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План

▪ Основні інструменти та послуги компанії Geosys

• Agriquest

• Croptical Unique App

• GeosysAPI

▪ EarthDaily



Міжнародний бізнес, Розуміння локальних ринків

Гол. офіс 

UrtheCast 

Офіси та 

дистриб’ютори

Geosys

Тулуза, Франція

Бендіго Австралія

Кампінас, Бразилія

Москва, Росія

Міннеаполіс, США

Юханнесбург, ПАР

Київ, Україна
Ванкувер, Канада
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Сервіси, які забезпечують ваші робочі процеси

Web 
Applications

Geosys API

Партнерські
платформи

Звіти, 
Дашборди
& Експорт

даних

Експертні
послуги
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Диверсифіковані послуги для сегментів агро ринку

Агровиробники

• Наукові дані

• Стратегічний маркетинг

• Товарна стратегія

Страховий бізнес

• Андеррайтинг

• Управління ризиками

• Врегулювання збитків

• Агро звіти

Дистриб’ютори

• Залучення клієнтів

• Продакт-плейсмент

• Оперативне керування

Трейдери

• Фундаментальний аналіз
прогнозу

• Управління логістикою

• Залучення клієнтів

Постачальники послуг
в точному 
землеробстві

• Робота з клієнтами

• Моніторинг культур

• Карти завдання

Банки та  кредитори

• Моніторинг застави

• Андеррайтинг

• Звітність
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Agriquest
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КАТЕГОРІЇ ПОКАЗНИК КАРТИ ГРАФІКИ

ВЕГЕТАЦІЯ Щоденні показники вегетації (NDVI)

• Індекс вегетації

• Порівняння індексу кумулятивного вегетаційного росту із середнім або

референтним роком або екстремальними роками 

• Щоденні показники вегетації

• Накопичувальний індекс вегетації

ОПАДИ І ВОЛОГІСТЬ

Щоденні показники опадів
• Сукупна кількість опадів
• Сукупна кількість опадів у порівнянні з середнім або базовим роком 

Історична частота конкретних умов опадів
• Кількість днів з опадами
• Кількість посушливих днів
• Сукупний P-ETP 
• Сукупний показник P-ETP порівняно із середнім або базовим роком 

Середня глибина снігу
• Середня глибина снігу в порівнянні з середнім або базовим роком 

Історична частота конкретних снігових умов 
• Кількість сніжних днів
• Вологість грунту

• Накопичувальні опади

• Щоденні опади

• Місячні опади

• Накопичувальні P-ETP

• Висота сніжного покриву по днях

• Вологість грунту

Щоденні показники сніжного покриву

Щоденні показники ETP

ТЕМПЕРАТУРИ

Щоденні Мінімальні Температури
• Середні температури
• Середня температура порівняно з середнім значенням за Х років або з 

базовим роком 
• Мінімальні температури
• Кількість холодних днів
• Історична частота конкретних холодних умов 
• Максимальні температури
• Кількість теплих днів
• Історична частота високих температур
• Накопичувальні температури (GDD) 0°C, 6°C or 10°C та ін.
• Середня температура грунту

• Середня добова температура

• Мінімальна добова температура

• Максимальна добова температура

• Мін., Сер., Макс., добові 

температури 

• Суми активних температур GDD 

0°C, 6°C, 10°C

• Температура грунту

Щоденні Максимальні Температури

Щоденні показники температури грунту

АТМОСФЕРНІ 

ПОКАЗНИК

Максимальна денна швидкість вітру • Середнє значення максимальної швидкості вітру
• Середнє значення відносної вологості 

• Максимальна добова швидкість 

вітру

• Відносна вологістьЩоденна відносна вологість 

СОНЯЧНА 

РАДІАЦІЯ
Щоденне сонячне випромінювання 

• Суми значень показників сонячної радіації 
• Суми значень показників сонячної радіації  в порівнянні з середнім 

значенням • Сонячна радіація



Дані про стан вегетації

• Глобальне покриття: щоденна інформація що 

покриває всю земну кулю 

• Щоденне оновлення (NDVI)

• 15 років даних по вегетації всіх полів

• Маски вегетації на різного роду типів 

рослинності (поля, луги, ліси, конкретні 

культури та ін.)

• Моніторинг та аналіз розвитку

сільськогосподарських культур у 

всьому світі

• Порівняння поточних та історичних

даних

• Доступ до точних та неупереджених

даних у режимі реального часу

Поточні та історичні дані Моніторинг розвитку 

культур



Погодні дані

2 моделі погодних даних:

• ENS (ECMWF), сітка 20 км

• GFS (NOAA-NCEP**), сітка 25 км

30 років архівних даних

14 днів прогноз

Рівні: планета, континент, країна, область, 

район, AMU

AMU* - сільськогосподарські райони, створені

Geosys

AMU відображає рівномірну поведінку

рослинності на даній території, що

спостерігається протягом багатьох років.

• Аналізуйте та оцінюйте дані в 

масштабі від одного поля до 

континентів.

• Порівнюйте абсолютні значення (мм, 

см тощо) та середні дані (%), 

порівняно з конкретним роком (%)

• Доступ до точних та неупереджених

даних у режимі реального часу

Поточні та історичні

дані

Моніторинг розвитку 

культур





Статистика

• Напівавтоматизована інтеграція

історичної та сезонної статистики 

врожайності полів, площ, врожайності

на рівні країн, за основними локаціями*. 

Автоматизована інтеграція стистики

врожайності в США, а також нових

локацій.

• Перехресні посилання на дані та 

порівняння з аналоговим роком

• Оцінюйте вплив будь-яких погодних умов 

на врожайність.

• Централізація та стандартизація даних із 

офіційних зовнішніх джерел (наприклад, 

USDA, EUROSTAT, Agreste та ін.)

Статистика 

врожайності

Більше параметрів

для Вашого аналізу

* основні країни ЄС, США, Бразилія + можлива інтеграція нових локацій: Україна, СНД, Аргентина, Канада



Експертний Аналіз

Аналітики Geosys надають бізнес-аналітику, яка вам потрібна, поєднуючи глобальний моніторинг з 

місцевим досвідом

▪ Приєднуйтесь до щотижневих вебінарів

▪ Розклад особистих дзвінків один на один

▪ Отримувати щотижневі огляди світового рівня

▪ індивідуальні послуги

14



15



16



17



18



19



20



21



22



Croptical Unique App
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Інструмент моніторингу культур Croptical®

• Підтримка в ухваленні щоденних

рішень завдяки швидкому

доступу до вичерпних даних про 

поля

• Порівнюйте продуктивність

• Спрямовуйте свої зусилля зі

спостереження

• Виявляйте можливості захисту і 

максимізації потенціалу

врожайності



Потужний інструмент для підтримки агрономів, що забезпечує щоденне

отримання інформації

• Здійснюйте моніторинг продуктивності
поля завдяки щоденним оновленням
супутникових і метеорологічних даних

• Розставляйте пріоритети в огляді, 
тестуванні і польових роботах, швидко
визначаючи господарства і поля з 
продуктивністю вище за середню, 
середню або нижче середньої

• Використайте кращі у своєму класі
карти неоднорідності вегетації, для 
уважнішого ознайомлення з полями 
Ваших клієнтів

• Визначайте можливості для захисту і 
підвищення врожайності у міру
просування сезону



Проводьте огляд полів більш раціонально

• Зведіть помилку до нуля – поля 
об’єктивно порівнюються з 
використанням тільки реальних
фізичних вимірів з супутникових
даних

• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
дозволяє швидко і легко дізнаватися
про стан посіву за допомогою карт 
неоднорідності вегетації

• Мобільний додаток Croptical® In Field 
дозволяє вести спостереження за 
розвитком культур і робити відповідні
записи і фотографії безпосередньо в 
полі з використанням гео-локалізації і 
карт неоднорідності вегетації



Швидкий і легкий доступ до історичних супутникових і метеорологічних

даних

• Отримайте доступ до великого архіву

компанії Geosys для порівняння

продуктивності поля з попередніми

роками

• Відстежуйте показники врожайності

за попередні роки в порівнянні з 

фактичними урожаями

• Оцінюйте поточні метеорологічні

дані в порівнянні з минулими

сезонами



Швидкий доступ до інформативної аналітики

28

?

На які поля слід звернути увагу? Які зображення поля слід переглянути? 



Performance rank 

«Рейтинг сили вегетації» 

29

▪ Всі поля групи отримують свій рейтинг

▪ Рейтинг на основі рівня біомаси, за 

показником NDVI 

▪ Найвища біомаса на полі - це ранг 1 

Попередній рейтинг обчислюється за тією

ж процедурою за 7 днів до

Швидко оцініть найкращі та 

найгірші поля, щоб знати, які 

поля проаналізувати 

першими 



Change Index
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▪ Відображає рівень зміни попереднього

зображення в межах від 5 до 15 днів

▪ Формує оцінку 0-10, що вказує на рівень

змін у полі за допомогою зображень

середньої роздільної здатності

▪ Індекс базується на: 

1. Тенденція: наскільки вегетація групи полів

зазанала змін

2. Тип: наскільки мінливі зміни відбулись в розрізі 

одного поля

3. Інтенсивність: загальний розподіл NDVI 

Швидко переглядайте темпи змін та 

легко переглядайте паралельні

порівняння відповідних зображень



Процес обробки зображень в GEOSYS

• Видалення хмар і тіней

• Корекція атмосферної димки (дим, туман, вулканічний попіл і т.д.)

• Корекція кута зйомки різних супутників

• Корекція знімків рельєфної поверхні Землі

• Корекція кута сонця (різний час і період року зйомки)

• Стандартизація знімків отриманих від супутників з різними оптичними

приладами-датчиками

Основні пункти:  



Видалення хмар і тіней

Як відомо, результат супутникового моніторингу

сільськогосподарських культур оснований на

різниці між поглинанням і відбиттям видимого

червоного і ближнього інфра червоного світла.

Хмари мають здатність розсіювати колір і

яскравість відбитих променів, створюючи

перешкоди для відбиття світла.

Для отримання достовірних даних, GEOSYS

використовує свій 30-річний досвід обробки

хмарних знімків.



Видалення хмар і тіней

При густій хмароності, неможливо

отримати достовірну інформацію

щодо вегетації

Розсіяне світло, отимане від хмарної

димки, також негативно впливає на

процес обробки знімка.

Карта NDVI, створена на основі

знімків з хмарністю, буде мати

спотворені показники.

Вегетація на полях буде

виглядати більш неоднорідною і

слабшою у розвитку, ніж це є

насправді.

Для отримання достовірної

інформації, хмари, хмарна

димка і тені автоматично

видаляються.

Використання виключно

безхмарні ділянки зображення.

Зображення із хмарами Тестова карта NDVI Видалення хмар і тіней

1

2



Корекція атмосферної димки (дим, туман, вулканічний попіл і т.д.) 

Атмосфера наповнена аерозольними,

водними та ін. частинками, що значно впливає

на відбиття світла, поглинаючи і розсіюючи

його.

Якщо даний фактор не брати до уваги, то

оцінка показників індексів вегетації не буде

достовірною

Як вам відомо, світлові промені проходять

через атмосферу двічі.



29.03.2013Корекція атмосферної димки

Зміст аерозольних часток становить значну

частину атмосферної димки, кількість яких

варіює кожного дня

Розглянемо три зображення переміщення

аерозольних часток в атмосфері на різні дати.

Можна простежити як потік частинок

переміщується в просторі і в часі

21.02.2013 18.09.2013



Індекси вегетації чутливі до атмосферної корекції та мінливим атмосферним умовам.

Це означає, що корекція повинна також бути адаптованою до кількості аерозольних часток що

містяться в атмосфері в зробленого супутником знімка.

Нижче ви можете поспостерігати показову різницю між знімками з застосованою корекцією різного

ступеня і без неї

NDVI NDVI NDVI

Знімок без 

корекції
Знімок з 

корекцією 0,1

Знімок з 

корекцією 0,5

Корекція атмосферної димки



До Після

Корекція атмосферної димки

Вплив атмосферних частинок можна побачити неозброєним оком



Корекція кута зйомки різних супутників

Різні супутники мають різний кут зйомки тієї чи іншої

ділянки землі.

Прямий кут зйомки має меншу дистанцію

проходження через атмосферу, а відповідно

отримуються і дані кращої якості, ніж від супутника

що веде моніторинг під іншим кутом, і має більше

атмосферного забруднення.

Тому, до корекції атмосферної димки, слід

застосовувати корекцію кута створення знімків.



Корекція знімків рельєфної поверхні Землі

Дана обробка дозволяє мати дані однакової

якості для кожного пікселя, незалежно від

його місця розташування або кута створення

супутникового знімка щодо кривизни схилів

поверхні



Корекція кута сонця (різний час і період року зйомки)

З корекцією кута сонця в момент зйомки, більше немає 

прив'язки до часу дня чи року. Моніторинг

фіксує тільки неоднорідність

поля протягом усього сезону.

Як раніше було сказано, моніторинг розвитку с / г культур базується на розрахунку різниці між

поглинанням і відбиттям світла. У літній період коли, сонце світить довше, відображення сонячної радіації

більш сильне, ніж взимку, відповідно, показники розвитку - вище.



Стандартизація знімків отриманих від супутників з різними

датчиками

Також, як людські очі, кожен супутник має свій датчик, який при зйомці передає знімок так, як він його

«бачить». Для того, що б дані були достовірними і однорідними, Geosys застосовує стандартизацію

зображень

Провайдер 1

Еталонний знімок
Провайдер 2

Ідентичний зінмок, але з 

помітною різницею

Знімок після процесу

стандартизації



GEOSYS API
42



ІНДЕКСИ ВЕГЕТАЦІЇ

NDVI, CVI, GNDVI, EVI, LAI

Часткові NDVI, EVI

Щоденні та архівні дані NDVI, EVI 

Карти та Графіки

СПОВІЩЕННЯ

Нові карти вегетації (після проходу супутника)

Карта різниці для виявлення аномалій

Статуси полів

Рейтинги полів

КАРТИ ПОЛЯ

Карти зон продуктивності поля

Карти диф.внесння добрив (для пшениці, 

ячменю, ріпаку тощо)

Карти висот та схилів

Карти урожайності 

Карти органічних речовин

ПОГОДА

Багатомодельний набір даних, що охоплює

історичну, поточну погоду та прогнози

Кілька рівнів агрегації: адміністративна одиниця, 

невеликий регіон AG та координтати поля

Параметри Ag: темп. Хв., Макс., Середнє, 

кількість опадів, швидкість вітру, вологість, 

глибина снігу, атмосферний тиск, вологість та 

температура ґрунту, опади: щодня

API портфоліо



Geosys API

Отримайте доступ до аналітичних даних в сільському господарстві, отримуєте такі переваги:

▪ Швидкість і Ефективність завдяки

партнерству з вашою командою для простої

інтеграції даних в ваше рішення, ми можемо

допомогти в протягом декількох днів

поліпшити ваш портфель послуг за 

допомогою вбудованої високоякісної

аналітики.

▪ Масштабованість завдяки платформі Geosys

ви отримуєте миттєвий доступ до 

супутникових даних і інформації про погоду 

для сільськогосподарських районів по всьому

світу, які оновлюються щодня.

▪ Гнучкість для оптимізації потоку даних за 

допомогою групових викликів і декількох

варіантів фільтрації для складних запитів -

дані доставляються для задоволення потреб 

вашого бізнесу.44



NDVI Normalized Difference Vegetation Index

Нормалізований відносний індекс рослинності

• Простий кількісний показник фотосинтетичний активній біомаси.

• Використовується для кількісної оцінки рослинного покриву.

• Карти з історичними або поточними показниками NDVI відображають неоднорідність

розвитку рослинності всередині поля NDVI 7 червня

EVI Enhanced Vegetation Index

Вдосконалений індекс рослинності.

• Має підвищену чутливість при високій біомасі, порівняно з NDVI.

• Використовується для оцінки мінливості в розвитку культур в стадії росту з високою

біомасою. 

Зелений нормалізований відносний індекс рослинності.

• Має підвищену чутливість до вмісту хлорофілу в рослинному покриві, порівняно з 

NDVI.

• Використовується для оцінки розвитку вегетації починаючи з середини до закінчення

циклу зростання культур. 

GNDVI GreenNDVI
Вегетаційний індекс хлорофілу

• Має підвищену чутливість до вмісту хлорофілу в листяному покриві.

• Використовується з початку і до середини циклу зростання культур, для внесення

азоту з метою підняття процентного вмісту протеїнів в зернових культурах. 

CVI Сhlorophyll Vegetation Index

EVI 7 червня

GNDVI 7 

червня

CVI 7 

червня



Рейтинг полів/ Статус полів

Позначає рівень рослинності на полі порівняно з поточним станом площі.

Статус поля Vigor може бути: вище, нижче або в середньому розвитку

Щоденний розрахунок враховує наявні дані супутникових зображень та властивості полів

Нижче середньогоСередньогоВище середнього



Графіки вегетації. Щоденне оновлення+Архів до 10 років



Карти різниці 
▪ Дозволяє порівняння між двома базовими картами різних дат, щоб визначити основні зміни

всередині поля

▪ Карта різниці побудована на картах, що входять до одного базового базового типу (або Архів

NDVI, Сезон NDVI або Сезон EVI) 

NDVI 30.06.2021 DIFFERENCE MAPNDVI 21.06.2021



Погода. Історичні, поточні, прогнозні 
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• Щоденні опади

• Накопичувальні опади

• Висота сніжного покрову

• Середня добова температура

• Максимальна добова температура

• Мінімальна добова температура

• Суми активних температур

• Щоденні випаровування

• Опади мінус випаровування 

• Вологість повітря 

• Вологість ґрунту (7-28 см.)

• Сонячна радіація

• Сила вітру

• Архів 30 років

• Прогноз 14 днів



SAMZ: Карти зон продуктивності

Карти завдання по диф. внесенню добрив

Карта рельєфу

Карти оргнічних речовин і карти урожайності

Інше в API



Звіти, інформаційні панелі і експорт даних
Отримайте легкий доступ до необхідної бізнес-аналітиці, коли і як вам вона потрібна найбільше. 

Аналітика може бути надана через будь-який з наших стандартизованих звітів, інформаційних панелей 

або експорту - або може бути створена налаштована версія, щоб найкращим чином задовольнити

потреби вашої бізнес-діяльності.
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Неповний список реалізованих проектів в API

▪ Land O’Lakes США https://www.landolakesinc.com/

▪ R7 США https://www.winfieldunited.com/news-and-insights/r7-field-monitoring

▪ Frontier Великобританія https://www.frontierag.co.uk/

▪ Soyl Великобританія https://www.soyl.com/services/mysoyl

▪ Invivo Франція https://www.invivo-group.com/en/agriculture

▪ SMAG Франція https://en.smag.tech/



Файлове
сховище Вітрина геоданих

багатошарове 
картографічне 
представлення

ГІС Сервер

Настільні 
АРМи

фахівців

Геопортал
(Web-браузер) Геосервіс OGC

(WMTS, WMS, WFS, 
WFS-T, WCS)

кеш

кеш

Ортофотоплани,
матриці висот, растрові
карти, матриці якостей,
треки/відео БПЛА,
сканкопії, ZIP, табличні
дані, DOC, JPG, та інші
формати даних

СКБД OGC
(PostgreSQL, Oracle,

MS SQL Server, ArcSDE)

• Містобудівний кадастр;
• Земельний кадастр;
• Сільське господарство;
• Дорожній кадастр;
• Лісовий/Водний кадастри;
• та інші галузі Н/Г

На основі міжнародних стандартів OGC
WMS, WMTS, WFS, WFS-T, WCS ГІС-технології
"Глобал ГІС" забезпечують єдиний доступ для
пошуку, обміну і надання геопросторових
даних у вигляді графічного зображення,
тайлів, просторової інформації, та створює
можливості для взаємодії різних ГІС-
застосунків і Web-сервісів

WMTS-тайли:
PNG(8), JPEG, 

Mbtiles, BIR, OGC 
GeoPackage

ГІС-технології "Глобал ГІС". Повний набір програмних продуктів

кеш

Зовнішні
Web-сервіси

Публічна кадастрова карта 
України, Державні реєстри, 

Google, Bing Map, OSM, тощо

http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://deviantbits.squarespace.com/storage/post-images/the-cloud-business-model.png?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1329061645362
http://s1.iconbird.com/ico/0612/developer/w512h5121339360019database.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4706/30756175.6/0_5a583_e07dd6b6_XL
http://swuzz.com/img/secretsender.png
http://swuzz.com/img/secretsender.png
http://swuzz.com/img/secretsender.png
http://s1.iconbird.com/ico/0612/developer/w512h5121339360019database.png


The EarthDaily Constellation
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▪ Сузір’я з 9 супутників, які щодня будуть створювати 5-метрові високоякісні 

знімки поверхні Землі

▪ 21 спектральних діапазонів, включаючи VNIR, SWIR, MWIR і Thermal

▪ Дані, доступні клієнтам через хмарну платформу протягом кількох годин 

після зйомки

▪ Тривалість експлуатації сузір’я 10+ років
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Початок місії

Липень 21

Доступ до даних

Квітень 23

Запуск ПЕРШИЙ

3 супутника

Січень 23

Запуск ДРУГИЙ

6 супутників

Серпень 23

Повна операційна 

потужність

Серпень 23



Чому саме Geosys?
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▪ Якість даних

▪ Найбільше портфоліо оригінальних сервісів та інструментів

▪ Перевірена платформа яка вже моніторить площу 10 мільйонів гектарів

▪ Поєднання масштабування глобальних проектів та локальних знань 

▪ Навички та досвід в потужних проектах за участю Ag інженерів та 

аналітиками даних з 10 -річним досвідом з поєднанням даних 

дистанційного моніторингу та метеомонторингу для оптимізації 

виробництва та управління ризиками 

▪ Великий досвід проектування та розробки рішень для глобальних

організацій з різними робочими процесами та внутрішніми зацікавленими

сторонами 

▪ Майбутня організація з довгостроковим проектом, що приносить унікальні 

можливості (UrtheDaily)



Юрій Пекун Менеджер з розвитку бізнесу країн 

Східної Європи Geosys

y.pekun@geosys.com

+380977960243

Давайте Рости Разом!
Приєднуйтесь до нас 

онлайн!

geosys.com
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https://www.linkedin.com/company/geosys
https://twitter.com/geosys

