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Overzicht werking Perceel Prestatie 
Info  

Ontwikkeld in opdracht van:  
CZAV 

Doel:  
Teler informeren over groei, vocht en bemestingtoestand op zijn perceel o.b.v. Mijnakker data. 

Werking: 
 Door adviseur  te bepalen instellingen/afwijkingen in PPI genereert specifieke alerts 

emailings richting de telers. 

 Door supervisor adviseurs is binnen de huidige Mijnakker adviseurs omgeving een extra 

tabblad ontwikkelt met daarin de PPI. (plaatje 1) 

Plaatje 1 
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 In deze omgeving kan de adviseur zijn instellingen maken zie plaatje 1 en 2;  

1. Gewas 

2. Parameter 

3. Interval 

4. Criteria 

5. Template 

6. Gebruikers 

7. Vergelijk op 

a. Minimaal aantal 

b. Op ras 

c. Op grondsoort 

d. Op gebied 

i. Regio 

ii. Provincie 

Plaatje 2  
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 Indien de instellingen naar wens zijn ingesteld is het mogelijk een overview van de opdracht 

te bekijken en de opdracht te activeren of de-activeren plaatje 3 

 

Plaatje 3 
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 Dagelijks wordt de opdracht in de nachtelijke uren gescand op gematchte percelen. Indien er 

een match met de opdracht wordt gevonden krijgt de teler een geautomatiseerde email 

waarin hij wordt geïnformeerd over de prestaties van zijn perceel. Indien er meerdere 

percelen worden gevonden worden deze met elkaar in 1 email verwerkt. Ook de adviseur 

waaraan de teler is gelinkt krijgt de email. 

 In de email is een link opgenomen naar Mijnakker om de resultaten van het perceel direct te 

bekijken. 

 Overzicht email: 

Van: MijnAkker [mailto:info@mijnakker.nl]  

Verzonden: vrijdag 8 juli 2011 17:24 

Aan: Corne Braber 

Onderwerp: De Perceel Prestatie Info applicatie heeft informatie over uw akkers 

Beste heer Braber, 

De Perceel-Prestatie-Info applicatie heeft de volgende data over uw akkers verzameld: 

Betreffende akker 'achter dijk': 
U heeft dit perceel aardappelen ingetekend op MIJNAKKER. Dit is de eerste keer dat u een attendering ontvangt, verzorgd 

door Nedato, CZAV en SuikerUnie. In deze mail geven we aan hoe uw perceel presteert in relatie tot andere vergelijkbare 

percelen met hetzelfde ras. Vanaf nu kunt u regelmatig een bericht ontvangen. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt 

alleen aan u toegezonden.  

 

De biomassaproductie (groei) was de afgelopen week 890 kg droge stof per ha. Gemiddeld was deze groei in uw regio 673.65 

kg/ha/week. Dit is ongeveer 32% meer.  

Neem contact op met uw adviseur indien u de resultaten met hem/haar wilt bespreken.  

 

 

Klik hier om naar de vergelijktool voor deze akker te gaan. 

 

======================================== 

 

Betreffende akker 'tegenover jack': 
U heeft dit perceel tarwe ingetekend op MIJNAKKER. Dit is de eerste keer dat u een attendering ontvangt, verzorgd door 

CZAV, Nedato en Suikerunie. In deze mail geven we aan hoe uw perceel presteert in relatie tot andere vergelijkbare 

percelen. Vanaf nu kunt u regelmatig een bericht ontvangen. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen aan u 

toegezonden.  

 

De biomassaproductie (groei) was de afgelopen week 755 kg droge stof per ha. Gemiddeld was deze groei in uw regio 821.60 

kg/ha/week. Dit is ongeveer 9% minder.  

Neem contact op met uw adviseur indien u de resultaten met hem/haar wilt bespreken.  

 

 
Klik hier om naar de vergelijktool voor deze akker te gaan. 

Deze mail wordt u aangeboden door CZAV, NEDATO en Suiker Unie 

 

 

 

mailto:[mailto:info@mijnakker.nl]
http://www.mijnakker.nl/portal/breeder-field-compare/show.cmd?field_id=14335
http://www.mijnakker.nl/portal/breeder-field-compare/show.cmd?field_id=16046

