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LXXV blz. 8: Te Huijbergen werd de mest na verloop van tijd vanuit de potstal, naar onoverdekte mestvaalten overgebracht. De weiden
werden intensief bemest en afgeweid door getuierd vee. Bij het tuieren werd de bewegingsvrijheid van een dier beperkt door de poten te
binden of het met een ketting vast te leggen aan een paal. Op deze wijze werd er minder gras of spurrie vertrapt.
LXXVI blz. 12: In Reusel hadden de 1 meter diepe stallen geen stenen of lemen vloer. Iedere dag werden plaggen of bosstrooisel
aangevoerd. Na enkele dagen werd de mest die niet direct gebruikt kon worden op onoverdekte mestvaalten gebracht. De koeien stonden
zomer en winter dag en nacht binnen, maar werden in de lente en de zomer circa 3 uur getuierd in de weide gelaten. Het kwam ook voor dat
ze in het najaar ongetuierd in de weide werden gedaan.
LXXVII blz. 12: In Deurne en Liessel bleef de mest - aangevuld met plaggen, strooisel en aarde - wel onderdak. Ze werd na verloop van tijd
achter het vee uitgespreid. Het vee werd getuierd geweid. Aan het grasland werd weinig zorg besteed.
LXXVIII blz. 5: De gemeente Haaren (bij Oisterwijk) lijkt het beste aan het Ideal-type te voldoen. De mest werd met krabsel en plaggen
aangemaakt en het vee stond zomer en winter, dag en nacht op stal, met uitzondering van ’s zomers wanneer het ’s morgens en ’s middags
gedurende enige uren getuierd mag weiden.
LXXIX blz. 13: In Princenhage blijft het vee soms ’s nachts buiten de weide. Zodra de stal tot zekere hoogte was gevuld, werd de mest in
overdekte mestvaalten gebracht of onmiddellijk op den akker gebruikt. De bemesting der graslanden geschiedde met de aarde, die men onder
uit de stallen en mestvaalten haalde, en met de vloeibare bestanddelen van de mest was doortrokken, waarna de stallen en mestvaalten weer
met zuivere aarde, die men uit de hoge gronden groef, werd aangevuld.
LXXXI blz. 6: In Made en Drimmelen - deels op de klei, deels op het zand gelegen – boerde men ook met potstallen. Om de 3 à 4 weken
werden deze leeggehaald en de mest werd naar onoverdekte mestvaalten of mestkuilen gereden.
LXXXIII blz. 9: Ook in Vlijmen stond het vee op de mest. Deze werd gelijkmatig onder de beesten verspreid. Onoverdekte mestvaalten
kwamen in beperkte mate voor. Van heideplaggen werd in het geheel geen gebruik gemaakt, wel van krabsels uit sloten of heggen. Het vee
bleef meestal het gehele jaar op stal.
LXXXV blz. 12: In Berchem werd de mest in de stallen drie maal in de week verlegd en met een laag gewone teelaarde bedekt, in de herfst
en in de winter met krabsel, dennennaalden werden niet gebruikt en heideplaggen slechts bij groot gebrek aan stro. Het melkvee was bijna
permanent op stal. Voor het weiland was te weinig mest aanwezig, men bemestte dan ook in den regel slechts het weiland dat voor de
zomervoeding van het melkvee gebruikt werd.
LXXXVI blz. 8: Te Linden werd de mest twee- of driemaal in de week verlegd, tot de stal vol was. Dan werd de mest in lagen over de
mestdeel gespreid, waarover dan een laagje zand werd gestrooid. De mest bleef daar liggen tot het tijd was om hem te gebruiken. Het vee
bleef in de zomer en de herfst in de wei. Ook hier werden de weilanden niet bemest.
LXXXVII blz. 13: Ook in Beugen en Rijckevoort kende men een potstal met een mestdeel. In Rijckevoort werd de mest met aarde en
plaggen gemengd. In het vruchtbaardere Beugen haalde men hier voor de neus op en maakte men doorgaans alleen stromest. In Beugen noch
in Rijckevoort stond het vee permanent op stal.

