
Краткий агрометеорологический обзор 

за 2-ю декаду июля 2021 года. 

За декаду по всей территории Казахстана отмечалась тёплая c осадками 

погода, хорошие условия увлажнения в связи с выпадением осадков выше 

нормы наблюдались в основных зерносеющих областях. Продолжается 

обработка посевов против сорняков гербицидами. В южных областях 

метеорологические условия в целом были благоприятны для полной спелости 

зерна и проведению уборочных работ. 

В северных областях на наблюдаемых участках на посевах яровой 

пшеницы отмечена фаза «появление нижнего стеблевого узла» - «цветение», 

на отдельных участках – «молочная спелость». Состояние растений в 

основном хорошее и удовлетворительное. Высота растений достигает 41-73 

см., на поздних посевах до 32 см. Среднее число стеблей с колосом на 1 кв. м. 

от 170 до 475 шт., в Костанайской области отмечаются изреженные посевы, 

где насчитывалось 89 шт., число колосков в колосе пшеницы составляет 9-17 

шт., из них недоразвитых до 3 шт. В окрестности станций Тайынша Северо-

Казахстанской области приступили к подкормке азотными удобрениями и 

обработке ядохимикатами посевы пшеницы. 

Состояние ярового ячменя в основном хорошее и удовлетворительное, 

посевы на отдельных участках в Северо-Казахстанской области отличные. 

Высота ячменя достигает 30-56 см., на отдельных участках до 14 см. Фаза 

развития «появление нижнего стеблевого узла» - «молочная спелость», в 

зависимости от срока сева, на поздних посевах – «стеблевание», сорняки 

встречаются редко. Среднее число стеблей с колосом на 1 кв. м. достигает от 

175 до 389 шт. 

В центре и на востоке страны на наблюдаемых участках состояние 

яровой пшеницы в основном хорошее, на отдельных участках вокруг станции 

Корнеевка Бухар-Жырауского района, агропоста Нураталды Шетского района 

и Косколь Улытауского района Карагандинской области удовлетворительное. 

Фаза развития «появление нижнего стеблевого узла» - «молочная спелость», 

сорняки встречаются часто. Высота растений достигает 30-92 см., на поздних 

посевах до 28 см. Среднее число стеблей с колосом на 1 кв. м. от 231 до 490 

шт., число колосков в колосе пшеницы составляет 9-17 шт., из них 

недоразвитых до 2 шт. 

В Бухар-Жирауском и Нуринском районах Карагандинской области 

состояние посевов ячменя отличное и хорошее, отмечена фаза «колошение» и 

«цветение». Высота ячменя достигает 47-53 см. 

В западных областях на наблюдаемых участках состояние яровой 

пшеницы в основном удовлетворительное, на отдельных участках вокруг 

хорошее, посевы вокруг станций Родниковка Мартукского района 

Актюбинской области плохие.  Фаза развития «колошение» - «молочная 

спелость», на ранних посевах– «полная спелость». Высота пшеницы достигает 

47-73 см., на поздних посевах 37 см. Среднее число стеблей с колосом 

достигает от 196 до 493 шт., число колосков в колосе пшеницы 11-16 шт., из 

них недоразвитых до 3 шт.  



Состояние посевов ячменя хорошее и удовлетворительное, отмечена фаза 

«цветение» и «восковая спелость», на отдельных участках «полная спелость», 

высота растений достигает 22-57 см.  

В южных областях у яровой пшеницы отмечена фаза «колошение» и 

«полная спелость», высота достигает 43-52 см., сорняки заметны вблизи, 

издали их не видно.  

Состояние ярового ячменя в основном хорошее, вокруг станций Лепсы 

Алматинской области удовлетворительное. Высота растений достигает 37-62 

см., фаза развития «колошение» - «полная спелость». Среднее число стеблей с 

колосом достигает от 323 до 675 шт., число колосков в колосе ячменя 15-19 

шт., из них недоразвитых до 3 шт. В Жамбылской области на наблюдаемых 

участках завершили уборку ярового ячменя. 

Состояние теплолюбивых культур (кукуруза на зерно, рис, сахарная 

свекла, соя, хлопчатник) отличное и удовлетворительное, продолжаются 

вегетационные поливы. 

На наблюдаемых участках в Западно-Казахстанской области состояние 

сафлора в основном хорошее, вокруг агропоста Переметное Байтерекского 

района удовлетворительное. Высота достигает 41-50 см., сорняки встречаются 

часто. Фаза развития «цветение» и «созревание семян».  

В Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях на наблюдаемых 

участках у подсолнечника отмечена фаза «появление соцветий» и «цветение», 

состояние растений повсеместно хорошее. Высота растений достигает в 

основном от 122 до 166 см., на отдельных участках от 51 до 71 см.  

На наблюдаемых участках в Северо-Казахстанской и Костанайской 

областях состояние льна масличного хорошее. Фаза развития «зеленая 

спелость», высота достигает 22-38 см.  

В Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской 

областях на наблюдаемых участках у картофеля отмечена фаза «появление 

боковых побегов» и «цветение», состояние растений отличное и хорошее. В 

Алматинской и Карагандинской областях продолжается окучивания, ручная 

прорывка посадок картофеля, вегетационный полив и обработка 

ядохимикатами. Высота ботвы достигает от 40 до 68 см., на поздних посадках 

до 33 см. 

В садах с плодовыми культурами (яблоня, груша) на юге и юго-востоке 

страны отмечается в основном фаза развития «формирование плодов» и 

«созревание плодов», у малины – сбор урожая, состояние культур повсеместно 

хорошее. В яблоневых садах приступили к вегетационному поливу, вокруг 

станций Есик к обработке ядохимикатами.  

В южных регионах республики повсеместно на посевах многолетних трав 

(люцерна, клевер) наблюдается фаза «цветение после 1-го укоса», на 

отдельных участках «отрастание после 2 -го укоса».  

На наблюдаемых участках состояние люцерны повсеместно хорошее, 

высота трав достигает до 85 см., после укоса до 28 см. продолжаются 

вегетационные поливы и 2 и 3-й укос трав.  



В Теректинском районе Западно-Казахстанской области на наблюдаемых 

участках состояние трав клевера хорошее, отмечена фаза «созревание семян». 

Средняя высота растений достигает 39 см.  

В Карагандинской и Павлодарской областях на наблюдаемых участках 

состояние трав житняка в основном удовлетворительное. Высота трав 

достигает 35 - 45 см., фаза «1-й укос зеленой массы». В окрестности агропоста 

Андриановка Павлодарской области плохое, где отмечается стравливание трав 

скотом.  

Во второй декаде июля на преобладающей территории животноводческих 

районов республики отмечались колебания аномалии температуры воздуха от 

отрицательных до положительных значений, осадки прошли повсеместно. 

В истекшей декаде выпас животных проводился на всей территории 

пастбищного животноводства. Продолжается подкармливание маточного 

поголовья и молодняка, уборка и подвоз кормов, а также ветеринарные 

мероприятия на западе и юга-западе страны. 

На преобладающей территории пастбищного животноводства 

наблюдалось хорошее и удовлетворительное состояние травостоя, пастбища 

были умеренно и слабо стравлены. Состояние дернины в основном сухое, 

сырая дернина отмечалась в Иргизском районе Алматинской области и в 

Шетском районе Карагандинской области. 
 

2021 жылдың шілде айынының 2-ші онкүндігіне  

қысқаша агрометеорологиялық шолу. 

Онкүндік бойы Қазақстанның барлық аймақтарында жауын-шашынмен 

жылы ауа-райы орын алған, жауын-шашынның нормадан жоғары түсуіне 

байланысты ылғалдандырудың жақсы жағдайлары негізгі астық егілетін 

аймақтарда байқалған. Арамшөптерді гербицидтермен өңдеу жалғасуда. 

Оңтүстік облыстарда орын алған метеорологиялық жағдайлар астықтың толық 

пісіп-жетілуіне және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қолайлы болған. 

Солтүстік облыстардың жаздық бидай егілген бақылау учаскелерінде 

«төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» - «гүлдеу» фазалары байқалған, жеке 

учаскелерде – «дәннің сүттенуі». Өсімдіктердің жағдайы көбінесе жақсы және 

қанағаттанарлық. Биіктігі 41-73 см жетеді, кеш себілген егістерде 32 см дейін. 

Сабақтарының орташа саны 1 ш. м. 170-тен 475 данаға дейін, 89 дана болған 

Қостанай облысында егістердің сиреуі байқалады, бидай масағындағы 

масақтар саны 9 -17 дананы құрайды, оның ішінде дамымағаны 3 данаға дейін. 

Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша станциясының маңайында азот 

тыңайтқыштарымен қоректендіру және бидай егістігін улы химикаттармен 

өңдеу басталды.    

Жаздық арпаның жағдайы көбінесе жақсы және қанағаттанарлық, 

Солтүстік Қазақстан облысының жеке учаскелерінде егістер өте жақсы. 

Арпаның биіктігі 30-56 см жетеді, кейбір жерлерде 14 см дейін. Даму фазасы 

«төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» - «дәннің сүттенуі», себу мерзіміне 

байланысты кеш себілген егістерде – «сабақтану», арамшөптер сирек 



кездеседі. 1 ш. м. масағы бар сабақтардың орташа саны 175-тен 389 данаға 

дейін жетеді. 

Еліміздің батысында және орталығында бақыланатын учаскелерде 

жаздық бидайдың жағдайы көбінесе жақсы, Бұқар-Жырау ауданының 

Корнеевка станциясының, Шет ауданының Нұраталды, Қарағанды 

облысының Ұлытау ауданының Қоскөл агропостары маңындағы жеке 

учаскелерде қанағаттанарлық. Даму фазасы «төменгі сабақ түйінінің пайда 

болуы» - «дәннің сұттенуі», арамшөптер жиі кездеседі. Өсімдіктердің биіктігі 

30-92 см жетеді, кеш себілген егістерде 28 см дейін, 1 ш. м. масағы бар 

сабақтардың орташа саны 231-ден 490 данаға дейін, бидай масағындағы 

масақтардың саны 9-17 дана, оның ішінде дамымағаны 2 данаға дейін. 

Қарағанды облысының Бұқар-Жырау және Нұра аудандарында арпа 

егістіктерінің жағдайы өте жақсы және жақсы, «масақтану» және «гүлдену» 

кезеңдері байқалған. Арпаның биіктігі 47-53 см жетеді. 

Батыс облыстарда бақыланатын учаскелерде жаздық бидайдың жағдайы 

көбінесе қанағаттанарлық, жеке учаскелерде жақсы, Ақтөбе облысы Мартук 

ауданы Родниковка станциясының маңайындағы егістерде нашар. Даму кезеңі 

«масақтану» - «дәннің сұттенуі», ерте егілген егістерде - «толық пісу». 

Бидайдың биіктігі 47-73 см жетеді, кеш егістерде 37 см жетеді, масақтары бар 

сабақтардың орташа саны 196-дан 493 данаға дейін жетеді, бидай масағындағы 

масақтардың саны 11-16 дана, оның ішінде дамымағаны 3 данаға дейін. 

Арпа дақылдарының жағдайы жақсы және қанағаттанарлық, «гүлдену» 

және «балауыздың пісуі» кезеңі байқалған, кейбір жерлерде «толық пісуі», 

өсімдіктердің биіктігі 22-57 см жетеді. 

Оңтүстік облыстарда жаздық бидайда «масақтану» және «толық пісу» 

кезеңі байқалған, биіктігі 43-52 см жетеді, жақын жерлерден арамшөптер 

байқалады, алыстан көрінбейді. 

Жаздық арпаның жағдайы көбінесе жақсы, Алматы облысының Лепсі 

стансасының маңайында қанағаттанарлық. Өсімдіктердің биіктігі 37-62 см 

жетеді, даму кезеңі «масақтану» - «толық пісу». Масағы бар сабақтардың 

орташа саны 323-тен 675 данаға дейін жетеді, арпа масағындағы масақтар 

саны 15-19 данаға жетеді, оның ішінде дамымағаны 3 данаға дейін. Жамбыл 

облысының бақылау учаскелерінде жаздық арпа жинау жұмыстары аяқталған. 

Жылу сүйгіш дақылдардың (дәндік жүгері, күріш, қант қызылшасы, соя, 

мақта) жағдайы өте жақсы және қанағаттанарлық, вегетациялық суару 

жалғасуда. 

Батыс Қазақстан облысының бақылау учаскелерінде сафлордың жағдайы 

көбінесе жақсы, Бәйтерек ауданының Переметное агропосты маңайында 

қанағаттанарлық. Биіктігі 41-50 см жетеді, арамшөптер жиі кездеседі. Даму 

фазасы «гүлдену» және «тұқымның пісуі». 

Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарының бақылау учаскелерінде 

күнбағыста «гүл шоғырларының пайда болуы» және «гүлдену» фазасы 

байқалған, өсімдіктердің жағдайы барлық жерде жақсы. Өсімдіктердің биіктігі 

көбінесе 122-ден 166 см дейін, кейбір жерлерде 51-ден 71 см дейін жетеді. 

Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарындағы бақылау учаскелерінде 



майлы зығырдың жағдайы жақсы. Даму кезеңі «жасылдана пісу», биіктігі 22-

38 см жетеді. 

Алматы, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарында 

картоптың бақылау учаскелерінде «бүйір сабағының пайда болуы» және 

«гүлдену» фазасы байқалды, өсімдіктердің жағдайы өте жақсы және жақсы. 

Алматы және Қарағанды облыстарында картоп отырғызу, вегетациялық суару 

және улы химикаттармен өңдеу жұмыстары жалғасуда. Пәлектердің биіктігі 

40-тан 68 см дейін, кеш екпелерде 33 см дейін жетеді. 

Еліміздің оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жеміс дақылдары 

бақшаларында (алма, алмұрт) «жемістердің қалыптасуы» және «жемістердің 

пісуі» дамуының негізгі кезеңі байқалады, таңқурайда – егін жинау, 

дақылдардың жағдайы барлық жерде жақсы. Алма бақшаларында өсімдік 

суаруға, Есік станциясының маңайында улы химикаттармен өңдеуге кіріскен. 

Республиканың оңтүстік өңірлерінде барлық жерде көпжылдық 

шөптердің (жоңышқа, беде) егістіктерінде «1-ші шабудан кейін гүлдеу», жеке 

учаскелерде «2-ші шабудан кейін қайта өсу» фазасы байқалады. 

Бақылау учаскелерінде жоңышқаның жағдайы жақсы, шөптердің биіктігі 

85 см дейін жетеді, шабудан кейін 28 см дейін. Вегетациялық суару және 2 

және 3-ші шөп шабу жалғасуда. 

Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданының бақылау жүргізіліп 

жатқан учаскелерінде жоңышқа шөптерінің жағдайы жақсы, «тұқымның пісу» 

кезеңі байқалды. Өсімдіктердің орташа биіктігі 39 см жетеді. 

Қарағанды және Павлодар облыстарының бақылау учаскелерінде 

еркекшөп шөптерінің жағдайы көбінесе қанағаттанарлық. Шөптердің биіктігі 

35-45 см жетеді, фазасы «жасыл массаның 1-ші шабылуы». Павлодар 

облысының Андриановка агропосты маңайында шөптердің малмен тапталған 

жерлерінде нашар. 

Шілде айының екінші онкүндігінде республиканың мал шаруашылығы 

аудандарының басым аумағында ауа температурасының теріс мәндерден оң 

мәндерге дейін ауытқуы байқалған, жауын-шашын барлық жерде жауған. 

Өткен онкүндікте мал жаю мал шаруашылығының барлық аумағында 

жүргізілді. Еліміздің батысы мен оңтүстік-батысында аналық мал мен 

төлдерді азықтандыру, азықтарды жинау және жеткізу, сондай-ақ 

ветеринариялық іс-шаралар жалғасуда. 

Жайылымдық мал шаруашылығының басым аумағында шөптің жақсы 

және қанағаттанарлық жай-күйі байқалды, жайылымдар орташа және әлсіз 

тапталған. Шымның жағдайы көбінесе құрғақ, дымқыл шым Алматы 

облысының Ырғыз ауданында және Қарағанды облысының Шет ауданында 

байқалған. 
 

 


