
Краткий агрометеорологический обзор 

за 1-ю декаду января 2022 года 

В первой декаде января на юге и юго-востоке республики в районах 

возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы на 

3…6˚С, в Западно-Казахстанской области на 2˚С. Осадки отмечались в 

основном больше нормы, кроме Алматинской области, где выпало меньше 

нормы. 

Интенсивная оттепель прошедшая в течение 3-9 дней в Алматинской 

области, в течение 1-3 дней в Жамбылской области и в течение 2-4 дней в 

Туркестанской области могла привести к потере закалки озимой пшеницы, 

что способствует понижению зимостойкости растений.  

Отсутствие снежного покрова на полях в Жамбылской области (кроме 

станций Тасарык 6 см), местами в Алматинской и Туркестанской областях, 

может повлиять на прохождение перезимовки озимой пшеницы при сильных 

морозах. 

Минимальная температура почвы на глубине (3 см) залегания узла 

кущения озимой пшеницы в Алматинской области колебалась от 0˚С до 

минус 7˚С, в Жамбылской области до минус 1˚С и в Туркестанской области 

от 0˚С до минус 1˚С. 

 На территории пастбищного животноводства погода была теплей, чем 

в предыдущей декаде, осадки выпали везде, но неравномерно.  

Устойчивый снежный покров отмечается на основной территории 

пастбищного животноводства, снежный покров отсутствует в Жамбылской и 

Туркестанской областях.  

Гололедные явления в течении 1-5 суток отмечались на пастбищах в 

Атырауской, 1 сутки в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. 

Ледяная корка мощная, не разрушающая копытами мелких животных 

залегает местами в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. 

Число невыпасных дней за декаду, когда неблагоприятные 

метеорологические явления (снег, изморозь, гололед) при которых 

обледенение затрудняют выпасу скота составляют 1 день в Карагандинской 

области (станция Бектауата) и 2 дня в Западно-Казахстанской области 

(станция Тайпак). 

В истекшей декаде на большей территории пастбищного 

животноводства проводился выпас скота. В Жаныбекском, Казталовском, 

Акжаикском районах Западно-Казахстанской области, в Аркалыкском районе 

Костанайской области животные переведены на стойловое содержание, 

продолжается подкармливание маточного поголовья и молодняка, подвоз 

кормов. 

 Пастбища были умеренно и сильно стравлены, повсеместно 

отмечалось мерзлое состояние дернины, состояние травостоя в основном 

удовлетворительное. 



2022 жылдың қаңтар айының 1-ші онкүндігіне қысқаша 

агрометеорологиялық шолу 

Қаңтардың бірінші онкүндігінде республиканың оңтүстігінің және 

оңтүстік-шығысының күздік дақылдар егілетін аудандарда температуралық 

фон нормадан 3...6ºС, Батыс Қазақстан облысында 2ºС төмен болған. Жауын- 

шашын көбінесе нормадан төмен жауған Алматы облысынан басқа 

аймақтарда нормадан жоғары болған.  

Алматы облысында 3-9 күн бойы, Жамбыл облысында 1-3 күн бойы 

және Түркістан облысында 2-4 күн бойы орын алған қарқынды жылымық 

күздік бидайдың қысқа төзімділігіне әсер етіп, бұл өсімдіктердің қысқы 

төзімділігінің төмендетуіне ықпал етеді.  

Жамбыл облысының егістіктерінде (6 см болған Тасарық 

станцияларынан басқа), Алматы және Түркістан облыстарының кей 

жерлерінде қар жамылғысының болмауы қатты аяз кезінде күздік бидайдың 

қыстап шығуына әсер етуі мүмкін. 

Алматы облысында күздік бидайдың топырақ түптену түйінінің (3 см)  

минималды температурасы Алматы облысында 0ºС минус 7ºС дейін, 

Жамбыл облысында минус 1ºС дейін және Түркістан облысында 0ºС минус 

1ºС дейін ауытқыған. 

Жайылымдық мал шаруашылығы аумағында ауа райы алдыңғы 

онкүндікке қарағанда жылы болған, жауын-шашын барлық жерде жауған, 

бірақ біркелкі емес. 

Тұрақты қар жамылғысы көбінесе мал шаруашылығы аймақтарының 

басым бөлігінде байқалған, қар жамылғысы Жамбыл және Түркістан 

облыстарында болмаған.   

Көктайғақ құбылысы 1-5 тәулік бойы Атырау, 1 тәулік бойы Қарағанды 

және Батыс Қазақстан облыстарының жайылымдарында байқалды. Ұсақ 

жануарлардың тұяғын бұза алмайтын күшті мұз қабыршығы, Батыс 

Қазақстан және Қарағанды облыстарының кей жерлерінде орын алған. 

Онкүндіктегі қолайсыз метеорологиялық құбылыстар (қар, қырау, 

көктайғақ) кезінде мал жаюды қиындататын күндер саны Қарағанды 

облысында (Бектауата станциясы) 1 күнді және Батыс Қазақстан облысында 

(Тайпақ станциясы) 2 күнді құраған. 

Өткен онкүндікте мал шаруашылығы аймақтарының басым бөлігінде 

мал жайылымы жүргізілген. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек, Казталов, 

Ақжайық аудандарында, Қостанай облысының Арқалық ауданында 

жануарларды қорада ұстауға көшкен, аналық мал басын және жас төлдерді 

азықтандыру, жемшөп жеткізу жалғасуда.     

Жайылымдар орташа және қатты тапталған, барлық жерде шым қатқақ, 

шөптің жай-күйі көбінесе қанағаттанарлық болған. 
   


