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Jak korzystać z narzędzia 

Instrukcja krok po kroku 



Monitoring suchej masy
Co można znaleźć w tej instrukcji?

Informacje ogólne 
Ogólne objaśnienia dotyczące narzędzia - Pełna 

rejestracja dla narzędzia - rejestracja myKWS 

Aktywacja powierzchni i dowód zakupu 
Do aktywacji powierzchni pola kukurydzy na kiszonkę 

konieczny jest dowód zakupu nasion wybranych odmian 

kukurydzy KWS. 

Przygotuj swoje pole
Jak utworzyć pole i określić pewne parametry, aby 

narzędzie działało poprawnie 

Jak korzystać z narzędzia 
Tutaj dowiesz się jak odczytywać informacje i jak 

odznaczyć pole, na którym odbył się już zbiór 

Po zbiorach kukurydzy
Otrzymasz informację z KWS o dezaktywacji narzędzia 

Monitoring suchej masy.
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1. Informacje ogólne 
Zbyt wczesne lub zbyt późne zbiory prowadzą do nieuniknionych strat finansowych 

• Ze względu na mozaikowatość gleb oraz zmiany przebiegu 

pogody bardzo trudne jest ustalenie średniej suchej masy całej 

plantacji na podstawie pobieranych próbek i podjęcie decyzji o 

rozpoczęciu zbiorów. Monitoring suchej masy analizuje całe pole, 

pokazuje to w sposób graficzny na mapie i co najważniejsze 

wylicza średnią suchą masę dla całego pola.

• Aby uzyskać najwyższe plony o najlepszych parametrach 

jakościowych, należy zebrać kukurydzę o zawartości suchej 

masy od 30% do 35%. Umożliwi to prawidłowe zakiszenie, 

minimalizację strat oraz uzyskanie maksymalnej wydajności 

energii z porcji kiszonki do produkcji mleka lub mięsa wołowego.

▪ Dzięki algorytmowi, narzędzie Monitoring suchej masy ocenia 

wskaźnik suchej masy kukurydzy na kiszonkę i szacuje jego 

zmiany w ciągu 7 dni na każdym monitorowanym polu.

▪ Monitoring suchej masy analizuje i porównuje 3 dane: zdjęcia 

satelitarne, prognozy pogody i dokładne dane dotyczące profilu 

każdej odmiany kukurydzy na kiszonkę KWS.

▪ Proces kalibracji jest aktualizowany na bieżąco - pobierane są 

próbki całych roślin w różnych lokalizacjach celem sprawdzenia 

zawartości suchej masy.

Odkryj rozwiązanie KWS
Zbiór w optymalnym terminie                              

ma zasadnicze znaczenie



1. Informacje ogólne
Rejestracja myKWS

Gdzie się zarejestrować

▪ Aby skorzystać z naszych narzędzi 

opartych na zdjęciach satelitarnych, 

należy zarejestrować się do myKWS.

▪ Możesz zarejestrować się do myKWS

odwiedzając stronę internetową: 

https://www.kws.com/pl/pl/mykws/

i wpisując swoją nazwę użytkownika

oraz hasło.

▪ Jeśli jesteś nowym użytkownikiem na

myKWS, zarejestruj się podając swoje

imię, adres e-mail i utwórz nowe

hasło.



1. Informacje ogólne 
Pełna rejestracja dla narzędzia Monitoring suchej masy

Dane podstawowe

Region
Istotna informacja

Wybierz uprawy, 

które Cię interesują
Istotna informacja

Dane adresowe
Istotna informacja 

dla Monitoringu SM.

✓ Aby korzystać z Monitoringu suchej konieczna jest pełna rejestracja

do prawidłowego działania narzędzia.

✓ Na stronie internetowej znajdziesz link do pełnej rejestracji.



1. Informacje ogólne 
Najłatwiejszy sposób dostępu do Monitoringu suchej masy

1. W swojej przeglądarce przejdź do strony: 

https://www.kws.com/pl/pl/mykws/sat-

monitoring-suchej-masy/ Tam znajdziesz 

wszystkie informacje, które powinieneś

wiedzieć, aby aktywować Monitoring SM.

2. Kliknij na przycisk "DALEJ" (patrz obok).

Korzystanie z tego narzędzia jest możliwe      

po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu      

do myKWS - jeśli tak nie jest, otrzymasz 

odpowiedni komunikat.

Dostęp do narzędzia jest możliwy 

tylko po zalogowaniu się do myKWS.
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Co można znaleźć w tej instrukcji?

Informacje ogólne 
Ogólne objaśnienia dotyczące narzędzia - Pełna 

rejestracja dla narzędzia - rejestracja myKWS 

Aktywacja powierzchniu z dowodem zakupu
Do aktywacji powierzchni pola kukurydzy na kiszonkę 

konieczny jest dowód zakupu nasion wybranych odmian 

kukurydzy KWS. 

Przygotuj swoje pole
Jak utworzyć pole i określić pewne parametry, aby 

narzędzie działało prawidłowo

Jak korzystać z narzędzia 
Tutaj dowiesz się jak odczytywać informacje i jak 

odznaczyć pole, na którym odbył się już zbiór 

Po zbiorach kukurydzy
Otrzymasz informację z KWS o dezaktywacji narzędzia 

Monitoring suchej masy.

1

2

3

4

5



2. Aktywacja powierzchni i dowód zakupu

Obok widzisz stronę startową narzędzia

Monitoring suchej masy. 

1. W pierwszym kroku należy aktywować

powierzchnię.

Kliknij zakładkę "Aktywacja powierzchni" 
nad mapą. Dokładnie przeczytaj warunki 

(tekst na żółtym tle), jakie należy spełnić, 

aby móc aktywować narzędzie.

2.  Następnie kliknij na szary klawisz 

"DODAJ POWIERZCHNIĘ". 
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2. Aktywacja powierzchni i dowód zakupu

Aby przesłać dowód zakupu materiału 

siewnego kukurydzy KWS :

1. Kliknij na klawisz „Załaduj plik".

Otworzy się okno z dostępem do 

Twoich dokumentów 

2.    Zlokalizuj dowód zakupu

na swoim komputerze i kliknij

"Otwórz".

Obsługiwane są typy plików PDF, 

JPEG i PNG. 
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2. Aktywacja powierzchni i dowód zakupu

Ręcznie należy wpisać szczegóły dot. 

materiału siewnego:

1. Wybrać odmianę, wpisać ilość w 

jednostkach siewnych i numer 

partii wysianych nasion KWS.

2. Obok wpisanych danych pod 

"Aktywuj pakiet" zobaczysz

automatycznie wyliczony obszar. 

3. Następnie kliknij na "Dalej".

Na kolejnej stronie znajdziesz 

podsumowanie aktywowanej

powierzchni. Kliknij na pomarańczowy 

klawisz „Zakończ” celem weryfikacji 

przez dział obsługi KWS i ostatecznie 

aktywowania narzędzia dla wybranych 

pól kukurydzy na kiszonkę. 

Już teraz możesz wyrysować lub 

dodać wyrysowane pola z narzędzia 

Zarządzanie polem. Pamiętaj, że 

obszar pól nie może przekraczać 

aktywowanej powierzchni.
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narzędzie działało prawidłowo 

Jak korzystać z narzędzia 
Tutaj dowiesz się jak odczytywać informacje i jak 
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3. Wybierz preferowaną metodę dodania pola

1. Kliknij na klawisz "Utwórz nowe pole".

Aby dodać nowe pole istnieją trzy różne metody 

2. Wyrysuj

Za pomocą tej metody możesz wyrysować 

swoje pola na mapie.

3. Importuj

Prześlij swoje pola jako plik shape lub KML. 

Dzięki tej metodzie możesz np. zaimportować 

swoje pola z katalogu pól.

4. Zarządzanie polem

Za pomocą tej funkcji można zaimportować 

pola, które zostały już utworzone w innym 

narzędziu lub w poprzednim roku.
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3. Przygotuj swoje pole – „Dodaj pole”

1. Znajdź swoją lokalizację: 

Wpisz kod pocztowy i/lub miejscowość. Możesz 

chwytać i przesuwać mapę, możliwe jest 

również powiększanie za pomocą kółka myszy 

lub na panelu + -. 

2. Wyrysuj swoje pole:

Kliknij w narożniki pola, podwójnym kliknięciem 

możesz zakończyć rysowanie wracając do 

pierwszego narożnika. Możesz usunąć pole 

klikając na panelu w ikonę kosza lub edytować 

klikając na ołówek.

Minimalny obszar pola: 2,0 ha szer. pow. 30 m.

3. Nazwij swoje pole: 

Nazwa pola ułatwi znalezienie go w innych 

wybranych narzędziach.

4. Wymiar pola:

Wielkość pola jest obliczana automatycznie.
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3. Przygotuj swoje pole – „Dodaj pole”

1. Zmiana i edycja granic pól 

Za pomocą kliknięcia na symbol ołówka można 

przesuwać i regulować wszystkie punkty 

graniczne.

2. Wyłącz elementy pola

Podczas rysowania możesz również wyłączyć 

elementy pola np. skupiska drzew, krzaków.

Kliknij zatem na symbol kwadratu, następnie 

możesz zaznaczyć i wyrysować granice 

skupiska drzew klikając lewym przyciskiem 

myszy.
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3. Przygotuj swoje pole – „Zarządzanie polem” - import

1. Importuj swoje pola z Zarządzanie polem 

Kiedy klikniesz na utwórz nowe pole wyświetli 

się ten widok obok.

W zarządzaniu polami możesz zobaczyć 

wszystkie pola, które utworzyłeś już w narzędziu 

Zarządzanie polem.

2. Wybierz pole 

Zaznacz pole, które chcesz zaimportować z 

narzędzia Zarządzanie polem do Monitoringu 

suchej masy i kliknij na klawisz „Kontynuuj”.

1

2



3. Przygotuj swoje pole - szczegóły dotyczące siewu

Niezależnie od wybranej metody tworzenia pola, 

w oknie "Szczegóły pola" uzupełnij dane 

dotyczące Twojego pola.

1. Dodaj nazwę odmiany, którą zasiałeś.       

Dla Monitoringu suchej masy 

skalibrowaliśmy wybrane odmiany na 

podstawie naszej wiedzy i doświadczenia. 

2. Wybierz informację o nawadnianiu

3. Wybierz termin siewu

Po uzupełnieniu danych kliknij na 

pomarańczowy klawisz „Zapisz”. 

1 2 3



Monitoring suchej masy
Co można znaleźć w tej instrukcji?

Informacje ogólne 
Ogólne objaśnienia dotyczące narzędzia - Pełna 

rejestracja dla narzędzia - rejestracja myKWS 

Aktywacja kontyngentu i dowód zakupu 
KWS musi mieć aktywację na ilość hektarów i dowód 

zakupu nasion KWS. 

Przygotuj swoje pole
Jak utworzyć pole i określić pewne parametry, aby 

narzędzie działało poprawnie 

Jak korzystać z narzędzia 
Tutaj dowiesz się jak odczytywać informacje i jak 

odznaczyć pole, na którym odbył się już zbiór

Po zbiorach kukurydzy
Otrzymasz informację z KWS o dezaktywacji narzędzia 

Monitoring suchej masy.

1

2

3

4

5



4. Jak korzystać z narzędzia - Edycja pól 

1. Kliknięcie na "Moje pola" otwiera 

przegląd pól. 

Tutaj możesz edytować lub usuwać swoje 

pola.

Ważne: Zmiany i tworzenie nowych pól 

jest możliwe tylko do 30.06.2021.

2. Szczegóły dot. nazwy pola, odmiany, 

nawadniania i daty siewu mogą być 

zmienione poprzez kliknięcie na 

odpowiednią komórkę. 

Po kliknięciu na ikonę ołówka możesz 

edytować geometrię pola.

Kliknięciem na kosz usuwasz pole. 
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4. Jak korzystać z narzędzia - Przeczytaj informacje 

Gdy tylko kukurydza na kiszonkę osiągnie 

dojrzałość, rozpoczyna się faza oceny 

aktualnej zawartości suchej masy 

kukurydzy na Twoim polu.

Tutaj widzisz początkową fazę oceny.

1. Analiza wartości SM i prognozy

2. Legenda

3. min. / średnia / max. wartość suchej 

masy dla wybranego pola

4. Wskaźnik aktualnej zawartości SM 

wybranego pola na skali. 
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4. Jak korzystać z narzędzia - Przeczytaj informacje 

1. Pasek pokazuje daty z wartościami 

suchej masy, kliknięcie na datę 

powoduje wyświetlenie odpowiedniej 

mapy, domyślnie zawsze wyświetlana 

jest data bieżąca.

▪ Analizy oparte są na zdjęciach 

satelitarnych.

▪ Prognozy to szacunek na podstawie 

obserwacji.

2. To wskazanie pokazuje minimalną, 

maksymalną i średnią zawartość SM 

dla wszystkich wybranych pól, wartość 

zawsze odnosi się do daty wybranej 

na górnym pasku.

3. Tutaj można zobaczyć średnią 

zawartość SM (czarna kreska) na 

skali dojrzałości kukurydzy i zalecenie 

optymalnego terminu zbioru przy 

zawartości SM 30-35% 
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4. Jak korzystać z narzędzia - Przeczytaj informacje 

1. Po kliknięciu na „Historia pola 

dotycząca zawartości suchej masy" 

zobaczysz wartości suchej masy 

kukurydzy na kiszonkę. 

Wyświetlanych jest maksymalnie 5 pól, a 

także średnia ze wszystkich pól.

2. Gdy tylko wartości suchej masy będą 

dostępne dla Twoich pól, otrzymasz 

od nas wiadomość e-mail.
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4. Jak korzystać z narzędzia - Oznaczanie pola jako zebrane 

1. Pola w „Moje pola”, na których odbył się już 

zbiór, należy odznaczyć w kolumnie „Pole 

zebrane”.

Dla zebranych pól nie są dostarczane żadne 

zdjęcia satelitarne z wartościami SM! 

Możesz również sprawdzić stan zbiorów na 

swoich polach, klikając na pole na mapie.

2. W przypadku obszarów oznaczonych jako 

zebrane, w okienku pojawia się czerwony 

znak "i” oraz „zebrano”.

3. Klikając na „Edytuj pole" przechodzisz do 

szczegółów pola. Możesz tytaj zmienić 

obrys pola, usunąć albo dokonać zmian 

uprawy itd.
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5. Czego się spodziewać po zbiorach kukurydzy?

Status zbiorów na Twoich polach jest również wykrywany 

automatycznie. Gdy pola zostaną wykryte jako zebrane, 

otrzymasz wiadomość e-mail z listą pól. Pola te zostaną 

automatycznie oznaczone jako "zebrane„ i dostarczanie 

nowych informacji o zawartości suchej  masy zostanie 

wstrzymane. 

Co możesz zrobić w tym momencie?

▪ Jeżeli na danym obszarze rzeczywiście dokonano 

zbiorów, nie jest konieczne podejmowanie dalszych 

działań.

▪ Jeśli pole nie zostało jeszcze zebrane, a chcesz 

nadal otrzymywać informacje o zawartości suchej 

masy dla Twojej kukurydzy, usuń ręcznie 

zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie „Pole 

zebrane„ i niezwłocznie poinformuj dział obsługi KWS.

▪ Monitoring suchej masy będzie prowadzony do 

zbiorów kukurydzy w danym sezonie, po tym czasie 

satelita nie będzie wykonywał kolejnych zdjęć. Dane 

historyczne będą dostępne na koncie klienta.



5. Czego można się spodziewać po zbiorach kukurydzy – aplikacja myKWS

▪ Z Monitoringu suchej masy można

korzystać również w smartfonie.

▪ Obok podgląd narzędzia w aplikacji.

▪ Dzięki temu można w każdej chwili, 

nawet w podróży, kontrolować stan 

dojrzałości Twoich pól kukurydzy.



MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu:

Dział Obsługi Klienta

info@kws.pl


