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1. Despre
myKWS



De ce vă este utilă aplicația 

”Semănatul cu normă variabilă”(VRS)?

Pentru optimizarea potențialului de producție a 
suprafețelor dvs. cultivate cu porumb, deoarece:

�� Ajustați densitatea la semănat pe baza imaginilor de detaliu din satelit.
�� Maximizați potențialul de producție al fiecărei parcele sau microzone din 

parcela cu porumb.
�� Evitați pierderile cauzate de zonele mai puțin productive ale parcelelor 

dumneavoastră.
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2015 2016 2017 2018 2019

1
Creați-vă contul 
myKWS și, astfel, 
ne puteți transmite 
detalii despre 
suprafața dvs.

2
Sateliții captează 
imaginea 
terenurilor dvs. 

4
Dvs. transmiteți harta cu 
densitățile optim recomandate 
către utilajul dvs.

SatiSfăcătoare bune optime

Pe scurt: 

Semănatul cu normă variabilă (VrS) pentru corecții 
asupra densității plantelor din cultura dvs. de porumb  
în funcție de specificul terenului

condiții de 
dezvoltare

3
Noi analizăm permanent informațiile, 
astfel încât să vă recomandăm 
densitatea optimă de semănat pentru 
suprafața dvs.
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PASUL 1: Creați-vă contul personal pe myKWS

În colțul din dreapta sus, veți 
găsi un câmp cu denumirea 

myKWS.

Accesați acest câmp, pentru a 
putea fi direcționați către 

pagina myKWS. 

În primul rând, trebuie să vă înregistrați pe platforma noastră digitală myKWS, 
ca să puteți utiliza aplicația digitală VrS.

Pentru aceasta, accesați mai întâi site-ul www.kws.ro

myKWS 
Autentificare
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Sunteți deja înregistrat? Trebuie doar să vă înregistrați, ca să accesați 
myKWS.

Completați formularul online pentru înregistrarea rapidă în myKWS 
(detalii pe pagina imediat următoare).

Accesați linkul pentru înregistrare completă în myKWS - descoperiți 
astfel întregul potențial de informații al myKWS (detalii la pagina 8).

Accesați linkul către pagina „Semănatul cu normă variabilă (VRS)” - 
aveți astfel oportunitatea să descoperiți beneficiile acestei noi aplicații 
moderne și să vă înregistrați pentru sesiunea următoare de semănat 
(în detaliu la pagina 9).

Puteți afla mai mult - vă invităm să descoperiți și alte beneficii ale 
aplicației.

1

2

3

4

5

Pe pagina myKWS veți afla imediat care 

sunt următorii pași de urmat:

myKWS 
Autentificare
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Pentru o înregistrare rapidă, inserați-vă 

numele, adresa de e-mail și parola.

Vă rugăm să aveți în vedere 
că, pentru utilizarea aplicației  
„Semănatul cu normă 
variabilă“, este nevoie de 
înregistrarea completă  
(detalii în pagina 9).
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Inserați-vă numele, adresa de e-mail și parola.

Menționați zona de proveniență - vă vom furniza informația la 
nivel regional.

Spuneți-ne ce culturi vă interesează. Veți avea acces la 
pachetul de informații despre culturile selectate de dvs.,  
din aplicația myKWS.

Verificați încă o dată profilul complet și înregistrați-vă.

 08    DESPRE myKWS



Descoperiți toate 
beneficiile  
„Semănatului cu 
normă variabilă“  
(VRS)

Pentru înregistrare, accesați 
linkul către pagina myKWS

Descoperiți posibile întrebări 
și răspunsuri cu privire la 
VRS

1

2

2

21
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O dată ce v-ați înregistrat și ați accesat aplicația, vă aflați pe 

pagina dvs. myKWS, din care puteți extrage informații 

complete și foarte utile.

Pentru a utiliza „Semănatul cu normă variabilă“,  
vă rugăm selectați cultura porumb și apăsați pe 
simbolul de mai jos din pagină.

Selectați cultura: „porumb“
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2. Utilizarea
aplicației



Ca să puteți utiliza efectiv aplicația, aveți nevoie de un voucher cu un  

cod numeric din 6 cifre, pe care îl veți primi de la KWS

După ce accesați simbolul , veți obține o primă imagine a aplicației.

Ca să puteți activa voucherul, vă rugăm apăsați butonul „activare“
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Apăsați butonul gri semnalizat în imaginea de mai jos,  

ca să puteți introduce codul numeric al voucher-ului
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Inserați codul numeric al voucherului primit în câmpul special desemnat și 

apăsați butonul „actiVează“

 14    UTILIzAREA APLICAțIEI



Codul numeric al voucherului vă permite să vedeți 

câte hectare sunt activate pentru aplicație

Apăsați butonul portocaliu, pe care scrie „următoruL“
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Obțineți un rezumat al suprafeței pe care ați activat-o în aplicație și 

apăsați butonul portocaliu „SfÂrȘit”. 
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3. Adăugarea
de noi suprafețe



Vă reîntoarceți la pagina inițială.

Puteți adăuga o suprafață nouă prin accesarea butonului portocaliu  

„+ creează un cÂmp nou“
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Pentru a crea o nouă suprafață, aveți 3 opțiuni:

Accesați varianta pe care o preferați

Desenează:

Trasați manual limitele  
suprafeței dvs.

Importă: 

Încărcați-vă suprafețele pe care le aveți deja, 
ca forme geometrice sau ca fișiere KML.

gestionarea parcelei:

Utilizați suprafețele din anul precedent.
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Ați ales să desenați manual limitele 
suprafeței dvs.

Mergeți la harta afișată.

Vă puteți localiza parcela, cu ajutorul  
codului poștal sau al localității.

Puteți manevra harta utilizând săgețile 
indicatoare din colțul din dreapta sus 
sau trăgând manual imaginea ținând 
apăsat butonul din stânga mouse-ului.

Desenarea 

suprafeței
1

Aici vedeți care este 
suprafața pe care o 

puteți delimita

Înapoi
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Căutați suprafața pe care doriți să o 
delimitați.

Cu un click pe butonul stâng al 
mouse-ului, puteți începe să trasați 
conturul parcelei dvs.

IMPORTANT: 
începeți dintr-un colț și 
apoi mergeți din colțul 

respectiv către celelalte, 
până trasați întregul 
contur geometric al 

terenului.
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1 2 3

Trasarea limitelor suprafeței
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Cu o apăsare dublă pe butonul stâng al 
mouse-ului, conturul terenului dvs. este 
complet.

Aveți posibilitatea să editați suprafața 
delimitată. Pentru aceasta, apăsați pe 
simbolul creion: . Toate colțurile 
suprafeței vor deveni vizibile. Le puteți 
astfel ajusta, după nevoie.

Pentru eliminarea tuturor obstacolelor 
din suprafața delimitată, utilizați 
simbolul poligon: . Acest lucru este 
foarte important în analiza viitoare, altfel 
rezultatul va fi distorsionat.

4 5
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Aici vizualizați suprafața pe care 
ați delimitat-o.

Apăsați butonul portocaliu

„următoruL”.

Introduceți denumirea suprafeței.

Continuați înregistrarea 

suprafeței dvs.

24 - Adăugarea  de noi suprafețe



Definiți toți parametrii 

referitori la suprafața 

apăsând pe fiecare din 

câmpurile semnalizate cu 

roz, așa cum veți putea 

vedea în pagina următoare  

(ex. Nume hibrid…)
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Apăsați butonul portocaliu 

„SfÂrȘit”când sunteți gata.

ÎnapoiÎnapoi

 26    ADăUgAREA  DE NOI SUPRAfEțE



Importul unui 

fișier existent
2

Un fișier conform constă într-un calup de cel puțin  
3 fișiere cu terminația .shp, .shx, .dbf. 

Toate cele 3 fișiere trebuie să aibă același nume  
(cu excepția terminației din cele trei litere). 

Aplicația poate suporta, în unele cazuri, și fișiere cu 
terminația .prj și .qpj, dar nu întotdeauna.

Ați decis să încărcați un fișier existent.

Accesați fereastra respectivă.

 27    ADăUgAREA  DE NOI SUPRAfEțE



Limitele suprafeței, numele 
și dimensiunea terenului 
aparțin de fișier. 
Puteți modifica manual 
denumirea.

Puteți vizualiza toate suprafețele din fișierele încărcate.

Selectați acele suprafețe pentru care doriți să utilizați „Semănatul cu normă variabilă”.

finalizați importul fișierelor.

Vă rugăm să importați un fișier
Un fișier optimizat conține mai multe câmpuri. Vă rugăm să selectați câmpurile pe care doriți să le importați. Câmpurile care se potrivesc cu cele existente vor fi evidențiate.

Topografia Denumirea parcelei Dimensiunea

Puteți crea parcele cu următoarele dimensiuni (ha): 1,25 ha

anuLează Înapoi următoruL

Sunt marcate 1 din 5 căsuțe:

Puteți vizualiza numărul de căsuțe bifate.

Puteți vedea suprafața care a rămas neactivată.

1

2

2

1
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Definiți toți parametrii 

referitori la suprafața 

apăsând pe fiecare din 

câmpurile semnalizate cu 

roz, așa cum veți putea 

vedea în pagina următoare  

(ex. Nume hibrid…)
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Apăsați butonul portocaliu 

„SfÂrȘit”când sunteți gata.

ÎnapoiÎnapoi
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gestionarea parcelei3

Ați ales să utilizați o suprafață  
din anul precedent

Atunci când există deja o suprafață în secțiunea 
„gestionarea suprafețelor“, vă rugăm să urmați pașii de 
la importul suprafețelor

Atunci când nu există nicio suprafață din anul anterior, 
vi se deschide următoarea fereastră: 
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4. Analiza
suprafeței



Reveniți la imaginea inițială, 

în care este inserată 

suprafața dvs. 
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În bara cu meniul vertical  
puteți selecta oricare din cele 
trei alternative:

Imagine din satelit.

Clasificarea suprafeței  
(distribuția de biomasă).

Diferențele de densitate pentru 
microzonele din suprafața dvs.

1

1

2

3

2

3

IMPORTANT: 
Procesul de clasificare 

și zonare poate dura de 
la 30 minute până la 

câteva ore!

 34    ANALIzA  SUPRAfEțEI



Exemple de vizualizare pentru fiecare din cele trei 

alternative:

Imagine din satelit.

Clasificarea suprafeței (distribuția de biomasă).

Diferențele de densitate pentru microzonele din suprafața dvs.

1

2

3 1

2 3
Legenda arată 
densitatea de 
semănat pe 
diferite niveluri.

Legenda arată 
potențialul de 
dezvoltare al 
culturii pe 
diferite stadii
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5. Evaluarea
rezultatelor



Prin accesarea suprafeței, veți obține o vedere de ansamblu asupra 
parcelei trasate (ex hibrid, număr de hectare…), așa încât puteți edita 
diferite microzone ale terenului prin apăsarea butonului portocaliu.

În modulul de editare a microzonelor, puteți selecta din meniul vertical toate 
variantele densităților de semănat (numărul de clase) aferente parcelei dvs. -  
în funcție de cunoștințele și experiența dvs. cu această suprafață.

IMPORTANT: fiecare microzonă corespunde unei densități de 
semănat calculată prin utilizarea mediei distribuției de biomasă.
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În funcție de numărul de microzone selectat, 
puteți afla diverse informații despre terenul dvs.

Coloana din mijloc ne arată 
densitatea de semănat pentru 
fiecare microzonă în parte. Puteți 
ajusta aceste valori, în funcție de 
necesitățile dvs.

Coloana din dreapta arată aria 
totală pentru densitatea de 
semănat respectivă.

graficul arată care este alocarea 
procentuală a densităților în funcție 
de această microzonare. 

IMPORTANT: 
La final, nu uitați să 
salvați microzonele 

editate.
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Puteți genera sau modifica microzonele cu ajutorul instrumentelor situate în colțul din dreapta sus al hărții. 

La final, nu uitați să salvați microzonele editate.

Cu ajutorul simbolului  
 “Poligon”, puteți genera microzone 

noi. Cu un singur click pe butonul din 
stânga mouse-ului, puteți începe să 
trasați linii. 

Cu un click dublu pe același buton, 
finalizați desenul.

Cu ajutorul simbolului  
 “Creion” puteți ajusta 

punctele unitare dintr-o 
microzonă.  
țineți apăsat butonul mouse-ului, 
ca să puteți muta aceste puncte. 

Printr-un simplu click, puteți 
modifica densitatea de semănat 
pentru fiecare microzonă.

Cu ajutorul simbolului  
 “punct-linie-punct” puteți împărți o 

zonă printr-o linie dreaptă.

Cu un singur click pe butonul din stânga 
mouse-ului, puteți începe să trasați linii. 

Cu un click dublu pe același buton, 
finalizați desenul.
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6. Obținerea hărții
pentru 
semănătoare



După salvarea zonelor, vă reîntoarceți 
la imaginea inițială.

De acum, puteți trece la 
exportul hărții recomandate 
pentru semănat.

Selectați suprafețele pe care 
doriți să le descărcați.

Selectați terminalul din listă.

Începeți descărcarea.
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Vă mulțumim!  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări KWS din județul dvs. 


