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Beste heer/mevrouw,
Opbrengstcijfers
Sinds vorige week zijn de opbrengstcijfers voor de aardappelen graanpercelen online. Vorig jaar hebben we met
verschillende partijen zoals CZAV en VTA-Nederland
vergelijkingen gemaakt tussen proefrooiingen en werkelijke
opbrengsten en de resultaten zijn erg goed. De afwijking is in
95% van de percelen maximaal 5 %.
Opbrengstcijfers voor suikerbieten volgt zeer binnenkort.
Let op: uw zaai-, opkomst- en verwachtte oogstdatum dient
ingevuld zijn anders kunnen wij uw opbrengst niet bepalen.
Ook indien u deze begin van het seizoen heeft ingevuld dient
u deze te corrigeren als het afwijkt van de werkelijkheid.
Bewolking
Het voorjaar van 2011 begon met stralend zonnig weer
waardoor wij voor alle percelen wekelijks goede data hebben
opgenomen met de satellieten. Dit jaar nemen we 5 x per
week op met verschillende HR-satellieten. Om een constante
kwaliteit te leveren maken we gebruik van satellieten die rond
10 à 11 uur in de morgen overvliegen.
Door het bewolkte weer de afgelopen weken hebben we
vrijwel geen goede opnames kunnen maken. Om onze
datakwaliteit te kunnen garanderen hebben we daarom
besloten om op diverse percelen geen data meer te leveren
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totdat er weer goede opnames gemaakt kunnen worden.
Onze excuses hiervoor.
Hiernaast op plaatje 1 ziet u een "ruw" beeld van de satelliet.
In het oosten van Nederland ziet u vanaf de grond

waarschijnlijk mooi weer maar vanuit de satelliet zien we
duidelijk heiigheid in de lucht. Meer over heiigheid leest u
hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiig. Omdat we kijken naar
de reflectie van de plant is een heiige lucht storend om goede
opnames te maken.
Op plaatje 2 ziet u duidelijke wolken.Onze productieafdeling
knipt de wolken uit zodat we van onbewolkte delen wel data
kunnen leveren. Onze research afdeling is druk bezig met
nieuwe technieken waarmee we op termijn ook door de
wolken heen kunnen gaan kijken.
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Overigens zijn opbrengstcijfers, naast satellietbeelden, ook
gebaseerd op geavanceerde meteogegevens en lage
resolutie opnames die we dagelijks binnenkrijgen waardoor
het mogelijk is om toch een betrouwbaar opbrengst
berekening te maken.

Agenda
Komende weken zijn we aanwezig met een stand op
verschillende open dagen en beurzen. Onze medewerkers
staan u graag te woord voor vragen of uitleg over Mijnakker.nl
18 augustus - Aardappeldag 2011 | Vredepeel
1 & 2 september - Aardappelzetmeeldagen | proefboerderij
t'Kompas Valthermond
7 - 9 september - Potato Europe | Kaïn (Belgie)

Klik hier om direct naar Mijnakker.nl te gaan.
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