
Краткий агрометеорологический обзор 

за 1-ю декаду октября 2021 года 

В первой декаде октября выпавшие осадки около и выше нормы 

несколько замедлили ход уборочных работ теплолюбивых культур на юге 

страны и завершению уборки подсолнечника на востоке. 

На наблюдаемых участках в Алматинской и Жамбылской области на 

посевах свеклы отмечается фаза «пожелтение листьев», состояние растений 

хорошее. В окрестности агропоста Кызылту Аксуского района Алматинской 

области приступили к уборке сахарной свеклы. 

В Восточно-Казахстанской области у подсолнечника отмечается фаза 

«уборочная спелость», на посевах вокруг станций Шемонаиха – «созревание». 

Состояние подсолнечника в основном хорошее и отличное, продолжается 

уборка урожая подсолнечника. В Алматинской области в конце декады 

приступили к уборке сои, состояние растений хорошее. 

На посевах хлопчатника в Туркестанской области отмечается в 

основном фаза «созревание сырца 1-й коробочки», в окрестности агропоста 

Бугунь приступили к 1-му сбору хлопка, на отдельных участках проводилось 

предуборочное подсушивание растений путем опрыскивание химическими 

препаратами, для ускорения созревания. Состояние растений в основном 

отличное, на отдельных участках вокруг агропоста Бугунь плохое, из-за 

заморозков.  

Состояние плодовых культур (яблоня, груша, малина) в основном 

хорошее, в яблоневых садах вокруг станций Саудакент Сарысуского района 

Жамбылской области плохое. Продолжается сбор яблони в садах 

Туркестанской области. 

В южных регионах республики повсеместно на посевах многолетних 

трав (люцерна) наблюдается фаза: отрастание после 2-го укоса, отмечается 

стравливание трав люцерны скотом. 

В первой декаде октября отрицательные значения аномалии 

температуры воздуха отмечались на всей территории пастбищного 

животноводства, осадки были около или ниже среднемноголетних значений. 

Продолжается выпас скота, подкармливание маточного поголовья и 

молодняка, подвоз кормов и скирдование.  

Состояние травостоя в основном хорошее и удовлетворительное, плохое 

состояние травостоя отмечалось в Жамбылском районе Алматинской области, 

в Мангистауском и Бейнеуском районах Мангистауской области, в 

Казталовском районе Западно - Казахстанской области. 

Пастбища умеренно и слабо стравлены, состояние дернины сухое. 

 

 

 

 

 

 

 



2021 жылдың қазан айының 1-ші онкүндігіне қысқаша 

агрометеорологиялық шолу 

Қазанның бірінші онкүндігінде норма шамасында және одан көп жауған 

жауын-шашын еліміздің оңтүстігінде жылу сүйгіш дақылдарды жинау 

жұмыстарының барысын және шығыста күнбағыс жинаудың аяқталуын 

біршама баяулатты. 

Алматы және Жамбыл облыстарының бақыланатын учаскелеріндегі 

қызылша егістіктерінде «жапырақтардың сарғаюы» фазасы байқалады, 

өсімдіктердің жағдайы жақсы. Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылту 

агропосты маңында қант қызылшасын жинауға кірісті. 

Шығыс Қазақстан облысында күнбағыстың «егіндік пісуі», Шемонаиха 

станцияларының айналасындағы егістіктерде «пісу» фазасы байқалады. 

Күнбағыс жағдайы негізі жақсы және өте жақсы, күнбағысты жинау 

жалғасуда. Алматы облысында онкүндіктің соңында сояны жинау жұмыстары 

басталды, өсімдіктердің жағдайы жақсы. 

Түркістан облысындағы мақта егістіктерінде негізінен «1-ші қорап 

қауашағының пісуі» кезеңі байқалады, Бөген агропостысының маңында 

мақтаны 1-ші жинауға кірісті, жекелеген учаскелерде пісуді жеделдету үшін 

химиялық препараттарды бүрку жолымен өсімдіктерді жинау алдындағы 

кептіру жұмыстары жүргізілді. Өсімдіктердің жағдайы негізінен өте жақсы, 

аяздың салдарынан Бөген агропостысының айналасындағы кейбір 

учаскелерде нашар.  

Жеміс дақылдарының (алма, алмұрт, таңқурай) жағдайы негізінен 

жақсы, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент станциясының 

айналасындағы алма бақтарында нашар. Түркістан облысының бақтарында 

алма жинау жалғасуда. 

Республиканың оңтүстік өңірлерінде барлық жерде көпжылдық шөптер 

(жоңышқа) егісінде 2-ші шабудан кейін қайта өсу фазасы және  малдың 

жоңышқаны таптауы байқалады. 

Қазанның бірінші онкүндігінде мал шаруашылығының барлық 

аумағында ауа температурасы ауытқуының теріс мәндері байқалды, жауын-

шашын орташа көпжылдық мәндерге жуық немесе одан төмен болды. 

Мал жаю, аналық мал мен төлдерді азықтандыру, азықтарды жеткізу 

және маялау жұмыстары жалғасуда. 

Шабындықтың жай - күйі негізінен жақсы және қанағаттанарлық, нашар 

жай-күйі Алматы облысының Жамбыл ауданында, Маңғыстау облысының 

Маңғыстау және Бейнеу аудандарында, Батыс Қазақстан облысының Казталов 

ауданында байқалды. 

Жайылымдар орташа және болмашы тапталған, шымның жай-күйі 

құрғақ. 


