Nieuwsbrief18-5-2011 Satellietbeelden bekeken en nu.....?

Satellietbeelden bekeken en nu.....?
Beste heer/mevrouw,
Via verschillende organisaties krijgt u waardebonnen aangeboden om 25 ha gratis deel te nemen aan Mijnakker.nl. Gezien de vel e aanmeldingen is de
belangstelling groot! Indien u uw percelen hebt ingetekend en u de eerste satellietbeelden hebt bekeken rijst vast de vraag op; "en nu....wat kan ik er mee...."?
Via de satellietbeelden ziet u duidelijk verschillen in groei bijvoorbeeld door voorvrucht, rasverschillen of (wild) schade. Ook ziet u a.d.h.v de grafiek de
groeisnelheid van uw gewas. Naast deze eigen interpretaties kunt u ook adviezen bestellen in onze online shop. Dit zijn betrouwbare adviezen gemaakt door
professionele bedrijven uit de agrosector.
Producten & Adviezen voor uw bedrijf

Vraag: Waar, wanneer en hoeveel mm beregenen?
Antwoord: DLV Beregeningsplanner van DLV Plant, advies
over startmoment, gift (mm) en planning van de percelen lees
meer....
bestel direct

Vraag: Hoeveel, waar en wanneer mijn aardappelen overbemesten?
Antwoord: Aardappelmonitoring Online van Altic, 4x een betrouwbaar advies
& variabele strooikaart lees meer.....
bestel direct

Vraag: Hoeveel, waar en wanneer mijn tarwe overbemesten?
Antwoord: Tarwe Monitoring Online van Altic, betrouwbaar
advies + variabele strooikaart lees meer...
bestel direct

Vraag: Op een deel van het perceel wil het gewas niet groeien?
Antwoord: Plaatspecifieke bodembemonstering van AgriTip of Altic, a.d.h.v
satellietbeelden voor aaltjes, storende lagen of bouwland-onderzoek lees meer....
bestel direct

Adviseur toevoegen:
Voeg altijd een adviseur toe aan uw perceel, deze kan u helpen met de
gegevens.
Dit kunt u doen op de akker pagina, rechts naast het perceelskaart.

"Is het gewas bij de buren groener"?
Indien u een adviseur kiest van Agrifirm, CZAV, Nedato of Suiker Unie
kunt u gratis gebruik maken van de VergelijkTool om uw perceel te
vergelijken met andere percelen.

Met vriendelijke groet,
Het Mijnakker team
mail: help@mijnakker.nl
tel:
040 851 4250
Klik hier om direct naar de website te gaan
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