opslag;
eenzeer ruwe oppervlaktestructuur met zeer grove kluiten;groter dan20x20cm.
87. Kalegrond gecultivatord OW; eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20 cm.Opslag 20 %.
88. Koolzaad;OW ingezaaid; bedekking 15%. In het midden van het perceel een
strookje 100 % bedekking.
89. Koolzaad;40 % bedekking.
+ 90. Kale bodem gecultivatord OW;eenzeer egaal perceel;vlasopslag 30 %;een zeer
ruwe oppervlaktestructuur met grove kluiten tot 20x20 cm.Nu bezig met ploegen
en zaaien OW (vanochtend begonnen).
91. Koolzaad;100 % bedekking;OW ingezaaid.
* 92. Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
95. Kalegrond. DeZ-helft OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten. De N-helft kale grond OW ingezaaid;een fijn/medium
oppervlaktestructuur; geen stro.
96. Wintertarwe OW ingezaaid;60 % bedekking.
97. Luzerne-koolzaad; bedekking 100%;70 % koolzaad;30 % luzerne 50cm hoog.
98. Grashergroei 100 % bedekking.
* 99. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 100, 69.Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
101. Groengras.
102a. Wasgedeelte vanveld 102. Kalegrond OW ingezaaid;een fijne
oppervlaktestructuur.
102b. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
103. Kale grond NZ ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
104, 105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
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141en 228.Iseen perceel geworden. Kale grond NZgeploegd;een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad;egaal groen;bedekking 80 %; inslootjes wat dood gerstestro.
Gras;OWingezaaid;50 % bedekking.
110en 111.Ingezaaid gras NZ;ongeveer 90 % bedekking.
123.Isnu 1perceel geworden. Kalegrond geploegd OW; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68.Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Groengras.
148.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid wintertarwe NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 10 %.
100% haver opslag.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie112.
158. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie78.
Zie78.
Kale grond geploegd en ingezaaid NZ;een fijn/medium oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid en geëgd met 3tand culivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
Zie134.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie 134.
Groenbemester; 100 % bedekking.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras; 100 % bedekking.
Ingezaaid;NZ.80 % bedekking.
Kalegrond;geploegd OW-"ruggetjes" een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
250.(gedeeltelijk) Kalegrond ingezaaid (150m) OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie106.
Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur "ruggetjes".
Kale grond;ingezaaide wintertarwe NZ;eenzeerfijne oppervlaktestructuur.
Aan deweg (80m) kale grond ingezaaid NZ;een fijne oppervlaktestructuur; op de
restvan de kavel bezig met ploegenvan detarwestoppel; hoge stoppels20cm.
Kale grond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel met wat groene opslag;iseen keer doorgetrokken met cultivator; een
medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Groenbemester; 70 % groen;30 %stro.
117. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord;(ruggetjes) NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Luzerne; 100% bedekking.
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Luzerne; 100 % bedekking.
Luzerne; 100 % bedekking.
Kale grond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;egaal;een ergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengels erop;2 % opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur.
DeO-helft.Aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussende sporen strobaantjes. DeW-helft gecultivatord met meertandcultivator NZ;
eenruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid;diepe sporendoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond; nogmaals doorgetrokken met cultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond; nogmaals doorgetrokken met cultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Kalegrond; NZgecultivatord;eenruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Kalegrond; ingezaaid grasOW; eenzeer fijne oppervlaktestructuur; 15% opkomst.
Kalegrond; ingezaaid gras NZ;ietsopkomst; eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaid gras; NZ.Opkomst 10 %.
Kale grond;geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Aan de N-kant nog
(40m)groenbemester; opkomst 100%.
Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; eengrove oppervlaktestructuur met ietsstroresten. De N-helft
ingezaaid OW; kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaid met wintertarwe NZ;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
Luzerne,hergroei;bedekking 100 %.
Luzerne, hergroei;bedekking 100%.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten.
Bieten met zeer veel rietopslag 1,50 m hoog;langsde randen en in het midden een
baantje geoogst; loof verspreid ensporen doorgetrokken OW.
Kalegrond gecultivatord OW (?)een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal; geensporen.
Kalebodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur metstroresten.
Aardappelen gerooid;alle sporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.

176. Zie60.
* 177. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
178. Kalegrond gecultivatord OW;eenruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
179. Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
180. Perceel ingezaaid OW;geen sporen meerte zien; eenmedium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
181. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
182. Kale grond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
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Kale grond NZgecultivatord (nogmaals);een ruwe oppervlaktestructuur met
stroresten;geentrekkersporen.
Kale grond;deO-helft NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten (ruggetjes). DeW-helft gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
met stroresten;egaal.
Kale grond gecultivatord NZ;eengrove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond;zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepesporen;sporen doorgetrokken met2
tandcultivator (ruggetjes);wat stro op opp;een grove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking 15 %.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelloof en kale grond NZ(even breed).
Trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een medium/grove
oppervlaktestructuur.
DeO-helft. Bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt;wat NZtrekkersporen met ietswater erin;eenmedium/grove oppervlaktestructuur. Opde
W-helft bezig met rooien;een paar smalle baantjes (waarschijnlijk vanmorgen
begonnen). Dustijdens overkomst gewoon bieten.
Aardappelen gerooid;kale grond mettrekkersporen; OWdoorgetrokken met2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceelsgrenzen
veranderd).
DeW-kant ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (ook hier perceels grenzen veranderd).
Geploegd NZ;kale grond met eenruwe oppervlaktestructuur, (perceels grenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond;bezig met diagonaal eggen (in het midden) een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten. Deovergebleven perceels hoeken;gerooid en
doorgetrokken met cultivator (niet met 3tand) een ruwe oppervlaktestructuur met
loofresten; geen bewerkingsrichting te zien.
Aardappelen gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur metstroresten.
Kale grond; NZingezaaid;nog ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuureen egaalperceel.
Kalegrond NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Bieten. DeW-helft nog bieten. DeO-helft; een strookje tegen deweg (50 m);
gerooid; loof verspreid en gecultivatord OW;een medium oppervlaktestructuur. De
rest geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;tussen de
sporen baantjes dood loof;een ruwe/medium oppervlaktestructuur. Aan de W-kant
80mgecultivatord met meertandcultivator;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
77.Isnu 1kavel.Zie77.
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Kalegrond geëgd OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal.
Kale grond geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;NZdoorgetrokken met meertandcultivator;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Bonengeoogst en doorgetrokken met cultivator NZ;nogveel struikjes op het veld;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord met meertandcultivator; eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW; eenfijne oppervlaktestructuur; 15 % opkomst.
OpZ-gedeelte (80 m) kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest gerooid aardappelland;gecultivatord met fijnetandcultivator; geen sporen
meerte zien;een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappelen gerooid ensporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aan de O-kant (100 m); kale grond gecultivatord NZ;een medium
oppervlaktestructuur (ruggetjes) iets loofresten;de rest (80m) bieten gerooid en
loof verspreid NZ;trekkersporen.
Kale grond NZingezaaid; ietsopkomst; eenfijne oppervlaktestructuur.
Perceelgecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Bieten;Proefvelden: Eenklein strookje (60m) bijna aan deO-kant nog bieten; de
rest kale grond;doorgetrokken met meertandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met iets loofresten.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZ;met 3tandcultivator; zeer grove
oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Perceel nogmaals doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;een
zeer ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.Aan deZ-kant bezig palente zetten
voor fruitbomen.
Perceeldoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
veelstroresten.
Bieten.80maan de Z-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De rest
bieten.
Ingezaaid NZ;een fijne oppervlaktestructuur. 5% opkomst.
Gras;hergroei, 100 % bedekking.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meer als
voorheen.
Bieten hebben bruine verdorde bladranden; de perceelsranden gerooid en loof
verspreid;gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur. DeO-helft (60m)
ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Demiddenstrook bieten;deW-kant (60m)endeO-kant (80m) kalegrond NZ
ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur (percelering veranderd).
Kalegrond. DeW-kant geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Bieten.DeN-helft (50 m)gerooid en bladverspreid over het oppervlak;
doorgetrokken met cultivator; een grove oppervlaktestructuur.
Groenbemester. 100 % bedekking geenstoppel.
Zie 106.
Bieten.DeO-helft NZgeploegd;een medium/grove oppervlakte stuctuur. DeWhelft; het stuk langsdeweg;(60 m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest nog bieten (80m).
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Bieten.Aan deO-kant eenbaantje geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. In
het midden nog een strook bieten (80m);aandeW-kant eenbaan gerooid;blad
verspreid en gegierd NZ.
Bieten.Eenstrook langs deweg (100m) ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeW-kant (100 m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Derest nog
bieten.
Bieten.DeO-kant (140m)kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derestnog bieten.
DeW-kant (100m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur; aan de O-kant
bezig met ploegen NZ;bieten geheelweg.
Bieten.DeN-helft kale grond (isde helft van de kavel) OW ingezaaid;een
medium/fijne oppervlaktestructuur. Derest bieten.
Kalegrond;bijna geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Aan deWkant op 200 mvan de weg bezig met ploegen; detarwe baantjes langsdeweg ook
geploegd.
Bieten.Aan de N-kant (100m)OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Bieten. DeO-helft gerooid;loof verspreid en gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeO-helft; kale grond geploegd NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-helft (80m)kale grond ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeW-kant (60 m) kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest bieten.
Kale grond. HetOostelijk deel van het gras isgefreesd NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Hier en daar nog eengras polletje.
Bieten.OpO-helft; kale grond ingezaaid NZ(bijna de helft) een fijne
oppervlaktestructuur. OpdeW-helft bezig met rooien NZ;het loof verspreid over de
oppervlakte; nog2baantjes bieten.
Maïsgeoogst; stoppellandmettrekker sporen;NZ.Op de O-helft bezig met gieren,
(waarschijnlijk vandaag begonnen).
Aan de N-kant kale grond (120 m) ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur,
(eenstrook van60 mnog wel herkenbaar door vocht verschil). DeZ-kant nog bieten
(90m). Deperceelsgrenzen van perceel 246en71zijn wat veranderd.
Maïsgeoogst; kale grond met stoppel;gecultivatord NZ;een medium
oppervlaktestructuur..
Kalegrond gestoppelploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
maïsstoppelresten.
Kale grond gestoppelploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
maïsstoppelresten.
Isgedeeltelijk overgegaan in perceel nr. 139.Kale grond ingezaaid OW; eenfijne
oppervlaktestructuur. Debieten zijn niet meer waar te nemen.
Bieten.Aan deW-kant de helft gerooid; loof verspreid en gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. OpdeW-kant nu bezig met ploegen NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest bieten.
Bieten.Aan deW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? De rest bieten.
Kale grond; geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur; aande O-kant (20m)
bieten gerooid;blad verspreid en gecultivatord NZ.
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100m langsdeweg kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest heeft een andere oppervlakte bewerking.
Bieten.Aan deO-kant een klein strookje gerooid;bladverspreid;trekkersporen NZ.
Bieten.DeW-helft bieten. DeO-helft gerooid;bladverspreid engecultivatord NZ;
een medium oppervlaktestructuur.
Bieten.Aan deZ-kant bezig met rooien (150m gerooid); kale bieten in rijtjes op het
land met rijtjes loof ertussen;bezig met oprapen van de bieten OW;de rest van de
kavel nogstaande bieten.
Bieten.DeO-kant (80 m) ingezaaide kale grond NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
De restbieten.
Kalegrond (wasgras) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-helft; kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Derest gras..
Bieten.DeO-kant (60m)geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur. Derest
bieten.
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Donderdag 7 november
Observatie op donderdag 7november, overkomst
satelliet opwoensdag 6november 1991

Erisnu niet opnieuw bedekking geschat; erwordt uitgegaan van een normale doorgroei als
percelen niet opnieuw beschreven zijn.
Standaardgewassen.
Suikerbieten:
Demeeste percelen gedeeltelijk of geheel gerooid.Inde bieten die er
nog staanwat geel/bruin blad.Verschillende gerooide bietenpercelen
of gedeelten ervan zijn al opnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken en opnieuw inte zaaien.
Maïs:
Allesgeoogst; op sommige percelen bezig met gieren en/of stoppel
ploegen.
Vlas:
Geenvlas meer.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20men 5mhoog.

Bodem. Zeernat na langdurige regenval.
Weer

Zeernat; tijdens overkomst satelliet heeft het waarschijnlijk geregend; tijdens
waarnemen ook gehele dag regen.

Veldbeschrijvingen:.
+ 1. DeO-helft. Koolzaad;eenegale opkomst 95 % bedekking met wat onkruid opslag
NZ.DeW-helft. Eenmooi egaalwintertarwegewasje; OW ingezaaid;opkomst 90 %.
* 2. DeZ-helft.Tarwestoppel ingezaaid met groenbemester; 100 %groen. DeN-helft (de
helft van de kavel) kale grond geploegd (en nog bezig) OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
3. Koolzaad 100% bedekking; OW-rijtjes.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes; 70 % bedekking.
* 5. Kalegrond geheel ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
+ 6. Koolzaad 80 % bedekking.
7. Kale grond ingezaaid met wintertarwe OW; eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
8. Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
10. Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
* 11. Kalegrond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 12. Inhet N;het midden en hetZ;strokenvanongeveer 40 mbreedte geploegd OW
een ruwe oppervlaktestructuur. Derest 100 % groen;een bossige structuur.
13. Mosterd;100 % bedekking.
14. Mosterd; 100 % bedekking.
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Kale grond schuin gecultivatord (geen opslag);een ruwe oppervlaktestructuur;
egaal. Inhet midden een klein baantje geploegd (20m) OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Mosterd. Bedekking 100 %; geentarwestoppels meer zichtbaar.
Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom). Deranden (30m)
gecultivatord.
Kalegrond geploegd OWeen ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd; 100 % bedekking.
Opslagvanwintertarwe met iets koolzaad;100 % bedekking.
Mosterd; 100 % bedekking.
Kale grond OW gecultivatord metverkruimelaar;een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten. Erkomt wat groene opslag in.Aan deZ-kant 20 m geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad opkomst op rijtjes; 50 %bedekking. AandeW-kant NZ;aan deO-kant
OW ingezaaid.
Kalegrond (perceel met greppels) geploegd NZeen ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd) NZ;bedekking 50 %.
Koolzaad;20 % opkomst; 5-7 cmhoog in deW-helft; verlopend naar 50 % opkomst
in de O-helft.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11m breed kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kale stoppelstroken 20 m breed.Nueen lichtgroene opslag. Bijna
aandeZ-kant en in het midden banen geploegd OW (80mbreed). Een ruwe
oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd; NZeen ruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem;zeer glad; OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 15 % opkomst.
Kale bodem geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Kale bodem. Koolzaad ingezaaid OW;zeer glad;veel kleine ribbels.2 % opkomst.
Kale grond diagonaal gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte. Nu wat
groene opslag.
Kale grond. Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengel resten; medium
oppervlaktestructuur. Nuwat groene opslag.Bijna aan de N-kanteen geploegde
baan van 60m breed OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Vanuit het midden naar het W eenbaanvan 100mgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur. Langsdeweg (80 m) nog gerststoppel met groene opslag.De
O-kantvan de kavel isgrasland.
Groene opslag;80 % bedekking;de reststoppel.
Groene opslag;40 % bedekking;de reststoppel.
Kale grond geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners).
Kale grond ingezaaid OW;een fijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
Om en om banen gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur. Derest nog
hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW. Eenruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit eenvleug in.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;40 % bedekking.
Gerststoppel met groene opslag.
Gerststoppel met groene opslag;60 % bedekking;de reststoppel.
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Kale grond; perceel geheel ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
Tarwestoppel;doorgezaaid met mosterd NZ;80 % groen 20 %stoppel.
Kalegrond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Kale grond; ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond.Kavel zogoed alsgeheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur;
in het Nnog een strookje groenbemestervan 20 m.breed.
Rommel;geen opnamen meer!!! (Groen gras met zeer weinig stro-gemaaidvlas;
veel opslagtussenvlas banen -groen grasmet weinig stro).
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m) geëgd
OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad; langsZenW rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100% bedekking OW.
176.Isnu 1kavel.Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant: kale grond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur. DeN-kant:
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OW-ribbeltjes; ingezaaid;opkomst
15%.
227. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OWgeploegd; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kale grond; NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur; heel ietsstroresten.
113. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kalegrond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid OWeenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW;80 % opkomst.
4e strook: Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Denoordelijkste strook:Aande N-kanteen baantje (20m)gras;de rest
geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem;80 mbreed ingezaaid met gras;OWeenfijne oppervlaktestructuur. Bij
perceel71en246zijn deperceelsgrenzenwat veranderd.
OW ingezaaid gras;eenfijne structuur; 100 % opkomst.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeOostkant: ongeveer 50m;kalegrond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur. DeWestkant: ongeveer 100m; NZingezaaid;egaal;40 %
bedekking.
Kale grond;80 mbreed; ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras; 100 % bedekking.
203.(isnu 1kavel).Op klein strookje naaan deW-kant; ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
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125en 26.(isnu 1kavel;perceels grenzen veranderen wel) Kale grond; geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond.
Kale grond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig; NZ "egruggen";
geen onkruid.
Perceelgeheel diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten.Opde O-helftwat meer opslag in NZbanen (de oude
maaibanen);doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord).
Deoppervlaktestructuur hetzelfde.
Perceel schuin gecultivatord;eenruwe oppervlaktestructuur; veelstoppelresten; een
egaal perceel met ietsgroene opslag.
Mosterd 100% bedekking; NZingezaaid.
Kale bodem schuin gecultivatord OW; eenzeer egaal perceel met 20 % opslag;een
zeer ruweoppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan 20x20cm.
Kale grond gecultivatord OW; eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag 20 %.
Koolzaad OW ingezaaid. Bedekking 15%. In het middenvan het perceeleen
strookje 100 % bedekking.
Koolzaad;40 % bedekking OW.
Kale grond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeZ-helft OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten. DeN-helft; kale grond OW ingezaaid;een fijn/medium
oppervlaktestructuur; geen stro.
Wintertarwe OW ingezaaid;60 % bedekking.
Luzeme-koolzaad;bedekking 100%;70 % koolzaad;30 % luzerne; 50cmhoog.
Gras;hergroei; 100% bedekking.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
69.Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Groengras.
(Wasgedeelte vanveld 102). Kalegrond OW ingezaaid;een fijne
oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.;.
Kale grond NZ ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141en 228.Iséénperceel geworden. Kalegrond;NZgeploegd;een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad egaal groen;bedekking 80 %; inslootjes wat dood gerste stro.
Gras;OW ingezaaid; 50% bedekking.
110en 111. Ingezaaid grasNZ;ongeveer 90 % bedekking.
123.Isnu 1perceel geworden. Kalegrond geploegd OW;een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Groengras.
148.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
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Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaide wintertarwe NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 10 %.
100% haver opslag.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.

123.

Zie112.

124.

158. Kale grond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.

125. Zie78.
126. Zie78.
127. Kalegrond geploegd en ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
+ 128. Aardappels gerooid engeëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur metstroresten.Grond ziet erwat verslempt uit.
129. Kale grond geploegd NZ;eenmed oppervlaktestructuur.
130. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
+ 131. Groenbemester; 100 % bedekking.
132. Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
* 133. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 134. Aan de N-kantgeploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur; aan deZ-kant (100m)
nog groenbemester.
135. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
136. Ingezaaid gras 100 % bedekking.
137. Ingezaaid;NZ;80 % bedekking.
138. Kalegrond;geploegd OW-"ruggetjes" een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
139. 250.(gedeeltelijk) Kale grond ingezaaid (150m)OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
140. Kale grond geploegd OW; een medium oppervlaktestructuur.
141. Zie106.
142. Kalegrond geploegd OW;een med oppervlaktestructuur "ruggetjes".
+ 143. Kale grond;een zeer fijne oppervlaktestructuur; NZ ingezaaide wintertarwe.
Opkomst 3 %.
* 144. Aan deweg (140 m) kale grond ingezaaid NZeenfijne oppervlaktestructuur.;.
145. Kalegrond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
146. Tarwestoppel met wat groene opslag;iseen keer doorgetrokken met cultivator; een
medium/ruwe oppervlaktestructuur.
+ 147. Groenbemester. 100 % bedekking OW.
148. 117. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
149. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
150. Kale grond gecultivatord; (ruggetjes) NZ;een medium oppervlaktestructuur.
151. Luzerne; 100 % bedekking.
152. Luzerne; 100 % bedekking.
153. Luzerne; 100 % bedekking.
154. Kale grond;schuin gecultivatord;een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
155. Kale grond ingezaaid NZegaal;eenergfijne kluiterige structuur; nog iets bonen
stengelserop. 2% opkomst.
156. Aardappels gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;een grove oppervlaktestructuur.
157. DeO-helft:Aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussen sporen strobaantjes. DeW-helft gecultivatord met meertandcultivator NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
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Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ; (lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond; 2xdoorgetrokken met cultivator; OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kale grond 2xdoorgetrokken met cultivator OW; een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kalegrond;een ruwe oppervlaktestructuur; NZgecultivatord met ietsstroresten.
Kalegrond; eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW; ingezaaid gras;40 % opkomst.
Kalegrond; ingezaaid gras NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; 15%
bedekking.
Kale grond; ingezaaid gras NZ;opkomst 30 %.
Kalegrond;geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
•ruggetjes" eengrove oppervlaktestructuur ietsstroresten. DeN-helft ingezaaid
OW; kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond; ingezaaide wintertarwe NZ;een medium oppervlaktestructuur met wat
stroresten.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid;doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten;geensporen.
Bieten met zeer veel rietopslag 1,50 mhoog; langs de randen en in het midden een
baantje geoogst; loof verspreid en sporen doorgetrokken OW.
Kale grond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur (?) ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem.Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;alle sporen doorgetrokken met 3tandcultivator; NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Zie60.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meer te zien;een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord (2x)een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;
geentrekkersporen.
Kalegrond. DeO-helft NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten (ruggetjes). DeW-helft gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
met stroresten;egaal.
Kale grond gecultivatord NZ;een grove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;sporen doorgetrokken met2
tandcultivator (ruggetjes); wat stro op opp; een grove oppervlaktestructuur.
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Kale grond;een zeer fijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid.Bedekking 15%.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappel loof en kale grond NZ(even breed).
Trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Op deO-helft bieten geoogst; loof verspreid over het veld;geheel bedekt; wat NZtrekkersporen met veelwater erin; een medium/grove oppervlaktestructuur. DeWhelft (200 m)nog staande bieten.
Aardappelen gerooid;kale grond met trekkersporen;OW doorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceelsgrenzen
veranderd).
DeW-kant; ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant; geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (ook hier perceelsgrenzen veranderd).
Geploegd kale grond NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceels grenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator; OW;een ruwe
oppervlaktestructuur; nog stroresten op oppervlakte.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;een
zeer grove oppervlaktestructuur metstroresten.
Kale grond geëgd een ruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien;egaal;
met wat stroresten.
Aardappelen gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond NZingezaaid;nog ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuur; een
egaalperceel.
Kalegrond NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Bieten. DeW-helft nog bieten. DeO-helft; kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid ensporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;tussen de
sporen baantjes dood loof;een ruwe/medium oppervlaktestructuur. Aan de W-kant
80mgecultivatord met meertandcultivator;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
77.Isnu 1kavel.Zie77.
Kalegrond geëgd OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal.
Kalegrond geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;gecultivatord met meertandcultivator; een zeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur; 50% opkomst.
OpZ-gedeelte (80 m) kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest gerooid aardappelland;gecultivatord met fijne tandcultivator; geen sporen
meerte zien;een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappelen gerooid ensporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaid NZ;iets opkomst; eenfijne oppervlaktestructuur.
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214. Perceelgecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
* 215. Alle bieten weg;perceel bijna geheel doorgetrokken met meertandcultivator NZ;
nogwel wat loofresten.Aan deO-kantwat diepetrekkersporen NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
216. Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.Op deW-helft bezig palen te zetten
voor fruitbomen.
217. Perceel(2x)doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;eenzeer
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.Aan deZ-kant bezig palen te zetten voor
fruitbomen.
218. Perceeldoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
veel stroresten.
219. Bieten;80 maan deZ-kant geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. Derest
bieten.
220. Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% opkomst.
221. Gras;hergroei 100% bedekking.
222. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meer als
voorheen.
* 223. Bieten:deO-rand (60 m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. DeW-rand
(10 m)geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur. Destrook overgebleven bieten
is130mbreed.
224. Demidden strook bieten;deW-kant (60 m)endeO-kant (80m) kale grond
ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; (percelering veranderd).
225. Kale grond. DeW-kant geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
226. Bieten.DeN-helft (50m)gerooid;blad verspreid over oppervlakte en
doorgetrokken met cultivator; eengrove oppervlaktestructuur.

* 227. Zie63.
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Bieten. DeO-helft NZgeploegd;een medium/grove oppervlakte stuctuur. DeWhelft; het stuk langsdeweg;(60m) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derestnog bieten (80m).
Bieten.Aan deO-kanteen baantje geploegd NZ;een ruwe/medium
oppervlaktestructuur. Inhet midden nog een strook bieten (80 m);aan de W-kant
kale grond geploegd NZ;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Bieten.Eenstrook langsweg (100m) ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derest nogbieten.
Bieten.DeW-kant (100 m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Derest nog
bieten.
Bieten.DeO-kant (140m) geploegd kale grond NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest nog bieten.
Kalegrond geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond.De N-helft kale grond (isde helft van de kavel) OW ingezaaid; een
medium/fijne oppervlaktestructuur. DeZ-helft geploegd OW (van deweg af niet
goed meerte zien).
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aan de N-kant (100m)OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur. Derest
nog bieten.
Bieten.DeO-helft gerooid; loof verspreid en gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derestnog bieten.
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Bieten. DeO-helft kale grond geploegd NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-helft 80 mkale grond ingezaaid NZ;een med oppervlaktestructuur. De
rest nog bieten.
Bieten.DeW-kant 60 mkale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. De
restbieten.
Kale grond. Het oostelijk deelvan het gras isgefreesd NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Hier endaar nog een gras polletje.
Bieten.Opstrook bietenvan30mna (aan deW-kant) perceelgeheel ingezaaid NZ;
kale grond met een fijne oppervlaktestructuur
Maïsgeoogst;stoppelland met trekker sporen NZ.DeO-helft isgegierd.
DeN-kant kale grond (120m) ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. DeZkant bieten (90 m). Deperceels grenzenvan de percelen 246en 71zijn wat
veranderd.
Maïsgeoogst; kalegrond met stoppel;NZgecultivatord;een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond gestoppelploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
maïsstoppelresten.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Isgedeeltelijk overgegaan in perceel nr. 139.Kalegrond geëgd OW; een fijne
oppervlaktestructuur. Debieten zijn niet meer waarte nemen.
Bieten.Aan deW-kant (130m) kale grond ingezaaid NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Danbaan in het midden (60m)geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; in het Onog bieten (60m).
Bieten.Aan deW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? Derest langsweg nog bieten
(80 m).
Kale grond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur; geen bieten meer.
Langsdeweg (100m) kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest heeft eenandere oppervlakte bewerking.
Bieten.Aan de O-kant een klein strookje gerooid; bladverspreid;trekkersporen NZ.
Bieten.DeW-helft bieten.DeO-helft kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
DeZ-kant: (150m) kalegrond ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur. De
N-kant:(100 m)aan de N-enZ-kant van dit stuk nog staande bieten (20m) in het
midden (60m) bieten gerooid; loof verspreid;trekkersporen OW.
Bieten.DeO-kant (80m) ingezaaide kalegrond NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Derestbieten.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur; geen gras meer.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aan deO-kant bieten gerooid;blad verspreid engestoppelploegd NZ;heel iets
loofresten;eenmedium oppervlaktestructuur; geen sporen.DeW-kant;aan deweg;
(100m) nog bieten.
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Woensdag 13 november

NO16

Observatieopwoensdag 13november,overkomst
sattelietopdinsdag 12november1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
Demeeste percelen gedeeltelijk of geheel gerooid. Inde bieten die er
nog staanwat geel/bruin blad.Verschillende gerooide bietenpercelen
of gedeelten ervan zijn al opnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken enopnieuw inte zaaien.
Maïs:
Alles geoogst; op sommige percelen bezig met gieren en/of stoppel
ploegen.
Vlas:
Alle percelen geoogst.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan stro-mijten.
7;5m x20 men 5m hoog.

Bodem. Nat; hier en daar water in desporen.
Weer. droog; gedeeltelijk tot geheel bewolkt.
Veldbeschrijvingen:
1. DeO-helft koolzaad;eenegale opkomst 95 % bedekking met wat onkruid opslag;
NZingezaaid.DeW-helft. Een mooi egaalwintertarwegewasje; OW ingezaaid;
opkomst 90 %.
* 2. Kalegrond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
3. Koolzaad; 100 % bedekking; OW-rijtjes.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW-rijtjes; 70 % bedekking
5. Kalegrond ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur.
6. Koolzaad;80 % bedekking
7. Kalegrond; ingezaaide wintertarwe OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur.
8. Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
9. Bosaanplant; 1,5 m hoge populieren met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
10. Bosaanplant; 2,5 m hoge populieren met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
11. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
* 12. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
13. Mosterd; 100 % bedekking
14. Mosterd; 100 % bedekking
+ 15. Kale grond;schuin gecultivatorde niet meerte zien (geen opslag) een ruwe
oppervlaktestructuur; egaal.Inhet midden eenklein baantje geploegd (20m) OW;
een ruwe oppervlaktestructuur.
+ 16. Mosterd. Bedekking 100%.
17. Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om en om). Deranden gecultivatord
(30 m).
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Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd; bedekking 100%.
Opslagvanwintertarwe met iets koolzaad;100 % bedekking
Mosterd; bedekking 100 %.
Kale grond OWgecultivatord met verkruimelaar;een medium oppervlaktestructuur
met stoppelresten.Erkomt wat groene opslag in.Aan deZ-kant (de helft) geploegd
(nog bezig) OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad opkomst op rijtjes; 50% bedekking DeW-kant NZ;deO-kant OW
ingezaaid.
Kale grond (perceel met greppels) NZgeploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd) NZ;bedekking 50 %.
Koolzaad;NZingezaaid;deW-helft 60 % bedekking;verlopend naar 100% in 0helft.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalestoppel NZ.Slootjes dicht geploegd/geëgd. Bewerkte stroken 11mbreed kaal
met wat stoppelresten;een medium tot grove oppervlaktestructuur. De
tussenliggende kale stoppelstroken 20mbreed.Nueen lichtgroene opslag.Aan de
N-kantendeZ-kant 100m(elk) geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 15% opkomst.
Kale bodem geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;zeer glad;veelkleine ribbels;30 % opkomst.
Kalegrond;diagonaal gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur.
Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op oppervlakte. Nu wat
groene opslag.
Kale grond. Egaal geëgd perceel NZ.Egaalverspreid wat stengelresten;een medium
oppervlaktestructuur. Nuwat groene opslag. Bijna aan de N-kant een geploegde
baan van60 mbreed OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;bijna geheelgeploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-kant
kant van de kavel isgrasland.
Groene opslag;80 % bedekking;de reststoppel.
Groene opslag;40 % bedekking;de reststoppel.
Kalegrond geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners).
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
Om en om banen gecultivatord eengrove oppervlaktestructuur. Derest nog
hetzelfde:diagonaal gecultivatord; NO-ZW;een ruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit eenvleug in.
Kalegrond;ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;60 % bedekking
Gerststoppel met groene opslag.
Gerststoppel.Groeneopslag 60 % bedekking;stoppel 40 % bedekking
Kalegrond; ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Tarwestoppel; doorgezaaid met mosterd NZ;80 % groen 20 % stoppel.Aan de weg
(Okant) 50mgeploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid grasOW; eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
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Rommel;geen opnamen meer!!!(Groengras met zeer weinig stro-gemaaidvlas;
veel opslagtussenvlasbanen -groen gras met weinig stro).
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m) OW
geëgd;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad; langsZenW-rand zand van uitgebaggerde sloot.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad; 100 % bedekking OW.
176.Isnu 1kavel.Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant kale grond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur. DeN-kant
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OWribbeltjes; ingezaaid; opkomst
15%.
227.Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW geploegd; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur; heel ietsstroresten.
113. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kalegrond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW; 100 % opkomst.
4estrook: kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Denoordelijkste strook:aande N-kanteen baantje (20m)gras;de rest geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Gras;(80mbreed) OW ingezaad;80 % bedekking Bij perceel71en 246zijn de
perceelsgrenzenwat veranderd.
OW ingezaaid grasmet eenfijne structuur; 100% opkomst.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeOostkant; ongeveer 50m;kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur. DeWestkant; ongeveer 100m; ingezaaid NZ;egaal; 100 %
bedekking
Kalegrond 80mbreed;NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100% bedekking
203.(isnu 1kavel).Op klein strookje naaan deW-kant ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
125en 126.(isnu 1kavel;perceels grenzenveranderen wel) Kale grond; geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig; NZ "egruggen"
geen onkruid.
Perceel geheel diagonaal gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur met wat
stoppelresten. DeO-helftwat meer opslag in NZbanen (de oude
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maaibanen);doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord).
Deoppervlaktestructuur ishetzelfde.
Perceel schuin gecultivatord; een ruwe oppervlaktestructuur metveelstoppelresten;
eenegaal perceel met ietsgroene opslag.
Mosterd; 100 % bedekking; NZingezaaid.
Kale bodem;schuingecultivatord OW;een egaal perceel met40 % opslag (vlas);een
zeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeergrove kluiten groter dan20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW;eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag40 %(vlas).
Koolzaad OW ingezaaid;25 % bedekking. Inhet midden van het perceel een
strookje met 100 % bedekking
Koolzaad;40 % bedekking;OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;eenmedium oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking;OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;eenmedium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeZ-helft; OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten. DeN-helft; kale grond OWingezaaid;een fijn/medium
oppervlaktestructuur; geenstroresten.
Wintertarwe; OW ingezaaid;60 % bedekking
Luzerne-koolzaad; bedekking 100 %;70 % koolzaad;30 % luzerne 50cm hoog.
Grashergroei; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
69.Kalegrond;geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Groen gras.
Wasgedeeltevanveld 102.Kale grond OW ingezaaid;een fijne
oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond; NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141en 228.Iseen perceel geworden. Kalegrond NZgeploegd. Een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad; 100 % bedekking Perceel met greppels.
Gras;OW ingezaaid;80 % bedekking
110en 111. Ingezaaidgras NZ;ongeveer 90 % bedekking
123.isnu 1perceel geworden. Kalegrond geploegd OW;een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68.Kale grond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond;OW ingezaaid;10%bedekking;een medium oppervlaktestructuur.
Groen gras.
148.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond;ingezaaide wintertarwe NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 10 %.
100% haver opslag.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.

123. Zie112.
124.

158.Kalegrond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.

125. Zie 78.
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Zie78.
Kale grond geploegd en ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid engeëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.Grond ziet erwat verslempt uit.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
Groenbemester; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrondgeploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras; 100% bedekking
Ingezaaid NZ;100 % bedekking
Kalegrondgeploegd OW "ruggetjes" een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
250.(gedeeltelijk). Kalegrond ingezaaid (150m)OW;een fijne
oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur.

141. Zie106.
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Kalegrond geploegd OW;een med oppervlaktestructuur "ruggetjes".
Kalegrond;eenzeer fijne oppervlaktestructuur; NZingezaaide wintertarwe;
opkomst 3 %.
Aan deweg (140 m) kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel met wat groene opslag;iseen keer doorgetrokken met cultivator; een
medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Groenbemester; 100 % bedekking;OW ingezaaid.
117. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord;(ruggetjes) NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
Luzerne; 100 % bedekking
Luzerne; 100 % bedekking
Luzerne; 100% bedekking
Kalegrond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
Kale grond ingezaaid NZ;egaal;eenergfijne kluiterige structuur; 30% opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur.
DeO-helft:aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussen desporenstrobaantjes. DeW-helft: gecultivatord met meertandcultivator NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid;diepe sporendoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kale grond;2xdoorgetrokken met cultivator; OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kale grond;2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
metwat stroresten.
Kale grond;NZgecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Ingezaaid grasOW; 80 % bedekking
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Kale grond; ingezaaid gras NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; 15 %
bedekking
Kale grond;ingezaaid gras NZ;60 % bedekking
Kalegrond;geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes" een grove oppervlaktestructuur met ietsstro. DeN-helft ingezaaid OW;
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaide wintertarwe NZ;een medium oppervlaktestructuur met wat
stroresten.
Luzerne; Hergroei;bedekking 100 %.
Luzerne; Hergroei;bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten;geensporen.
Bieten met zeerveel rietopslag 1,50 mhoog;langsde randen en in het midden een
baantje geoogst; loof verspreid en sporen doorgetrokken OW.
Kale grond gecultivatord OW(?);een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem.Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;alle sporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Zie60.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opde N-helft nu wat
opkomst 5%.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meerte zien; een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord (2x);eenruwe oppervlaktestructuur metstroresten;
geentrekkersporen.
Kalegrond;deO-helft NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten (ruggetjes). DeW-helft gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
met stroresten;egaal.
Kalegrond gecultivatord NZ;eengrove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kale grond;zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes);wat stro op opp;een grove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking 15%.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelloof en kale grond NZ(even breed).Een
grove structuur. Trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een medium/grove
oppervlaktestructuur.
DeO-helft; bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt; wat NZtrekkersporen metveelwater erin. Eenmedium/grove oppervlaktestructuur. Opde
W-helft nog ongeveer 200 mstaande bieten.
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Aardappelen gerooid;kale grond met trekkersporen; OW doorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceelsgrenzen
veranderd).
DeW-kant ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceelsgrenzen veranderen).
Geploegd kale grond NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceelsgrenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met3tandcultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW; een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geëgd;eenruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien;egaal;
met wat stroresten.
Aardappelen gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond NZingezaaid;nog ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuur; een
egaal perceel.Opkomst 5%.
Kalegrond NZ ingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Bieten. DeW-heift nog bieten. DeO-helft kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;tussen de
sporen baantjes dood loof;een ruwe/medium oppervlaktestructuur. Aan de W-kant
(80m)gecultivatord met meertandcultivator, een medium oppervlaktestructuur met
stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
en 77 Isnu 1kavel.Zie77.
Kalegrond geëgd OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal.
Kalegrond geëgd NZ;een med oppervlaktestructuur.
Kalegrond;NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord met meertandcultivator; eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur; 70 % opkomst.
OpZ-gedeelte (80m); kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest gerooid aardappelland;gecultivatord metfijne tandcultivator; geen sporen
meerte zien; een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappelen gerooid ensporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZingezaaid; ietsopkomst; bedekking 10%;een fijne
oppervlaktestructuur.
Perceelgecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Alle bieten weg;perceel bijna geheel doorgetrokken met meertandcultivator NZ;
nog wel wat loofresten.Aan deO-kant wat diepetrekkersporen NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
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222.
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224.
225.
226.

Perceel (2x)doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;eenzeer
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Perceeldoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
veelstroresten.
Bieten;80maan deZ-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De rest
bieten.
Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 30 % bedekking
Gras;hergroei; 100% bedekking
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meerals
voorheen.
Bieten;de O-rand (60m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; de W-rand
(10 m) geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur. Destrook overgebleven bieten
is130mbreed.
Demiddenstrook bieten;deW-kant (60m) endeO-kant (80 m) kale grond
ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur (percelering veranderd).
Kale grond;deW-kant geploegd NZ;eengrove oppervlaktestructuur.
Bieten;de N-helft (50m)gerooid;bladverspreid over opp.en doorgetrokken met
cultivator; eengrove oppervlaktestructuur.

227. Zie63.
228.
229.

230.

231.
232.
233.
234.
235.

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

Zie106.
Bieten;deO-helft NZgeploegd;een medium/grove oppervlakte stuctuur. DeWhelft (het stuk langsdeweg) (60m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest nog bieten (80m).
Bieten;aan deO-kant een baantje geploegd NZ;een ruwe/medium
oppervlaktestructuur. Inhet midden nog eenstrook bieten (80m);aan de W-kant
kale grond geploegd NZ;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Bieten.Eenstrook langsdeweg (100m) ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten;deW-kant (100m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Derest nog
bieten.
Bieten;deO-kant (140 m)geploegd, kale grond NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest nog bieten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeN-helft kale grond (isde helft vande kavel) OW ingezaaid;een
medium/fijne oppervlaktestructuur. DeZ-helft geploegd OW (van de weg af niet
goed meerte zien).
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
DeN-kant(100m)OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur. Derest nog
bieten.
Bieten.DeO-helft gerooid;loof verspreid en gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten. DeO-helft kale grond geploegd NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-helft (80 m)kale grond ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeW-kant (60m) kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derestbieten.
Kalegrond. Het O-deelvan het grasgefreesd NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Hier endaar nog een graspolletje.
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Bieten.Op eenstrook bieten van 30 mna (aan deW-kant) perceel geheel ingezaaid
NZ;kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Maïsgeoogst; stoppelland met trekkersporen NZ;DeO-helft gegierd.
DeN-kant kale grond ingezaaid (120m)OW;eenfijne oppervlaktestructuur. DeZkant bieten (90m). Deperceels grenzen van perceel 246en 71zijn wat veranderd.
Maïsgeoogst; kale grond met stoppel;gecultivatord NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond gestoppelploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
maïsstoppelresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Isgedeeltelijk overgegaan in perceel nr. 139.Kalegrond geëgd OW; een fijne
oppervlaktestructuur. Debieten zijn niet meer waar te nemen.
Bieten;aandeW-kant (130m) kalegrond ingezaaid NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Inhet midden een baan (60 m)geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; in het Onog bieten (60m).
Bieten.Aan deW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? Derest; langs de weg nog
bieten (80 m).
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Langsdeweg (100 m) kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest heeft eenandere oppervlakte bewerking.
Bieten geheelgerooid;loof verspreid en gecultivatord NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Bieten;deW-helft bieten. DeO-helft kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
DeZ-kant (150m); kale grond ingezaaid;een fijn/medium oppervlaktestructuur. De
N-kant (80m); bieten gerooid; loof verspreid engecultivatord OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. Inhet midden (80m) bieten gerooid en loof verspreid;
trekkersporen OW.
Bieten.DeO-kant (80m); ingezaaide kale grond NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Derest bieten.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kant bieten gerooid; bladverspreid en gestoppelploegd NZ;heel iets
loofresten;eenmedium oppervlaktestructuur; geen sporen.DeW-kant (tegen de
weg)(100 m) nog bieten.
Gras.Aan deO-kant bezig met ploegen NZ(de helft); een ruwe
oppervlaktestructuur.
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Dinsdag 19 november
Observatiesopdinsdag 19november,overkomstsatelliet
opmaandag 18november 1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
Demeeste percelen gedeeltelijk of geheel gerooid.Inde bieten die er
nog staan wat geel/bruin blad.Verschillende gerooide bietenpercelen
of gedeelten ervanzijn alopnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken en opnieuw inte zaaien.
Maïs:
Alles geoogst; op sommige percelen bezig met gieren en/of stoppel
ploegen.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan nog ongeveer 4stro-mijten.
7;5m x20men 5mhoog.

Bodem, vochtig.
Weer.

droog; bewolkt en mistig.

Veldbeschrijvingen:
1. DeO-helft koolzaad;een egale opkomst;95 % bedekking met wat onkruid opslag;
NZ.DeW-helft; een mooi egaalwintertarwegewasje; OWingezaaid;opkomst 90 %.
2. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
3. Koolzaad;100 % bedekking;OW rijtjes.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW rijtjes; 70 % bedekking
5. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
6. Koolzaad 80 % bedekking
7. Kalegrond ingezaaid;wintertarwe OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
8. Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
9. Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
10. Bosaanplant;2,5 m hogepopulieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
11. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
12. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
13. Mosterd;100% bedekking
14. Mosterd;100 % bedekking
15. Kalegrond;schuin gecultivatorde niet meer te zien (geen opslag);een ruwe
oppervlaktestructuur; egaal.Inhet midden een klein baantje geploegd (20m) OW;
een ruwe oppervlaktestructuur.
16. Mosterd. Bedekking 100 %.
17. Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom). Deranden gecultivatord
(30 m).
18. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
19. Mosterd;bedekking 100 %.
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21.

Opslagvanwintertarwe met iets koolzaad; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. In het midden en aan de
N-kant nog baantjes van 20 mmosterd;bedekking 100 %.
22. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
23. Koolzaad.Aan deW-kant NZ;aan de O-kant OW ingezaaid; 50 % bedekking;
opkomst op rijtjes.
24. Kalegrond (perceel met greppels) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
25. Koolzaad perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd NZ) bedekking 70 %.
26. Koolzaad NZingezaaid;deW-helft 60 % bedekking;verlopend naar 100 % in deOhelft.
27. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
28. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
29. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
30. Koolzaad OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes;40 % opkomst.
31. Kalebodem geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
32. Koolzaad OW ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;30 % opkomst.
33. Aan de Nen de Z-kant geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. Nog bezig
met ploegen. Inhet midden eenstrook van 150men aande N-kant;langsde slooteenstrookje van40 mnog kale grond diagonaal gecultivatord; een grove
oppervlaktestructuur. Slootploegbanen nog steedszichtbaar; veel stroresten op
oppervlakte met wat groene opslag.
34. Kalegrond. Egaalgeëgd perceel NZ.Egaalverspreidwat stengelresten;een medium
oppervlaktestructuur. Nuwat groene opslag. Bijna aan de N-kanteen geploegde
baan60 mbreed OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
35. Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
36. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-kantvan de kavelis
grasland.
37. Groene opslag;80 % bedekking;de reststoppel.
38. Groene opslag;40 % bedekking;de reststoppel.
39. Kalegrond geploegd OW;eengrove oppervlaktestructuur (corners).
40. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
41. Om en om banen gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur. Derest nog
hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW. Eenruwe oppervlaktestructuur met veel
stoppelresten;er zit eenvleug in.
42. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 2 %.
43. Koolzaad OW ingezaaid;60 % bedekking
44. Gerststoppel met groene opslag.
45. Gerststoppel.Groene opslag 60 % bedekking;stoppel40 % bedekking
46. Kalegrond ingezaaid OW; een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
47. Tarwestoppel;doorgezaaid met mosterd NZ;80 % groen 20 % stoppel.Aan de weg
(deO-kant) 100m geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
48. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
49. Kalegrond geploegd OW; een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
50. Kalegrond ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
51. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
52. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
53. DeW-helft kale grond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-helft kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
54. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m) geëgd
OW;eenmedium oppervlaktestructuur.
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Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad; langsdeZendeW-rand zand van uitgebaggerde sloot.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking;OW ingezaaid.
176.Isnu 1kavel. Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant kale grond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur. DeN-kant
kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW ribbeltjes; ingezaaid;opkomst 15%.
227.Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur; heel ietsstroresten.
113.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100.Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: kale grond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW; 100% opkomst.
4e strook: Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Denoordelijkste strook:Aan de N-kant eenbaantje (20 m)gras;de rest geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Gras;(80mbreed) OW ingezaaid;80 % bedekking Bij perceel71 en 246zijn de
perceelsgrenzen wat veranderd.
Ingezaaid grasOW;een fijne oppervlaktestructuur; 100 % opkomst.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kant;ongeveer 50m.Kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur. DeW-kant; ongeveer 100m .Ingezaaid NZ;egaal; 100%
bedekking
Kalegrond 80 mbreed; NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100% bedekking
203.(isnu 1kavel).Op een klein strookje na aan deW-kant; ingezaaid NZ;een
medium oppervlaktestructuur; 5% bedekking.
125en 126(isnu 1kavel;perceelsgrenzen veranderen wel) Kalegrond;stukjes met
eenfijne enstukjes met een grove oppervlaktestructuur (moeilijk te beschrijven.
Kale grond
Kalegrond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig;NZ "egruggen";
geenonkruid.
Perceeldiagonaal gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten.Opde O-helft wat meer opslag in NZbanen (deoude maaibanen);
doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord). De
oppervlaktestructuur hetzelfde.
Perceelschuingecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur met veelstoppelresten;
eenegaal perceel met ietsgroene opslag.
Mosterd 100 % bedekking; NZingezaaid.
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Kale bodem schuin gecultivatord OW;een egaal perceel met 40 % opslag (vlas);een
zeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan 20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW;eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag40 % (vlas).
Koolzaad OW ingezaaid. Bedekking 70 %. In het middenvan het perceel een
strookje 100 % bedekking.
Koolzaad;40 % bedekking;OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100% bedekking;OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeZ-helft OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten. DeN-helft kale grond OW ingezaaid;een fijn/medium
oppervlaktestructuur; geen stro.
Wintertarwe OW ingezaaid;60 % bedekking
Luzerne-koolzaad; bedekking 100 %;70 % koolzaad;30 % luzerne 50cm hoog.
Grashergroei; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
69.Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Groengras.
Wasgedeelte vanveld 102. Kalegrond OW ingezaaid;een fijne
oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141en 228.Iseen perceel geworden. Kale grond;NZgeploegd;een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad 100 % bedekking. Perceel met greppels.
GrasOW ingezaaid;80 % bedekking
110en 111. Ingezaaid gras NZ;ongeveer 90 % bedekking
123.Isnu 1perceel geworden. Kalegrond geploegd OW;een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68.Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OW ingezaaid; 10 % bedekking;een medium oppervlaktestructuur.
Groengras.
148.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid wintertarwe NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 10%.
100% haveropslag.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie112.
158.Kalegrond geploegd OW; eenruwe oppervlaktestructuur.
Zie78.
Zie78.
224.Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid engeëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.Grond ziet er wat verslempt uit.
Kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
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130. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
* 131. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
132. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
133. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
134. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
135. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
136. Ingezaaid gras; 100 % bedekking
137. Ingezaaid; NZ;100 % bedekking
138. Kalegrond;geploegd OW "ruggetjes"; eenmedium/ruwe oppervlaktestructuur.
139. 250.(gedeeltelijk) Kalegrond ingezaaid (150m) OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
140. Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur.

141.

Zie106.

142.
143.

Kalegrond geploegd OW;eenmedium oppervlaktestructuur "ruggetjes".
Kale grond;een zeerfijne oppervlaktestructuur NZ;ingezaaide wintertarwe.
Opkomst 3 %.
Aan deweg (140 m) kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel met wat groene opslag;iseenkeer doorgetrokken met cultivator; een
medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. (60m breed).
117. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond gecultivatord;(ruggetjes) NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Luzerne;100 % bedekking
Luzerne;100 % bedekking
Luzerne; 100% bedekking
Kalegrond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
Kale grond ingezaaid NZ;egaal;eenerg fijne kluiterige structuur; 30% opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen; eengrove oppervlaktestructuur.
DeO-helft;aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussen de sporen strobaantjes. DeW-helft; gecultivatord met meertandcultivator NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond 2xdoorgetrokken met cultivator OW; een ruwe oppervlaktestructuur
metwat stroresten.
Kale grond 2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kale grond.Eenruwe oppervlaktestructuur; NZgecultivatord met meertand; iets
stroresten.
Ingezaaid grasOW;80 % bedekking
Kalegrond; ingezaaid gras NZ;ietsopkomst; eenfijn/medium oppervlaktestructuur;
40 % bedekking
Ingezaaid gras NZ;80 % bedekking
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
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Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; een grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten. De N-helft
ingezaaid OW; kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond;ingezaaidwintertarwe NZ;een medium oppervlaktestructuur met wat
stroresten.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten;geensporen.
Bieten met zeerveel rietopslag 1,50 m hoog;langsde randen en in het midden een
baantje geoogst; loof verspreid en sporen doorgetrokken OW
Kalegrond gecultivatord OW (?);een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;alle sporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.

176. Zie60.
177.
* 178.
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- 191.

192.
193.

Kalegrond ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur. Opde N-helft nu wat
opkomst 5%.
Kale grond gecultivatord OW; een ruwe oppervlaktestructuur met ietsloofresten.
Deranden (10 m)geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meer te zien;een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord (2x);een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;
geentrekkersporen.
Kale grond;deO-helft NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten (ruggetjes). DeW-helft gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
met stroresten;egaal.
Kalegrond gecultivatord NZ;een grove oppervlaktestructuur metwat stroresten
(geen sporen meer).
Kale grond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5 %.
Kalegrond zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes);wat stro op opp; een grove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;eenzeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking 15 %.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelloof en kale grond NZ(even breed); een
grove oppervlaktestructuur. Trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een
medium/grove oppervlaktestructuur.
DeO-helft bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt; wat NZtrekkersporen metveelwater erin; een medium grove oppervlaktestructuur. Op de
W-helft nog ongeveer 200 mstaande bieten.
Aardappelen gerooid;kalegrond mettrekkersporen OW doorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceelsgrenzen
veranderd)
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DeW-kant ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (ook hier perceels grenzen veranderd)
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceels grenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator; OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geëgd; een ruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien;egaal;
met wat stroresten.
Aardappelen gerooid en diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond NZingezaaid;nog ietsstroresten;een medium oppervlaktestructuur; een
egaal perceel.Opkomst 5%.
Kalegrond NZingezaaid;eenfijne oppervlaktestructuur.
.De W-helft; Bieten nu gerooid; loof verspreid en gecultivatord OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. DeO-helft; Kalegrond geploegd OW;een ruwe/medium
oppervlaktestructuur.
DeO-kant;2xdoorgetrokken met meertandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met aardappel stroresten. DeW-kant (80m) ingezaaid;een
medium oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
77.Isnu 1kavel.Zie77.
Kale grond geëgd OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal.
Kale grond geëgd NZ;een med oppervlaktestructuur.
Kalegrond;NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Perceelgecultivatord met meertandcultivator; een zeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW; eenfijne oppervlaktestructuur; 70 % opkomst.
OpZ-gedeelte (80 m); kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest gerooid aardappelland;gecultivatord met fijne tandcultivator; geen sporen
meerte zien;een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappelen gerooid ensporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZingezaaid;ietsopkomst 10% bedekking;een fijne
oppervlaktestructuur.
Perceelgecultivatord NZ;eenruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Alle bieten weg;perceel bijna geheel doorgetrokken met meertandcultivator NZ;
nog wel wat ioofresten.AandeO-kantwat diepetrekkersporen NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Perceel (2x)doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;een zeer
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Perceeldoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;eenruwe oppervlaktestructuur met
veelstroresten.
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Bieten;80 maan deZ-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Derest
bieten.
Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 30 % bedekking
Gras;hergroei; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-rand (60 m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. DeW-rand
(10m)geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur. Destrook overgebleven bieten
is130mbreed.
Zie127.
Kalegrond. DeW-kant geploegd NZ;eengrove oppervlaktestructuur.
Bieten.DeN-helft (50 m) gerooid;bladverspreid over oppervlakte en doorgetrokken met cultivator; eengrove oppervlaktestructuur.
Zie63.
Zie106.
Bieten. DeO-helft NZgeploegd;eenmedium/grove oppervlakte stuctuur. DeWhelft het stuk langsdeweg (60m) geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur. De
rest nog bieten (80m).
Bieten.Aan deO-kanteen baantje geploegd NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
Inhet midden nog een strook bieten (80 m); aandeW-kant kale grond geploegd
NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Bieten.Eenstrook langsweg (100 m) ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeW-kant (100m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Derest
bieten gerooid; loof verspreid NZ(net klaar).
Bieten.DeO-kant (140 m) kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest bieten gerooid; loof verspreid NZ;nu bezig met ploegen;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. De N-helft kale grond (isde helft vande kavel) OWingezaaid met
wintertarwe; een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeZ-helft geploegd OW (van
deweg af niet goed meerte zien).
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aande N-kant(100 m) ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur. Derest
nog bieten.
Bieten. DeO-helft gerooid; loof verspreid engecultivatord; een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten.DeO-helft kale grond geploegd NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-helft (80m) kale grond ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Derestnog bieten.
Bieten.DeW-kant 120m kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kantbieten.
Kalegrond. Het O-deelvan het gras isgefreesd NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Hier endaar nog een gras polletje.
Kalegrond .Eenstrook van30m aandeW-kant isgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur (net klaar 12.00uur). Derestvan de kavel;ingezaaide kale
grond met eenfijne oppervlaktestructuur NZ.
Maïsgeoogst; stoppelland mettrekkersporen NZ.DeO-helft isgegierd.
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DeN-kant: Kalegrond (120 m) ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur. DeZkant bieten (90 m). Deperceelsgrenzen van perceel 246en 71zijn wat veranderd.
Maïsgeoogst; kale grond met stoppel;gecultivatord NZ;een medium
oppervlaktestruetuur.
Kalegrond gestoppelploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
maïsstoppelresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Isgedeeltelijk overgegaan in perceel nr. 139.Kalegrond geëgd OW;een fijne
oppervlaktestructuur. Debieten zijn niet meer waarte nemen.
Bieten.Aan deW-kant (130m) kale grond ingezaaid NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Danbaan in het midden (60 m)geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; in het Onog bieten (60 m).
Kalegrond.Aan deW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? Aan de O-kant langsde
weg (80m); geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Langsdeweg (100 m)kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest heeft eenandere oppervlakte bewerking.
Bieten gerooid; loof verspreid en gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Bieten.DeW-helft bieten.DeO-helft kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-kant (80 m) ingezaaide kale grond NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Derest bieten.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aan de O-kant bieten gerooid;blad verspreid en gestoppelploegd NZ;heel iets
loofresten;een medium oppervlaktestructuur; geen sporen.Aan deW-kant tegen
de weg aan (100 m) nog bieten.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur; (bezig met het laatste
stukje te ploegen aan de N-kant).
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Maandag 25 november
Observatieop maandag25november,overkomst
satellietopzondag24november1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:.
Demeeste percelen gedeeltelijk of geheel gerooid.Inde bieten die er
nog staanwat geel/bruin blad.Verschillende gerooide bietenpercelen
of gedeelten ervan zijnal opnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken en opnieuw inte zaaien.
Maïs:
Alles geoogst; op sommige percelen bezig met gieren en/of
stoppelploegen.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan nog ongeveer 4 stro-mijten.
7;5m x20men 5mhoog.

Bodem, vochtig/nat
Weer. droog; grijs en mistig.

Veldbeschrijvingen:
+

+
+

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* 16.

DeO-helft;Koolzaad NZingezaaid;95 % bedekking DeW-helft. Mooi egaal
wintertarwegewas; OW ingezaaid;opkomst 95 %.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100% bedekking;OW rijtjes.
Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OWrijtjes; 90 % bedekking
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad;90 % bedekking
Kalegrond ingezaaid OW;een fijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
Bosaanplant;2,5 mhoge populieren; met een 1mhoge onkruid onderbegroeiing.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd; 100% bedekking
Mosterd; 100 % bedekking
Kalegrond;het schuin gecultivatorde niet meer te zien (geen opslag) een ruwe
oppervlaktestructuur; egaal.In het midden een klein baantje geploegd (20m) OW;
een ruwe oppervlaktestructuur.
Eenstukje ten W van het bosen een strook van40 maan de N-kantvan het bos
geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. Derest nog mosterd;100 %
bedekking
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Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom). Deranden gecultivatord
(30m)
18. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
19. Mosterd.Bedekking 100 %.
20. Aan de Nen deZ-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Het
middenstuk (70 m)en aande uiterste N-kant (50m) nog opslagvanwintertarwe met
ietskoolzaad;100% bedekking
21. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
22. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
23. Koolzaad DeW-kant NZ;deO-kant OW ingezaaid;bedekking 80 %.
24 Kalegrond (perceel met greppels) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
25. Koolzaadperceel met greppels NZ(3dan 1dichtgeploegd); bedekking 70 %.
26. Koolzaad;NZ ingezaaid;deW-helft 60 % bedekking;verlopend naar 100 % in deOhelft.
27. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
28. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
29. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
30. Koolzaad;OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 40 % opkomst.
31. Kale bodem; geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
32. Koolzaad OW ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;30 % opkomst.
33. Kavel bijna geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Aan de N-kant;
langs desloot; een strookje van40 mnog kale grond diagonaal gecultivatord met
eengrove oppervlaktestructuur. Deslootploegbanen nog steedszichtbaar; veel
stroresten op oppervlakte met wat groene opslag.
34. Aan de N-kant 100mgeploegd enaandeZ-kant (op40 mna,tegen desloot) 100m
geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Het midden en deZ-kant egaal
geëgd NZ.Egaalverspreid wat stengelresten; metwat groene opslag;een medium
oppervlaktestructuur.
35. Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
36. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-kantvan dekavelis
grasland.
37. Groene opslag;80 % bedekking;de reststoppel.
38. Groene opslag;40 % bedekking;de reststoppel.
39. Kalegrond geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners).
40. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
41. Aan de N-kantop 40 mvan de sloot een baanvan 50mgeploegd OW; een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NO-ZW.Een
ruwe oppervlaktestructuur met veelstoppelresten;er zit eenvleug in.Hier overheen
om en om banen gecultivatord;een grove oppervlaktestructuur.
42. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 2 %.
43. Koolzaad OW ingezaaid;60 % bedekking
44. Gerststoppel met groene opslag.
45. Gerststoppel;groene opslag 60 % bedekking;de reststoppel.
46. Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
47. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
48. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
49. Kalegrond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
50. Kalegrond ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
51. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
52. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
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DeW-helft kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De O-helft
kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10 m) geëgd
OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;langsdeZen deW-rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking;OW ingezaaid.
176.Isnu 1kavel. Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% bedekking
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant; kale grond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur. DeN-kant;
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OWribbeltjes ingezaaid; opkomst
15%.
227.Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord metveeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur met heel ietsstroresten.
113. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kalegrond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW; 100 % opkomst.
DeNoordelijkste stroken. Kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Gras(80mbreed) OW ingezaaid; 100 % bedekking Bij perceel 71en 246zijn de
perceelsgrenzen wat veranderd.
Ingezaaid grasOW;eenfijne structuur; 100% opkomst.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kantongeveer 50m;kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.De W-kant ongeveer 100m;ingezaaid NZ;egaal; 100 %
bedekking
Kalegrond NZingezaaid; (80m breed); eenfijne oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100% bedekking
203.(isnu 1kavel).Op klein strookje na aan deW-kant; ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur; 5% bedekking.
125en 126.(isnu 1kavel;perceelsgrenzenveranderen wel) Kale grond;stukjes met
eenfijne enstukjes met een grove oppervlaktestructuur (moeilijk te beschrijven.
Kale grond
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig;NZ "egruggen";
geen onkruid.
Perceel diagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur met wat
stoppelresten. DeO-helft wat meer opslag in NZbanen (deoude maaibanen);
doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord). De
oppervlaktestructuur hetzelfde.
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Perceel schuin gecultivatord; een ruwe oppervlaktestructuur metveelstoppelresten;
een egaal perceel met ietsgroene opslag.
Mosterd;100 % bedekking; NZingezaaid.
Kale bodem schuin gecultivatord OW;een egaal perceel met 70 % opslag (vlas);een
zeer ruwe oppervlaktestructuur. Zeer grove kluiten groter dan 20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW; eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag70 % (vlas).
Koolzaad;OW ingezaaid. Bedekking 70 %. In het midden van het perceel een
strookje 100 % bedekking.
Koolzaad40 % bedekking;OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking;OW ingezaaid.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
DeZ-helft OW ingezaaid;stroresten;60 % bedekking DeN-helft OWingezaaid;
geen stro;30 % bedekking
Wintertarwe; OW ingezaaid;60 % bedekking
OpdeW-helft bezig met ploegen en inzaaien (niet precieste localiseren).OpdeOhelft nog Luzerne-koolzaad; bedekking 100 %; 70 % koolzaad;30 % luzerne; 50cm
hoog.
Grashergroei; 100% bedekking
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
69. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Groengras.
Was gedeelte van veld 102. Kalegrond ingezaaid OW;een fijne
oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid wintertarwe NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Bedekking
5%.
105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141en228.Iseen perceel geworden. Kalegrond NZgeploegd een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad 100 % bedekking. Perceel met greppels.
GrasOW ingezaaid;80 % bedekking
110en 111.Grasingezaaid NZ;ongeveer 100 % bedekking
123.isnu 1perceel geworden. Kale grond geploegd OW; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaide wintertarwe OW;20 %bedekking;een medium oppervlaktestructuur.
Groengras.
148.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaide wintertarwe NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 20 %.
100 % haver opslag.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie112.
158. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie78.
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Zie78.
224. Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid en geëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.Grond ziet erwat verslempt uit.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100% bedekking
Ingezaaid NZ;100 % bedekking
Kalegrond;geploegd OW "ruggetjes"; een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
250.(gedeeltelijk) Kalegrond ingezaaid (150 m)OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur.
Zie106.
Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur "ruggetjes".
Kalegrond;een zeer fijne oppervlaktestructuur; NZingezaaide wintertarwe.
Opkomst 3 %.
Aan deweg (140m) kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel met wat groene opslag;iseenkeer doorgetrokken met de cultivator;
een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. (60m breed).
117. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond gecultivatord (ruggetjes) NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Luzerne; 100% bedekking
Luzerne;100 % bedekking
Luzerne; 100 % bedekking
Kalegrond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
NZingezaaid gras (100 m)egaal;een ergfijne kluiterige structuur; 30 % opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur.
DeO-helft; aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussen de sporen strobaantjes. DeW-helft; gecultivatord met meertandcultivator NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid;diepe sporendoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Kalegrond;2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kalegrond;2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kalegrond;een ruwe oppervlaktestructuur; NZgecultivatord met meertand; iets
stroresten.
OW ingezaaid gras;80 % bedekking
Ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; 40 % bedekking

133
165.
166.
167.

168.
169.
170.
171.
* 172.

173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

185.
186.
187.
188.
+ 189.
190.

* 191.

Ingezaaid gras NZ;80 % bedekking
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid. DeZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; eengrove oppervlaktestructuur; ietsstro.DeN-helft ingezaaid OW;
kalegrond met eenfijne oppervlaktestructuur; 3 % bedekking
Kalegrond met ingezaaide wintertarwe NZ;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
Luzerne. Hergroei bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei bedekking 100%.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten;geensporen.
Bieten gerooid;aande N-kantbezig met ploegen eneggen OW (60 m) vanmorgen
begonnen???. DeZ-kant (150m) loof verspreid; stroken waar sporen doorgetrokken
zijn met cultivator (2tand) enstroken alleen met wielsporen.OW.
Kalegrond gecultivatord OW?;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;alle sporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Zie60.
Kalegrond ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur. Opde N-helft nu wat
opkomst 5%.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsloofresten.
Deranden (10m) geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meerte zien;een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond NZgecultivatord (2x);een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;
geentrekkersporen.
Kale grond; DeO-helft NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
stroresten (ruggetjes). DeW-helft gecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
metstroresten;egaal.
Kale grond gecultivatord NZ;een grove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kalegrond ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kalegrond zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;dezesporen doorgetrokken met2
tandcultivator (ruggetjes);wat stroopopp; eengrove oppervlaktestructuur.
Kalegrond;een zeerfijne oppervlaktestructuur; OW ingezaaid. Bedekking40 %.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelen loof en kale grond NZ(even breed).
Eengrove structuur. Trekkersporen doorgetrokken met cultivator; een
medium/grove oppervlaktestructuur.
DeO-helft;bieten geoogst; loof verspreid over het veld; geheel bedekt; wat NZtrekkersporen met veelwater erin; land isnu gegierd;een medium/grove
oppervlaktestructuur. OpdeW-helft bezig met bieten rooien.
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Aardappelen gerooid;kale grond mettrekkersporen; OW doorgetrokken met2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceelsgrenzen
veranderd).
DeW-kant; ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant; geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceelsgrenzen veranderd).
Geploegde kale grond NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (perceels grenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur; nog stroresten op oppervlakte
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW; een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geëgd;een ruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien; egaal
met wat stroresten.
Aardappelen gerooid;diepe sporendoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond NZingezaaid;nog ietsstroresten;eenmedium oppervlaktestructuur; een
egaal perceel.Opkomst 5%.
Kale grond NZ ingezaaid; eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 3 %.
DeW-helft. Kalegrond geploegd OW;een zeer ruwe oppervlaktestructuur. DeOhelft. Kale grond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
DeO-kant (2x) doorgetrokken met meertandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met aardappel stroresten. DeW-kant (80 m) ingezaaid;bed
5 %eenmedium oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
77.Isnu 1kavel.Zie77.
Kalegrond geëgd OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal.
Kalegrond NZgeëgd;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord met meer tandcultivator; eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur. 70 % opkomst.
OphetZ-gedeelte (80m); kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest gerooid aardappelland; gecultivatord metfijne tandcultivator; geen sporen
meerte zien;een ruwe oppervlaktestructuur metwat stroresten.
Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;ietsopkomst; 10% bedekking;een fijne
oppervlaktestructuur.
Perceelgecultivatord NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZ;met 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Perceel (2x)doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;een zeer
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
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Perceeldoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
veelstroresten.
Bieten;80 maan deZ-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Derest
bieten.
Ingezaaid NZ;eenfijne structuur; 30 % bedekking
Gras;hergroei 100% bedekking
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meer als
voorheen.
Bieten gerooid;loof verspreiden doorgetrokken metveeltandcultivator NZ;het
strookje van 10maandeW-kant isook gecultivatord.Aan deO-kant;tegen
ingezaaide 50m geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (kan vanmorgen
gebeurd zijn). DeO-rand (60m)geëgd;eenfijne oppervlaktestructuur NZ.
Zie127.
Kalegrond;deW-kant geploegd NZ;eengrove oppervlaktestructuur.
Bieten.DeN-helft (50m)gerooid; bladverspreid over oppervlakte en
doorgetrokken met cultivator; een grove oppervlaktestructuur.
Zie63.
Zie106.
Kalegrond.Alles geploegd NZ;deO-en deW-helft een medium/ruwe
oppervlaktestructuur. Debaan in het midden (80 m)een grove
oppervlaktestructuur.
Kalegrond;aandeO-kant een baantje geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Inhet midden kale grond geploegd NZ;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur (80m);aan deW-kant kale grond geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Bieten gerooid; loof verspreid;nu bezig met ploegen NZ;van af deweg niet goed
te zien. Eenstrook langsdeweg (100m) ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Bieten.DeW-kant (100 m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. DeOkant.
bieten gerooid; land geploegd (vanaf de weg niet goedte zien).
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeN-helft kale grond (isde helft vande kavel) OWingezaaid met
wintertarwe; een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%. DeZ-helft
geploegd OW (vandeweg af niet goed meerte zien).
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
Kale grond (bieten nuweg) geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur. Aan de
N-kant(100 m) ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Bieten. DeO-helft gerooid; loof verspreid en gecultivatord;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Bieten. DeO-helft kale grond geploegd NZ;een medium/grove
oppervlaktestructuur. Derest nog bieten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeO-helft 80 mingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeWhelft (50m) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond. Geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Het O-deelvanhet gras isgefreesd NZ;een fijne oppervlaktestructuur.
Hier en daar nog eengras polletje.
Kale grond .Eenstrook van30 maandeW-kant isgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur DeO-kant NZingezaaid met wintertarwe; een fijne
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oppervlaktestructuur. Opkomst 2%. Het middenstuk (100 m) kale grond ingezaaid
NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeN-kant kale grond (120 m) ingezaaid OW; eenfijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 1%. Inhet midden nog bieten (40 m). DeZ-kant bieten gerooid; loof
verspreid;OWsporen.Deperceelsgrenzen van perceel 246en71 zijn wat
veranderd.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gestoppelploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
maïsstoppelresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Isgedeeltelijk overgegaan in perceel nr. 139.Kale grond geëgd OW;een fijne
oppervlaktestructuur. Debieten zijn niet meer waar te nemen.
Bieten.Aan deW-kant (130 m) kalegrond ingezaaid NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Dan baan in het midden (60 m) geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur; in het Onog bieten (60 m).
Kalegrond.AandeW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? DeO-kant;langsde weg
(80m);geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Langsdeweg (100m) kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. De
rest heeft eenandere oppervlakte bewerking.
Langsdeweg aan deW-kant (150m); kale grond ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Verder naar het Obezig met ploegen.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Bieten.DeO-kant. (80 m) ingezaaide kale grond NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Inhet midden een baan geploegd (60 m) NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Aan
deW-kant;tegen 175aan;nog eenstrookje bieten (40m).
Kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aan deO-kant bieten gerooid; blad verspreid en gestoppelploegd NZ;heel iets
loofresten;een medium oppervlaktestructuur; geen sporen.DeW-kant;tegen de
weg aan;(100 m) nog bieten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
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Standaardgewassen
Suikerbieten:
Demeeste percelen gedeeltelijk of geheel gerooid. Inde bieten dieer
nog staanwat geel/bruin blad.Verschillernde gerooide bietenpercelen
of gedeelten ervan zijn alopnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken enopnieuw inte zaaien.
Maïs:
Alle percelen geoogst; gegierd en geploegd.
Koolzaad:
Bladerenvan koolzaad wat geel.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan nog ongeveer 4stro-mijten van
7;5m x20 men 5m hoog.

Bodem, vochtig.
Weer.

droog; grijs en mistig.

Veldbeschrijvingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
* 15.
* 16.

17.
18.
19.

DeO-helft. Koolzaad;95 % bedekking; NZingezaaid. DeW-helft. Eenmooi egaal
wintertarwegewas; OW ingezaaid;opkomst 95 %.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad; 100% bedekking;OW rijtjes.
Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OW rijtjes; 90 % bedekking
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad;90 % bedekking
Kalegrond met ingezaaidewintertarwe OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond;schuin gecultivatord;een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
Bosaanplant; 1,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
Bosaanplant;2,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd; 100 % bedekking
Mosterd;100% bedekking
Kale grond geploegd OW;een zeer ruwe oppervlaktestructuur.
Eenstukje ten Wvan het bosen eenstrook van 80maan de N-kantvan het bos
geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. Derest nog mosterd; 100%
bedekking
Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om enom). Deranden gecultivatord
(30 m).
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Mosterd. Bedekking 100 %.
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20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
* 33.
* 34.
35.
36.
* 37.
* 38.

39.
40.
* 41.

42.
43.
44.
+ 45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Aan de Nen deZ-kant geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Het
middenstuk (70 m)en aande uiterste N-kant(50 m) nog opslag vanwintertarwe met
iets koolzaad; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad.DeW-kant NZ;deO-kant OW ingezaaid;bedekking 80 %.
Kalegrond (perceel met greppels) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd NZ);bedekking 70 %.
Koolzaad;NZingezaaid. DeW-helft 60 %bedekking;verlopend naar 100% in deOhelft.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes; 40% opkomst.
Kale bodem; geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW; ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;30 % opkomst.
Kalegrond geheel OWgeploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geheel OWgeploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-kantvan dekavelis
grasland.
Aan deW-kant kale grond.Aan deO-kantGroene opslag;80 % bedekking; de
reststoppel.
Bezig met ploegen;aande N-kanten in het midden een baanvan 70 m OW
geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur. Derest nog groene opslag40 %
bedekking met stoppel.
Kalegrond geploegd OW;eengrove oppervlaktestructuur (corners).
Kale grond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
Aan de Nen deZ-kant banen van 80 mgeploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. Inhet midden nog hetzelfde. Diagonaal gecultivatord NOZW;een ruwe oppervlaktestructuur met veelstoppelresten;er zit eenvleug in.Hier
overheen om en om banen gecultivatord; eengrove oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 2 %.
Koolzaad OW ingezaaid;60 % bedekking
Gerststoppel met groeneopslag.
Gerststoppel; groene opslag 80 % bedekking;stoppel 20 % bedekking
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; ingezaaid gras OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeW-helft; kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-helft;
kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grondgeploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m)
ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad; langsZenW-rand zandvan uitgebaggerde sloot.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

+ 71.
+ 72.
73.
74.
75.
76.
77.
+ 78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
*

85.
86.
87.
88.

Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad 100 % bedekking;OW ingezaaid.
176. Isnu 1kavel.Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% bedekking
Kale grond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant kale grond geploegd OW;eenmedium oppervlaktestructuur. DeN-kant
kale grond;eenfijne oppervlaktestructuur; OW ribbeltjes; ingezaaid;opkomst 15%.
227. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW geploegd; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur; heel ietsstroresten.
113. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kalegrond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
3estrook: ingezaaid grasOW; 100% opkomst.
De noordelijkste strook: Kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Ingezaaid grasOW;80 % bedekking.Bijperceel 71en246zijn de perceels grenzen
veranderd.
Ingezaaid grasOW; 100 % bedekking
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kant ongeveer 50m;kale grond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
DeW-kant ongeveer 100m ingezaaid NZ;egaal;100 % bedekking
Kale grond ingezaaid NZ(80m);eenfijne oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras;100 % bedekking
203.(isnu 1kavel).Op klein strookje na aan deW-kant ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur; 5% bedekking.
125en 126.(isnu 1kavel;perceelsgrenzen veranderen wel) Kale grond;lijkt nu
allemaal eenfijne oppervlaktestructuur te hebben.
Kale grond.
Kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig;NZ
"egruggen" geen onkruid.
Perceeldiagonaal gecultivatord;eengrove oppervlaktestructuur; nog wat
stoppelresten. DeO-helft wat meer opslag in NZbanen (deoude maaibanen);
doordat deW-helft wat later isdoorgetrokken (gecultivatord). De
oppervlaktestructuur ishetzelfde.
Perceel schuin gecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur; veelstoppelresten;een
egaal perceel met ietsgroeneopslag.
238. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem schuin gecultivatord OW;een egaal perceel;70 % opslag (vlas);een
zeer ruwe oppervlaktestructuur. Erggrove kluiten groter dan 20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW;eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag70 % (vlas).
Koolzaad OW ingezaaid. Bedekking 70 %; In het midden van het perceel een
strookje 100 % bedekking.
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+ 89. Koolzaad;OW ingezaaid;70 % bedekking
90. Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
91. Koolzaad;OW ingezaaid; 100 % bedekking
92. Kalegrond OW ingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
95. DeZ-helft OW ingezaaid;stroresten;60 % bedekking DeN-helft OW ingezaaid;
geen stro;30 % bedekking
96. Wintertarwe OW ingezaaid;60 % bedekking
* 97. Geheel kale grond NZingezaaid;eenmedium/fijne oppervlaktestructuur.
98. Grashergroei; 100 % bedekking
99. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
100. 69.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
101. Groengras.
102a. Wasgedeelte vanveld 102. Kalegrond ingezaaid OW;een fijne
oppervlaktestructuur.
102b. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
103. Kalegrond; NZingezaaide wintertarwe; eenfijne oppervlaktestructuur. Bedekking
5%.
104. 105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
106. 141en 228.Iséén perceel geworden. Kalegrond NZgeploegd. Een medium/grove
oppervlaktestructuur.
107. Koolzaad 100 % bedekking. Perceelmet greppels NZ.
+ 108. GrasOWingezaaid; 100% bedekking
109. 110en 111. Grasingezaaid NZ;ongeveer 100 % bedekking
112. 123.Isnu 1perceel geworden. Kalegrond geploegd OW; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
113. 68.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
114. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
115. Wintertarwe OW ingezaaid;20 %bedekking; een medium oppervlaktestructuur.
116. Groengras.
117. 148.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
118. Kale grond geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
119. Kalegrond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 20 %.
120. 100% haver opslag.
121. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
122. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
123. Zie112.
124. 158. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
125. Zie78.
126. Zie78.
127. 224. Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
128. Aardappels gerooid en geëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.Grond ziet erwat verslempt uit.
129. Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
130. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
131. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
132. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
133. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
134. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
135. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
136. Ingezaaid gras;100 % bedekking
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139.
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+ 147.
148.
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158.
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167.

168.
169.
170.
171.
* 172.

Ingezaaid NZ;100 % bedekking
Kale grond geploegd; OW "ruggetjes"; een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
250.(gedeeltelijk) Kale grond ingezaaid (150m) OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur.
Zie106.
Kale grond geploegd OW;eenmedium oppervlaktestructuur "ruggetjes".
Kalegrond;ingezaaide wintertarwe NZ;eenzeerfijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 3 %.
Aan deweg (140m) kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Tarwestoppel met wat groene opslag; iseen keer doorgetrokken met cultivator; een
medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur (100m breed).
117. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord NZ(ruggetjes); een medium oppervlaktestructuur.
Luzerne; 100 % bedekking
Luzerne;100% bedekking
Luzerne; 100 % bedekking
Kale grond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
Ingezaaid gras (100 m) NZ;egaal;een ergfijne kluiterige structuur; 30 % opkomst.
Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen; eengrove oppervlaktestructuur.
DeO-helft aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussendesporenstrobaantjes. DeW-helft gecultivatord met meertandcultivator NZ;
eenruwe oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappels gerooid;diepe sporendoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond 2xdoorgetrokken met cultivator OW; een ruwe oppervlaktestructuur
metwat stroresten.
Kale grond 2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kale grond NZgecultivatord met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Ingezaaid grasOW;80 % bedekking
Ingezaaid gras NZ.Eenfijn/medium oppervlaktestructuur; 40 % bedekking
Ingezaaid gras NZ;80 % bedekking
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; een grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten. DeN-helft kale
grond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur; 3 % bedekking
Kale grond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Luzerne.Hergroei; bedekking 100%.
Luzerne. Hergroei;bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten;geensporen.
Kale grond OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
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193a.
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Kalegrond OW???gecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem;aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;allesporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Zie60.
Kale grond ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur. Op de N-helft nu wat
opkomst 5%.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met iets loofresten.
Deranden (10 m) geploegd;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meer te zien;een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid OW;een fijne oppervlaktestructuur.
Kale grond NZgecultivatord (2x);een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;
geentrekkersporen.
Kale grond;de O-helft NZingezaaid (ruggetjes); een medium oppervlaktestructuur
met stroresten. DeW-helft gecultivatord NZ;eenruwe oppervlaktestructuur met
stroresten;egaal.
Kale grond gecultivatord NZ;eengrove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kale grond OW ingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kalegrond;zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;deze sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes);wat stroop opp; eengrove oppervlaktestructuur.
GrasOW ingezaaid. Bedekking 40 %. Eenzeer fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelloof en kale grond NZ.Eengrove
oppervlaktestructuur. Trekkersporen doorgetrokken met cultivator. Een
medium/grove oppervlaktestructuur.
Kalegrond; bietenloof over het landverspreid en doorgetrokken met 2
tandcultivator NZ;wielsporen NZ;een medium oppervlaktestructuur; hier en daar
eengladde structuur; gegierd.
Aardappelen gerooid;kale grond mettrekkersporen; OW doorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceelgrenzen
veranderd)
DeW-kant ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (ook hier perceelsgrenzen veranderd)
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceels grenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur metstroresten.
Aardappelen gerooid entrekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;
eenzeer groveoppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geëgd; een ruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien; egaal
met wat stroresten.
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Aardappelen gerooid;diepe sporendoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond NZingezaaid met wintertarwe; nog iets stroresten;een medium
oppervlaktestructuur; eenegaal perceel.Opkomst 20 %.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 3 %.
DeW-helft; Kale grond geploegd OW;een zeer ruwe oppervlaktestructuur. DeOhelft; Kalegrond geploegd OW een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
DeO-kant 2xdoorgetrokken met meertandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met aardappel stroresten. DeW-kant (80 m) ingezaaid;
bedekking 5%;een medium oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
77.Isnu 1kavel.Zie77.
Kale grond ingezaaid OW;eenfijne/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten;egaal.
Kalegrond geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OWgecultivatord met meertandcultivator; eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur; 70 % opkomst.
HetZ-gedeelte (80 m); kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. De
restgerooid aardappelland; gecultivatord met fijnetandcultivator; geen sporen
meer te zien; een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Aardappelen gerooid;sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond; NZingezaaid;iets opkomst 10 % bedekking een fijne
oppervlaktestructuur.
Perceelgecultivatord; eenruwe oppervlaktestructuur; met ietsstroresten.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Perceel 2xdoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur metstroresten.
Perceel doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
veel stroresten.
Kale grond. DeZ-kant ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeNkant (150m)geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid NZ;30 % bedekking;eenfijne oppervlaktestructuur.
Gras;hergroei; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meer als
voorheen.
DeO-kant (60m) ingezaaid; 5%bedekking;eenfijne oppervlaktestructuur. Het
middenstuk: (80m) ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeWkant: (60 m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie 127.
Kalegrond. DeW-kant geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Bieten.DeN-helft (50 m)gerooid; blad verspreid over oppervlakte en
doorgetrokken met cultivator; eengrove oppervlaktestructuur.
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227.

63.Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.

228.

Zie106.

229.

Kalegrond;geploegd NZ;de O-helft en deW-helft; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur. Debaan in het midden (80m) een grove
oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Aan de O-kant een baantje geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Inhet midden kale grond geploegd NZ;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur (80m);aan deW-kant kale grond geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond. Eenstrook langsde weg (100m) ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeW-kant (100m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeN-helft; kale grond (isde helft van de kavel) OW ingezaaid met
wintertarwe; opkomst 5%;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Aan de N-kant (100m)
ingezaaid OW; een medium oppervlaktestructuur.
85.Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeO-helft geploegd NZ;een medium/grove oppervlaktestructuur. De
W-helft geploegd NZ;eengrove oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeO-helft (80m) ingezaaid NZ;eenmedium oppervlaktestructuur. De
W-helft (50m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. Het O-deelvan het gras isgefreesd NZ;een fijne oppervlaktestructuur.
Hier endaar nog een gras polletje.
Kalegrond. Eenstrook van30 maandeW-kant isgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur DeO-kant isingezaaid met wintertarwe NZ;opkomst 2 %. een
fijne oppervlaktestructuur. Het middenstuk (100 m) kale grond ingezaaid NZ;een
fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeZ-kant; kale grond (100 m) OWgeploegd; een ruwe oppervlaktestructuur. Het
middenstuk,kale grond ingezaaid OW(200 m);eenfijne oppervlaktestructuur. De
N-kant; ingezaaid OW (50 m);opkomst 3 %; eenfijne oppervlaktestructuur. De
perceelsgrenzenvan perceel 246en71zijn wat veranderd.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie 139.
Kalegrond.Aan deW-kant (130 m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Aan deO-kant (120 m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Aan deW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? Aan de O-kant langs de
weg (80m); geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Langsdeweg aandeW-kant (100 m) kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Langsdeweg aan deW-kant (150m) kale grond ingezaaid NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur.

230.

* 231.
* 232.
233.
234.
235.
236.
237.
* 238.
* 239.
240.
241.
242.
243.
244.

245.
* 246.

247.
* 248.
249.
250.
* 251.
252.
253.
254.
+ 255.
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256. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
257. Kalegrond ingezaaid OW;een fijn/medium oppervlaktestructuur.
* 258. Kalegrond.Aan de O-kant.(80m) ingezaaid NZ;een fijne oppervlaktestructuur. In
het midden eenstrook ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. Aan deWkant;tegen 175aan;geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
259. Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
260. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
261. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 262. Bieten geheel gerooid;bladverspreid engestoppeIploegd NZ;heel iets loofresten;
een medium oppervlaktestructuur.
263. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
264. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
265. Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
266. Kale grond geploegd OW (60 m;tegen deweg aan);een ruwe oppervlaktestructuur.
Aan de N-kant;kale grond;een medium oppervlaktestructuur.
267. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
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Vrijdag 6 december

NO20

Observatieopvrijdag 6december,overkomstsatellietop
vrijdag6december

Standaardgewassen
Suikerbieten:
Alle percelen gerooid.Verschillende gerooide bietenpercelen of
gedeelten ervan zijn alweer opnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;de boeren zijn bezig het aardappelland te
bewerken en opnieuw inte zaaien.
Maïs:
Alle percelen geoogst; gegierd engeploegd.
Koolzaad:
Bladeren van koolzaad wat geel.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan nog ongeveer 4 stro-mijtenvan
7;5m x20men 5m hoog.

Bodem, vochtig; het oppervlak iswat berijpt.
Weer. droog; kraakhelder enzonnig; het vriest eenpaar graden.
Veldbeschrijvingen:
1. DeO-helft. Koolzaad;95 % bedekking; NZ.DeW-helft. Een mooi egaal wintertarwegewas; OW ingezaaid;opkomst 95 %.
2. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
3. Koolzaad; 100 % bedekking; OW rijtjes.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OWrijtjes; 90 % bedekking
5. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
6. Koolzaad;90 % bedekking
7. Kale grond met ingezaaide wintertarwe OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
* 8. Kale grond; in het midden (100m) geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Derestschuin gecultivatord; een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
9. Bosaanplant; 1,5m hoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
10. Bosaanplant; 2,5 mhoge populieren; met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
11. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
12. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 13. Net begonnen met ploegen in het midden en aan deZ-kant; OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog mosterd; 100% bedekking
* 14. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
15. Kale grond geploegd OW;een zeer ruwe oppervlaktestructuur.
* 16. Kalegrond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
17. Kale luzernestoppel; maairichting-vleug OW (om en om).Deranden gecultivatord
(30 m).
18. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
19. Mosterd. Bedekking 100%.
* 20. Kale grond geheel geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
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21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
* 37.
* 38.

39.
+ 40.
* 41.
+ 42.
43.
44.
* 45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
* 56.
57.
58.
59.
60.

Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad DeW-kant NZ;DeO-kant OW ingezaaid;bedekking 80 %.
Kalegrond (perceel met greppels) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd NZ);bedekking 70 %.
Koolzaad;NZingezaaid. DeW-helft 60 % bedekking;verlopend naar 100% in deOhelft.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes;40 % opkomst.
Kale bodem;geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;30 % opkomst.
Kalegrond;OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;OWgeploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-kantvan de kavelis
grasland.
Kale grond geheel geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Bezig met ploegen; in het midden een baanvan30 men aan deZ-kant een baan
van 80mnog groene opslag (40 % bed) met stoppel. Derest kale grond geploegd
OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners).
Kale grond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners). Opkomst
3%.
Kalegrond geheel geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 10 %.
Koolzaad OW ingezaaid;60 % bedekking
Gerststoppel met groene opslag.
Aan de N-kant en aan deZ-kant bezig met ploegen OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. Inhet midden (100m) nog gerststoppel;groene opslag 80%
bedekking;stoppel 20 % bedekking
Kale grond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kale grond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
DeW-helft; kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-helft
kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m)
ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;langsdeZenW-rand zand van uitgebaggerde sloot. Langsde W-kant
opnieuw zandopgebracht (sloot verbreding); hopen van 3m hoog.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid; 100 % bedekking
176. Isnu 1kavel.Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% bedekking
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62.

63.
64.
65.
+ 66.
67.
68.
69.
+ 70.

71.
72.
73.
74.
+ 75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
* 83.

* 84.

85.
86.
87.

Kale grond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant: Kalegrond geploegd OW; een medium oppervlaktestructuur. DeN-kant.
Kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OW ribbeltjes; ingezaaid; opkomst
15%.
227. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kalegrond; NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur met heel ietsstroresten.
113. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kale grond ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
3estrook: ingezaaid grasOW; 100 % opkomst.
Denoordelijkste strook: Kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestruduur.
Ingezaaid gras OW;80 % bedekking Bij perceel 71en 246zijn de perceelsgrenzen
veranderd.
Ingezaaid grasOW; 100% bedekking
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kant ongeveer 50m; kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeW-kant ongeveer 100m; ingezaaid NZ;egaal; 100 % bedekking
Kalegrond ingezaaid NZ(80 m);eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5 %.
Ingezaaid gras; 100 % bedekking
203.(isnu 1kavel).Opeen klein strookje na aan deW-kant ingezaaid NZ;een
medium oppervlaktestructuur; 5% bedekking
125en 126.(isnu 1kavel;perceelsgrenzen veranderen wel) Kale grond; lijkt nu
allemaal eenfijne oppervlaktestructuur te hebben.
Kale grond.
Kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond; NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig;NZ
"egruggen"; geen onkruid.
Bezig met ploegen vanuit de O-kant NZ;een ruwe oppervlaktestructuur, (vanavond
waarschijnlijk klaar) Nunog 40 mdiagonaal gecultivatord; een grove
oppervlaktestructuur; nog wat stoppelresten. DeO-helft wat meer opslag in NZ
banen (deoude maaibanen); doordat deW-helft wat later is doorgetrokken
(gecultivatord). Deoppervlaktestructuur ishetzelfde.
Vanuit deW-kant bezig met ploegen NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Nog 80m
schuin gecultivatord met een ruwe oppervlaktestructuur enveel stoppelresten; een
egaal perceel met iets groene opslag.
238.Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale bodem schuin gecultivatord OW;eenegaal perceel 70 %opslag (vlas);een zeer
ruwe oppervlaktestructuur. Erggrove kluiten groter dan 20x20cm.
Kalegrond gecultivatord OW; eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag 70 %(vlas).

149
* 88.

89.
90.
91.
92.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
+102a.
102b.
103.
104,
106.
107.
108.
109.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
* 120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
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Koolzaad OW ingezaaid. Bedekking 70 %. In het midden vanhet perceel een
strookje 100 % bedekking.Aan de N-kantvan het perceel bezig met sloot
verbreding.Erliggen bergen grondvan3m hoog.
Koolzaad OW ingezaaid;70 % bedekking
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid; 100 % bedekking
Kalegrond OW ingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
DeZ-helft OW ingezaaid;stroresten;60 % bedekking DeN-helft OW ingezaaid;
geen stro;30 % bedekking
Wintertarwe OW ingezaaid;60 % bedekking
Kalegrond NZingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Grashergroei; 100% bedekking
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
69.Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Groengras.
Was gedeelte vanveld 102.Kale grond ingezaaid OW;een fijne
oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZingezaaide wintertarwe; eenfijne oppervlaktestructuur. Bedekking
5%.
105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141. en228.Iseen perceel geworden. Kale grond NZgeploegd. Een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking Perceelmet greppels NZ.
Gras;OW ingezaaid;100 % bedekking
110en 111.Grasingezaaid NZ;ongeveer 100 % bedekking
123.isnu 1perceel geworden. Kale grond geploegd OW; een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68.Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Wintertarwe; OW ingezaaid;20 %bedekking; eenmedium oppervlaktestructuur.
Groengras.
148. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;eenmedium/ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 20 %.
Bezig met ploegen vanuit het Z.DeZ-kant; kalegrond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. Het ploegen loopt door in perceel 191. DeN-kant: 100 %
haver opslag.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie112.
158. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie78.
Zie78.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur. Perceel224weer
apart beschreven.
Aardappels gerooid en geëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.Grondziet erwat verslempt uit.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
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131. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
132. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
133. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
134. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
135. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
136. Ingezaaid gras; 100 % bedekking
137. Ingezaaid NZ;100 % bedekking
138. Kale grond geploegd OW; "ruggetjes"; een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
+ 139. 250.(gedeeltelijk) Kalegrond ingezaaid (150m)OW; eenfijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 2 %.
140. Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur.
141. Zie106.
142. Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur;"ruggetjes".
143. Kale grond;ingezaaide wintertarwe NZ;een zeerfijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 3 %.
144. Aan deweg (140m) kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
145. Kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
* 146. Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
147. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (100 m breed).
148. 117. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
149. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
150. Kale grond gecultivatord NZ(ruggetjes); een medium oppervlaktestructuur.
151. Luzerne;100% bedekking
152. Luzerne; 100 % bedekking
153. Luzerne; 100 % bedekking
154. Kale grond;schuin gecultivatord; een medium/grove oppervlaktestructuur; geen
onkruid; ietsstroresten.
+ 155. Ingezaaid gras NZ(100m);egaal;een erg fijne kluiterige structuur; 50 % opkomst.
156. Aardappelen gerooid;bodem NZdoorgetrokken met 3tandcultivator; loofresten in
banen;eengrove oppervlaktestructuur.
157. DeO-helftvan aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator; tussen desporen strobaantjes. DeW-helft gecultivatord met
meertandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
158. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
159. Aardappels gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;(lijken
wel ruggetjes); een ruwe oppervlaktestructuur met wat stroresten.
160. Kalegrond 2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
metwat stroresten.
161. Kalegrond 2xdoorgetrokken met cultivator OW;een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
162. Kale grond NZgecultivatord met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
163. Ingezaaid grasOW;80 % bedekking
164. Ingezaaid gras NZ.Eenfijn/medium oppervlaktestructuur; 40 % bedekking
165. Ingezaaid gras NZ;80 % bedekking
166. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
167. Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes"; een grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten. DeN-helft kale
grond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur; 3 % bedekking
168. Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
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187.
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* 191.

192.
193.
193a.
193b.

Luzerne. Hergroei; bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei; bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur met wat loofresten;geensporen.
Kalegrond OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond OW???gecultivatord; een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem;aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;allesporen doorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Zie60.
Kale grond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opde N-helft nu wat
opkomst 5%.
Kale grond gecultivatord OW; een ruwe oppervlaktestructuur met ietsloofresten.
Deranden (10m) geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Perceel ingezaaid OW; geen sporen meerte zien;een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.Opkomst 5%.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord (2x);een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;
geentrekkersporen.
Kalegrond;deO-helft NZingezaaid met wintertarwe (ruggetjes); een medium
oppervlaktestructuur met stroresten.Opkomst 3 %. DeW-helft gecultivatord NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;egaal.
Kalegrond gecultivatord NZ;eengrove oppervlaktestructuur met wat stroresten
(geen sporen meer).
Kale grond OW ingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kale grond zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Aardappelen gerooid NZ;veel diepe sporen;deze sporen doorgetrokken met 2
tandcultivator (ruggetjes);wat stro opopp;eengrove oppervlaktestructuur.
GrasOW ingezaaid. Bedekking40 %. Eenzeer fijne oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;baantjes aardappelloof en kale grond NZ;een grove
oppervlaktestructuur. Trekkersporen doorgetrokken met cultivator. Een
medium/grove oppervlaktestructuur.
Bezig met ploegen van uit het Z.DeZ-kant: Kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur. Het ploegen loopt door in perceel 120.DeN-kant: Kalegrond;
loof over het land verspreid;doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;wielsporen NZ;
een medium oppervlaktestructuur; hier en daar eengladde structuur; gegierd.
Aardappelen gerooid;kale grond met trekkersporen; OWdoorgetrokken met 2
tandcultivator; een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceelsgrenzen
veranderd)
DeW-kant ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (ook hier perceels grenzen veranderd)
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceels grenzen
veranderd).
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Aardappelen gerooid en doorgetrokken met 3tandcultivator OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW; een
zeer grove oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geëgd;een ruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien; egaal
met wat stroresten.
Aardappelen gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond NZingezaaid met wintertarwe; nog ietsstroresten;een medium
oppervlaktestructuur; eenegaalperceel.Opkomst 20 %.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 3 %.
DeW-helft. Kale grond geploegd OW;een zeer ruwe oppervlaktestructuur. De 0helft. Kalegrond geploegd OWeen ruwe/medium oppervlaktestructuur.
DeO-kant; 2xdoorgetrokken met meertandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met aardappel stroresten. DeW-kant; (80m) ingezaaid;
bedekking 5%,een medium oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
77. Isnu 1kavel.Zie77.
Kale grond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; ietsstroresten;
egaal.
Kale grond geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond.OWgecultivatord met meertandcultivator; een zeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Ingezaaid grasOW; eenfijne oppervlaktestructuur; 70 % opkomst.
Op het Z-gedeelte (80 m);kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest gerooid aardappelland;gecultivatord metfijnetandcultivator; geen sporen
meerte zien; een ruwe oppervlaktestructuur; met wat stroresten.
Aardappelen gerooid ensporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond geploegd OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZingezaaid; ietsopkomst; 10% bedekking;een fijne
oppervlaktestructuur.
Perceelgecultivatord; een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;kale grond gecultivatord NZmet 3tandcultivator; een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Perceel2xdoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur metstroresten.
Perceeldoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe oppervlaktestructuur met
veelstroresten.
Kalegrond. DeZ-kant ingezaaid OW;een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeNkant (150m) geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid NZ;30 % bedekking;eenfijne structuur.
Gras;hergroei;100 % bedekking
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meer als
voorheen.
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247.
248.
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DeO-kant (60 m) ingezaaid;5%bedekking; eenfijne oppervlaktestructuur. Het
middenstuk. (80m) ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeWkant. (60m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Perceel 127weer apart beschreven.
Kalegrond. DeW-kant geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Bieten.DeN-helft (50m) gerooid; blad verspreid over oppervlakte en
doorgetrokken met cultivator; eengrove oppervlaktestructuur.
63.Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie 106.
Kale grond;geploegd NZ;deO-helft en deW-helft een medium/ruwe
oppervlaktestructuur. Debaan in het midden (80 m); een grove
oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Aan deO-kant een baantje geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur. In het midden kale grond geploegd NZ;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur (80 m);aandeW-kant kale grond geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond. Eenstrook langs deweg (100 m) ingezaaid met wintertarwe NZ;een
medium oppervlaktestructuur. Opkomst 5%
Kalegrond. DeW-kant (100m) ingezaaid metwintertarwe NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Opkomst 2%.
Kale grond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeN-helft kale grond (isde helft vande kavel) OW ingezaaid met
wintertarwe; opkomst 5%; een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur. Aan de N-kant (100m)
ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
85.Kale grond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond. DeO-helft geploegd NZ;eenmedium/grove oppervlaktestructuur. De
W-helft ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeO-helft (80m) ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. De
W-helft (50m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond. Het O-deelvan het gras isgefreesd NZ;een fijne oppervlaktestructuur.
Hier endaar nog eengras polletje.
Kalegrond. Eenstrook van30 maandeW-kant isgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur. DeO-kant isingezaaid met wintertarwe NZ;opkomst 2 %.een
fijne oppervlaktestructuur. Het middenstuk (100m) kale grond ingezaaid NZ;een
fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeZ-kant; kale grond (100m) OW;geploegd een ruwe oppervlaktestructuur. Het
middenstuk; kale grond ingezaaid OW (200 m);eenfijne oppervlaktestructuur. De
N-kant ingezaaid OW(50 m);opkomst 3 %;eenfijne oppervlaktestructuur. De
perceelsgrenzen van de percelen 246en71zijn wat veranderd.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
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Kale grond.Aan deW-kant (130m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 2 %.Aan deO-kant (120 m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond.Aan de W-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? Aan de O-kant; langsde
weg (80m);geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Langsdeweg;aan deW-kant (100m) kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Langsdeweg;aan deW-kant (150m)kale grond ingezaaid NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Aan de O-kant. (80m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. In
het midden eenstrook ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. Aan deWkant;tegen 175aan;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geheel geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd (vandaag) NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Wasgras.
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2.21

Vrijdag 13 december

NO21

Observatie opvrijdag 13december, overkomst satelliet
op donderdag 12december 1991

Standaardgewassen
Suikerbieten:
Alle percelen gerooid.Verschillende gerooide bietenpercelen of
gedeelten ervan zijn alweer opnieuw bewerkt en ingezaaid.
Aardappelen:
Alle percelen gerooid;veelpercelen zijnvoor de 2ekeer doorgetrokken
met eenveeltandcultivator; er zijnvaak geen sporen meerte zien.Veel
percelen zijn alopnieuw ingezaaid.
Maïs:
Alle percelen geoogst; gegierd en geploegd.
Koolzaad:
Bladerenvan koolzaad wat geel.
Opmerkingen.

Langsde Paradijsvogelweg staan nog ongeveer 4stro-mijten van
7;5m x20 men 5mhoog.

Bodem, bevroren; het oppervlak iswat berijpt.
Weer.

droog; heiig enbewolkt; het vriest eenpaar graden.

Veldbeschrijvingen:
* 1. DeO-helft.Vanuit hetWesten bezig met ploegen NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur (de helft klaar) de rest nog koolzaad;95 % bedekking; NZ.De
W-helft. Eenmooi egaal wintertarwegewas; OW ingezaaid;opkomst 95 %.
2. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
3. Koolzaad; 100% bedekking;OW rijtjes.
4. Koolzaad;eenfijne oppervlaktestructuur; OWrijtjes; 90 % bedekking
5. Kale grond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
6. Koolzaad 90 % bedekking
7. Kalegrond met ingezaaidewintertarwe OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
8. Kalegrond;in het midden (100 m) geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest/schuin gecultivatord; een medium oppervlaktestructuur; egaal verspreid
stoppelresten.
9. Bosaanplant; 1,5 m hoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
10. Bosaanplant;2,5 m hoge populieren;met een 1m hoge onkruid onderbegroeiing.
11. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
12. Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
* 13. Kale grond geheel geploegd OW; eenruwe oppervlaktestructuur.
14. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
15. Kalegrond geploegd OW;een zeer ruwe oppervlaktestructuur.
16. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
+ 17. Kale luzernestoppel met groene opslag;maairichting-vleug OW(om enom).
Deranden gecultivatord (30 m).
18. Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
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Bezig met ploegen NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (bijna klaar). Derest nog
mosterd;bedekking 100 %.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad. DeW-kant NZ;DeO-kant OW ingezaaid;bedekking 80 %.
Kalegrond (perceel met greppels) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad. Perceel met greppels (3dan 1dichtgeploegd NZ);bedekking 70 %.
Koolzaad NZingezaaid. DeW-helft 60 % bedekking;verlopend naar 100% in deOhelft.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad;OW ingezaaid;veel kleine ribbeltjes;40 % opkomst.
Kale bodem geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid;zeer glad;veel kleine ribbels;30 % opkomst.
Kalegrond OW geploegd; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-kantvan de kavel is
grasland.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geheel geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een grove oppervlaktestructuur (corners).
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur (corners).
Opkomst 3 %.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid OW; eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 10%.
Koolzaad OW ingezaaid;60 % bedekking
Aan de N-kant een klein strookje geploegd OW(50 m);een ruwe
oppervlaktestructuur. Derest nog gerststoppel met groene opslag.
Kalegrond geheel geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid grasOW; eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
DeW-helft kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. DeO-helft
kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Deranden (10m)
ingezaaid OW; een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Koolzaad; langsdeZenW-rand zandvan uitgebaggerde sloot. Langsde W-kant
opnieuw zand opgebracht (sloot verbreding) hopen van3m hoog.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Koolzaad; 100 % bedekking OW. Numet plukken doodgevroren gerstopslag;
bruine plekken verspreid over het veld.
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176.Isnu 1kavel.Ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur; 5% bedekking
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur.
DeZ-kant. kale grond geploegd OW;eenmedium oppervlaktestructuur. DeN-kant;
kale grond met eenfijne oppervlaktestructuur; OW ribbeltjes; ingezaaid;opkomst
15 %.
227. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond;OWgeploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.Opkomst 5 %.
Kalegrond; NZgecultivatord met veeltandcultivator; een medium
oppervlaktestructuur met heel ietsstroresten.
113. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
100.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Dezuidelijkste strook: Kale grond ingezaaid eenmedium oppervlaktestructuur met
wat stroresten.
2estrook: OW ingezaaid grasmet eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
3estrook: ingezaaid grasOW; 100 % opkomst.
De noordelijkste strook: Kale grond geploegd OW;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Ingezaaid grasOW;80 % bedekking. Bijperceel 71en 246zijn de perceels grenzen
veranderd.
Ingezaaid gras;OW; 100% bedekking
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
DeO-kant ongeveer 50m; kale grond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
DeW-kant ongeveer 100m; ingezaaid NZ;egaal; 100 % bedekking
Kale grond ingezaaid NZ(80 m);eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5 %.
Ingezaaid gras 100 % bedekking
203.(isnu 1kavel).Op klein strookje naaan deW-kant; ingezaaid NZ;een medium
oppervlaktestructuur; 5% bedekking
125.(isnu 1kavel;perceels grenzen veranderen wel) Kalegrond;lijkt nu allemaal
eenfijne oppervlaktestructuur te hebben.
Kale grond.
Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond; NZingezaaid;een medium oppervlaktestructuur; kluiterig;NZ"egruggen"; geen onkruid.
Kalegrond geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geheel geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
238. Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond gecultivatord OW;eenzeer grove oppervlaktestructuur. Kluiten tot
20x20cm.Opslag 70 %(vlas).
Koolzaad OW ingezaaid.Erzijn nu proefvelden aangelegd op het perceel.
Stukken met verschillende bedekking.Aan de N-kantvan het perceel bezig met
sloot verbreding. Erliggen bergen grond van 3m hoog.
Koolzaad OW ingezaaid;70 % bedekking
Kalegrond ingezaaid OW;een medium oppervlaktestructuur.
Koolzaad OW ingezaaid; 100 % bedekking. Numet plukken doodgevroren
gerstopslag;bruine plekken verspreid over het veld.
Kale grond OW ingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
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DeZ-helft; OW ingezaaid;stroresten;60 % bedekking. De N-helft: OW ingezaaid;
geen stro;30 % bedekking
Wintertarwe OW ingezaaid;60 % bedekking
Kalegrond NZingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Grashergroei; 100 % bedekking
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
69.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Groengras.
Wasgedeelte vanveld 102.Kale grond ingezaaid OW;een fijne
oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond; NZingezaaide wintertarwe; eenfijne oppervlaktestructuur. Bedekking
5%.
105.Geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
141.Iséén perceel geworden. Kale grond NZgeploegd. Een medium/grove
oppervlaktestructuur.
Koolzaad;100 % bedekking. Perceelmet greppelsNZ.
GrasOW ingezaaid; 100% bedekking
110en 111.Grasingezaaid NZ;ongeveer 100 % bedekking
123. isnu 1perceel geworden. Kale grond geploegd OW;een medium/ruwe
oppervlaktestructuur.
68.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Wintertarwe OW ingezaaid;20 % bedekking;een medium oppervlaktestructuur.
Groengras.
148. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd NZ;een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 20 %.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie 112.
158. Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Zie78.
DeW-helft; ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 20 %. DeOhelft; kale grond geploegd NZ,een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur. Perceel224weer
apart beschreven.
Aardappels gerooid engeëgd met 3tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.Grond ziet erwat verslempt uit.
Kale grond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur (ruggetjes).
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaidgras; 100% bedekking
Ingezaaid NZ;100 % bedekking
Kale grond geploegd;OW "ruggetjes"; een medium/ruwe oppervlaktestructuur.
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250.(gedeeltelijk) Kalegrond ingezaaid (150m)OW;eenfijne oppen/laktestructuur.
Opkomst 2 %.
Kalegrond geploegd OW; een medium oppervlaktestructuur.
Zie106.
Kale grond geploegd OW;;een medium oppervlaktestructuur "ruggetjes".
Kale grond;ingezaaide wintertarwe NZ;eenzeer fijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 3 %.
Aan deweg (140 m) kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
Kale grond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur. (100m breed).
117.Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond gecultivatord NZ(ruggetjes); een medium oppervlaktestructuur.
Luzerne; 100 % bedekking
Luzerne; 100 % bedekking
Luzerne; 100 % bedekking
Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Ingezaaid gras NZ(100 m);egaal;een ergfijne kluiterige structuur; 50 % opkomst.
Kalegrond NZdoorgetrokken metveeltandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur.
DeO-helft; aardappelen gerooid NZ;sporen doorgetrokken met 2 tandcultivator;
tussendesporenstrobaantjes. DeW-helft, gecultivatord met meertandcultivator NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kale grond doorgetrokken met veeltandcultivator NZ;een kluiterige;zeer ruwe
oppervlaktestructuur.
Kale grond 2xdoorgetrokken met cultivator OW; een ruwe oppervlaktestructuur
met wat stroresten.
Kalegrond 2xdoorgetrokken met cultivator OW; een ruwe oppervlaktestructuur
metwat stroresten.
Kalegrond NZgecultivatord met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
Ingezaaid grasOW;80 % bedekking
Ingezaaid gras NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur; 40 % bedekking
Ingezaaid gras NZ;80 % bedekking
Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Aardappelen gerooid;deZ-helft doorgetrokken met 3tandcultivator OW; wat
"ruggetjes";een grove oppervlaktestructuur met ietsstro. DeN-helft kale grond
ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur; 3% bedekking
Kale grond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur met wat stroresten.
Luzerne. Hergroei;bedekking 100 %.
Luzerne. Hergroei;bedekking 100 %.
Aardappelen gerooid en doorgetrokken met cultivator; een grove
oppervlaktestructuur metwat loofresten;geensporen.
Kalegrond OW ingezaaid;een medium oppervlaktestructuur.
Kale grond OW???gecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal;geensporen.
Kale bodem.Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
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Perceel nogmaals gecultivatord; eenzeer ruwe oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Geen bewerkingsrichting te zien.

176. Zie60.
177.
178.
179.
180.
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182.
183.
184.

* 185.
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* 192.
193.
193a.
193b.
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195.
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Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur. Opde N-helft nu wat
opkomst 5%.
Kalegrond gecultivatord OW;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsloofresten.
Deranden (10m) geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Perceel ingezaaid OW;geen sporen meerte zien;een medium oppervlaktestructuur
met ietsstroresten.Opkomst 5%.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;eenfijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond NZgecultivatord (2x);een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;
geentrekkersporen.
Kalegrond;deO-helft; NZingezaaid met wintertarwe (ruggetjes); een medium
oppervlaktestructuur met stroresten.Opkomst 3 %. DeW-helft; gecultivatord NZ;
een ruwe oppervlaktestructuur met stroresten;egaal.
Kalegrond doorgetrokken met veeltandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Kalegrond OW ingezaaid;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Kalegrond zeer fijn ingezaaid;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met iets
stroresten.Opkomst 3 %.
Kalegrond doorgetrokken met veeltandcultivator NZ;een kluiterige; zeer ruwe
oppervlaktestructuur.
GrasOW ingezaaid. Bedekking 40 %. Eenzeer fijne oppervlaktestructuur.
Perceel geheel doorgetrokken metveeltandcultivator OW? een ruwe
oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond diagonaal doorgetrokken NO-ZW;een ruwe; kluiterige
oppervlaktestructuur. Bijna geenstroresten.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceelgrenzen
veranderd)
DeW-kant ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. DeO-kant geploegd
NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (ook hier perceels grenzen veranderd)
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur (perceels grenzen
veranderd).
Aardappelen gerooid endoorgetrokken met 3tandcultivator; OW;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
Aardappelen gerooid;trekkersporen doorgetrokken met 2tandcultivator OW;een
zeergrove oppervlaktestructuur metstroresten.
Kalegrond geëgd;een ruwe oppervlaktestructuur; geen eg-richting te zien; egaal
met wat stroresten.
Aardappelen gerooid;diepe sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een
ruwe oppervlaktestructuur met stroresten.
Kalegrond NZingezaaid metwintertarwe; nog ietsstroresten;een medium
oppervlaktestructuur; eenegaal perceel.Opkomst 20 %.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. Opkomst 3 %.
DeW-helft. Kale grond geploegd OW;eenzeer ruwe oppervlaktestructuur. DeOhelft. Kale grond geploegd OW;een ruwe/medium oppervlaktestructuur.
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DeO-kant;2xdoorgetrokken met meertandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met aardappel stroresten. DeW-kant; (80m) ingezaaid;
bedekking 5%;een medium oppervlaktestructuur met stroresten.
202. Kalegrond geploegd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
203. 77.Isnu 1kavel.Zie77.
204. Kalegrond ingezaaid OW;eenfijn/medium oppervlaktestructuur met ietsstroresten;
egaal.
205. Kalegrond geëgd NZ;een medium oppervlaktestructuur.
206. Kale grond NZdoorgetrokken met meertandcultivator; een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
207. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
208. Kalegrond. OW gecultivatord met meertandcultivator; een zeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
209. Ingezaaid grasOW;eenfijne oppervlaktestructuur; 70 % opkomst.
210. Op hetZ-gedeelte (80 m). kalegrond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
Derest gerooid aardappelland;gecultivatord met fijne tandcultivator; geen sporen
meerte zien; een ruwe oppervlaktestructuur metwat stroresten.
211. Aardappelen gerooid en sporen doorgetrokken met 2tandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
212. Kalegrond geploegd OW; een medium oppervlaktestructuur.
213. Kalegrond; NZingezaaid; ietsopkomst; 10 %bedekking; een fijne
oppervlaktestructuur.
214. Perceelgecultivatord;een ruwe oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
215. Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
216. Aardappelen gerooid; kale grond gecultivatord met 3tandcultivator NZ;een zeer
grove oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
217. Perceel 2xdoorgetrokken met 2tandcultivator NZ;zeer grove kluiten;eenzeer ruwe
oppervlaktestructuur met stroresten.
* 218. Perceel nogmaals doorgetrokken metveeltandcultivator NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur met ietsstroresten.
219. Kalegrond. DeZ-kant ingezaaid OW; een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeNkant (150m) geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
220. Ingezaaid NZ;30 % bedekking;eenfijne oppervlaktestructuur.
221. Gras;Hergroei; 100 % bedekking
222. Kale grond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur. Percelering niet meer als
voorheen.
223. DeO-kant;(60m) ingezaaid;5% bedekking; eenfijne oppervlaktestructuur. Het
middenstuk. (80 m) ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. DeWkant; (60m)geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
224. Kalegrond ingezaaid NZ;een medium/fijne oppervlaktestructuur. Opkomst 5%.
Perceel 127weer apart beschreven.
225. Kalegrond. DeW-kant geploegd NZ;een grove oppervlaktestructuur.
226. Bieten.DeN-helft (50 m) gerooid;bladverspreid over oppervlakte en
doorgetrokken met cultivator; een grove oppervlaktestructuur.
227. 63. Kale grond geploegd OW; een ruwe oppervlaktestructuur.
* 228. Kalegrond opnieuw doorgetrokken met veeltandcultivator OW;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur.
229. Kale grond.Geploegd NZ;deO-helft en de W-helft een medium/ruwe
oppervlaktestructuur. Debaan in het midden (80m);een grove
oppervlaktestructuur.
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Kalegrond.Aan deO-kant een baantje geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur. Inhet midden kale grond geploegd NZ;een zeer ruwe
oppervlaktestructuur (80 m);aan deW-kant kale grond geploegd NZ;een medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond. Eenstrook langsdeweg (100 m) ingezaaid met wintertarwe NZ;een
medium oppervlaktestructuur. Opkomst 5%
Kalegrond.DeW-kant (100m) ingezaaid met wintertarwe NZ;een fijne
oppervlaktestructuur. Opkomst 2 %.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. De N-helft (isde helft van de kavel) OW ingezaaid met wintertarwe
opkomst 5%; een medium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur. Aan de N-kant (100m)
ingezaaid OW; een medium oppervlaktestructuur.
85.Kale grond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeO-helft geploegd NZ;een medium/grove oppervlaktestructuur. De
W-helft ingezaaid NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond. DeO-helft (80m) ingezaaid NZ;een medium oppervlaktestructuur. De
W-helft (50 m) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Het O-deelvan het gras isgefreesd NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Hier en daar nog eengras polletje.
Kalegrond .Eenstrook van 30m aan deW-kant isgeploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur DeO-kant isingezaaid met wintertarwe NZ;opkomst 2%; een
fijne oppervlaktestructuur. Het middenstuk (100 m) kale grond ingezaaid NZ;een
fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
DeZ-kant; kale grond (100 m)OW geploegd;een ruwe oppervlaktestructuur. Het
middenstuk; kale grond ingezaaid OW (200 m);eenfijne oppervlaktestructuur. De
N-kant; ingezaaid OW(50 m);opkomst 3 %; eenfijne oppervlaktestructuur. De
perceelsgrenzenvan de percelen 246en 71zijn wat veranderd.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Zie139.
Kalegrond.Aan deW-kant (130m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur.
Opkomst 2 %.Aan deO-kant (120 m) geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond.Aan deW-kant grond bewerkt (ingezaaid)?? Aan de O-kant; langs de
weg (80 m);geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond;geploegd NZ;een ruwe oppervlaktestructuur.
Langsde weg;aandeW-kant; (100 m) kale grond geploegd NZ;een ruwe
oppervlaktestructuur.
Langsde weg;aan deW-kant; (150m) kale grond ingezaaid NZ;een fijn/medium
oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid OW;een fijn/medium oppervlaktestructuur.
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Kalegrond.Aan deO-kant;(80m) ingezaaid NZ;eenfijne oppervlaktestructuur. In
het midden eenstrook ingezaaidNZ;eenmedium oppervlaktestructuur. Aan deWkant;tegen 175aan;geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenmedium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenmedium/fijne oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond ingezaaid NZ;eenfijn/medium oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd OW;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur.
Kalegrond geploegd NZ;eenruwe oppervlaktestructuur. Wasgras.

