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1. Реєстрація в myKWS



1. Реєстрація в myKWS

Для користуванням сервісом SAT DM Monitoring необхідно зареєструватися в myKWS. Для цього 

відкрийте веб-сайт КВС-Україна (kws.ua) та у верхньому правому куті зайдіть в myKWS.



1. Реєстрація в myKWS

Якщо ви ще не зареєстровані myKWS, створіть обліковий запис, натиснувши "Зареєструйтесь зараз"



1. Реєстрація в myKWS

Будь ласка, зареєструйтесь, повністю 

заповнивши всі деталі, щоб отримати доступ 

до наших цифрових інструментів.



2. Ваша робота з SAT DM 
Monitoring



2. Ваша робота з SAT DM Monitoring

Перейдіть за посиланням 

www.kws.com/ua/uk/mykws/sat-dm-

monitoring/ та знайдіть всю необхідну 

інформацію.

Ви маєте увійти в myKWS. Якщо ви ще не 

зареєстровані, натисніть на кнопку 

«Реєстрація»

https://www.kws.com/ua/uk/mykws/sat-dm-monitoring/
https://www.kws.com/ua/uk/mykws/


3. Активація поля



Тут ви бачите стартову сторінку SAT DM Monitoring.

На першому кроці потрібно активувати ваше поле.

Для цього натисніть кнопку «Ввести код ваучера» і введіть код, який ви отримаєте у нашого торгового 

представника

3. Активація поля

https://www.kws.com/ua/uk/produkty/kukurudza/kontakty/


Тепер введіть реквізити: найменування гібриду, кількість в одиницях та номер партії придбаного 

насіння кукурудзи. У розділі «Активований контингент» ви можете побачити площу, на яку 

розраховане дане насіння. Потім натисніть «Далі».

3. Активація поля – введіть номер ваучера на натисніть «Далі»



4. Створити нове поле



Тепер ви можете створити 

нове поле. Для цього натисніть 

кнопку «Додати поле».

4. Створити нове поле



Існує три способи створити 

поле:

▪ Намалювати: намалюйте 

межі поля.

▪ Завантажити: завантажте 

файл в форматі .kml.

▪ Адміністратор поля: 

Використовуйте поля 

попереднього року.

4. Створити нове поле – обрати спосіб



Якщо ви обираєте «Намалювати», то отримаєте наступний вигляд. Тут ви можете намалювати свої поля.

4.1 Намалювати



Ви можете знайти своє місцезнаходження, ввівши в пошуковому полі назву свого населеного пункту.

Можна переміщатися по карті за допомогою клавіш зі стрілками або утримуючи ліву кнопку миші.

4.1 Намалювати – навігація 



Намалюйте поле, натиснувши на 

кутові точки свого поля.

Мінімальний розмір 2,0 га.

Після того як ви намалювали 

поле, завершіть контур, 

натиснувши на точку першого 

кута. 

Ви можете переміщувати контури 

поля, натиснувши на значок 

олівця та редагуючи області 

поля. Елементи ландшафту в 

межах поля (дерева, будівлі, ЛЕП 

тощо) змінюють значення вмісту 

сухої речовини. За допомогою 

багатокутника можна виключити 

елементи всередині виділеного 

поля. Позначені області потім 

більше не додаватимуться до 

вашого поля

4.1 Намалювати – Окреслити контури поля



Тепер введіть назву вашого поля у вікні праворуч.Тут також можна побачити розмір площі поля, яку 

ви намалювали. Натисніть «Далі», щоб перейти до наступної сторінки.

4.1 Намалювати – деталі поля 



4.2 Імпорт – Імпортувати дані

Як альтернатива малюванню, ви можете 

імпортувати контури поля.

Для цього натисніть «Завантажити» у виборі 

методу.

Виберіть потрібні файли та натисніть 

«Відкрити».

Підтримувані формати файлів - форма у 

вигляді окремих файлів у форматі .zip або .kml.



4.3 Адміністратор поля

Ви можете скористатися кнопкою 

«Адміністратор поля» для вибору полів, які вже 

були створені раніше для моніторингу сухої 

речовини.

У цьому списку ви знайдете всі поля, які ви вже 

створили в інших інструментах KWS або в 

попередні роки.

Обробка аналогічна імпорту файлів.



4.4 Інформація щодо сівби

Незалежно від методу, який використовується 

для створення полів, зробіть додаткові записи 

для вашого поля у вікні «Деталі сівби».

Якщо ви створили поле за допомогою 

управління полем, дані будуть прийняті.

Ці дані також будуть використані в інших 

цифрових сервісах.

Завершіть процес створення, натиснувши на 

«Готово».



5. Редагування меж поля



Натисніть на «Мої поля», щоб 

змінити контури поля.

Тут ви можете редагувати або 

видаляти поля.

Важливо: Редагування та 

створення полів можливе лише 

до етапу моніторингу.

5. Редагування меж поля



Деталі, такі як назва поля, 

гібрид, зрошення та дата сівби, 

можна змінити, натиснувши 

відповідне поле.

Ви можете змінити геометрію 

обведення, натиснувши на 

значок олівця.

Щоб видалити інформацію, 

натисніть на значок корзина.

5. Редагування меж поля



6. Етапи моніторингу



Як тільки кукурудза починає 

дозрівати, починається етап 

моніторингу

На цьому етапі 

відображається поточний 

вміст сухої речовини в цілій 

рослині кукурудзі.

6. Етапи моніторингу – стартовий вигляд



6. Етапи моніторингу – стартовий вигляд

Шкала:

Відображення 

фактичного 

вмісту сухої 

речовини та 

прогнозування 

вмісту сухої 

речовини на 7 

днів

Легенда

Значення мінімального, 

максимального і 

середнього вмісту сухої 

речовини на вибраному 

полі

Шкала відображення 

вмісту сухої речовини на 

окремих ділянках



У рядку відображаються всі значення сухої речовини.

При натисканні на дату відображається відповідна картка.

Поточна дата завжди відображається за замовчуванням.

Розрізняють прогноз та аналіз.

Для аналізу доступне супутникове зображення та погодні умови.

Прогнози – це екстраполяція.

6. Етапи моніторингу – шкала: Аналіз та прогноз



Тут показано мінімальний, максимальний та 

середній вміст сухої речовини на обраному полі.

Значення завжди посилається на дату, обрану у 

верхньому рядку.

Тут показано середній вміст сухої речовини (у 

вигляді чорної лінії) порівняно з оптимальним 

діапазоном від 30 до 35% сухої речовини.

6. Етапи моніторингу – відображається під картою



Після натискання на «Діаграма 

значень СР» ви можете 

побачити значення сухої 

речовини (СР) на вибраних 

полях у часі.

Виводиться максимум 5 полів і 

середнє значення всіх полів.

6. Етапи моніторингу – діаграма значень сухої речовини



Ви будете отримувати електронне повідомлення 

щотижня, як тільки значення сухої речовини 

стануть доступними для моніторингу.

Тут ми повідомляємо вас про середній вміст сухої 

речовини на ваших полях.

6. Етапи моніторингу – E-Mail сервіс



Ви можете позначити поля, які вже зібрані на вкладці «Мої поля».

Для цього натисніть відповідний символ в останньому стовпчику таблиці.

Якщо поле було позначене як «зібране», нові значення сухої речовини для поля не визначаються. Крім 

того, більше ніякі повідомлення про значення сухої речовини не надсилаються електронною поштою

6. Етапи моніторингу – існуючі поля



Моніторинг сухої речовини також можна робити 

через смартфон.

Тут ви можете побачити стартову сторінку в режимі 

перегляду для мобільних пристроїв.

Це означає, що ви можете стежити за вашими 

посівами кукурудзи в будь-який час, навіть коли ви 

в дорозі.

6. Етапи моніторингу – мобільна версія



7. Маєте запитання?

Підтримка SAT DM Monitoring

Наталія Рибченко

Tel.: 099 410 14 92

E-Mail: nataliia.rybchenko@kws.com

Internet: www.kws.ua/sat-dm


