
Краткий агрометеорологический обзор 

за 3-ю декаду января 2022 года 

В третьей декаде января в районах возделывания озимых культур на юге 

и юго-востоке республики температурный фон в основном был выше нормы 

на 1…6ºС и на западе от 0 до плюс 7ºС, осадки отмечались в основном ниже 

нормы. 

Частые оттепели на юге и юго-востоке до 5-8 дней при чередовании с 

ночными отрицательными температурами воздуха на юге до минус 12ºС и на 

юго-востоке до минус 10…19ºС, местами в Алматинской области до минус 

22...27ºС, могут привести к повреждению слабо развитых растений на посевах 

озимой пшеницы. 

В Алматинской области, в районах возделывания озимых культур 

средняя декадная температура воздуха составила минус 2…8ºС, в горных и 

предгорных районах минус 12…16ºС, при высоте снежного покрова от 2 до 4 

см., местами 9-15 см, что создавало удовлетворительные условия для 

перезимовки озимых культур.  

В Жамбылской и Туркестанской областях, средняя декадная 

температура воздуха составила минус 1…7ºС, снежный покров в основном 

отсутствовал, местами достигал 2-3 см, что при понижении температуры 

воздуха может повлиять на условия перезимовки культур. 

На наблюдаемых участках в окрестности станции Шымкент отмечается 

прекращение вегетации озимой пшеницы. 

В Западно-Казахстанской области в районах возделывания озимых 

зерновых культур сохраняется устойчивый снежный покров (21-29 см), 

который оказывал защитное действие на растения, поэтому низкая 

температура на поверхности почвы (минус 25-26ºС) не была столь опасной для 

перезимовки. 

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения (3 

см) озимой пшеницы составила в Алматинской области минус 4ºС, в 

Жамбылской области минус 9ºС и в Туркестанской области от 0ºС до минус 

4ºС. 

На большей части территории пастбищного животноводства проводился 

выпас скота, погодные условия благоприятствовали жизнедеятельности 

животных на выпасе. С наступлением холодов и снежного покрова в 

Жаныбекском районе Западно-Казахстанской области, в Аркалыкском районе 

Костанайской области животные переведены на стойловое содержание.  

В течении декады на территории пастбищного животноводства 

наблюдались сильный ветер, метели, ледяная корка, гололедные явления и 

обледенение побегов, которые представляют большую опасность для 

жизнедеятельности животных, для выпасаемого поголовья. 

В зимний период продолжительность и периодичность выпаса скота 

определяется текущими погодными условиями, степенью заснеженности 

пастбищ и доступностью (и состоянием) пастбищных растений.  

Число невыпасных дней из-за неблагоприятных метеорологических 

явлений, которые затрудняли выпас скота, составляли в Актюбинской области 



(станция Нура) 5 дней, в Жамбылской области  (станция Мойынкум) 3 дня. На 

станции Нура изморозь, а также плотность снежного покрова 0,3 г/см3 при 

высоте 21 см препятствовал выпасу скота. Ветер с порывами выше 14 м/с 

отмечавшиеся на станции Мойынкум при умеренно низких температурах 

воздуха минус 9°С, обуславливают простудные заболевания овец всех 

возрастов. Естественно, при более низких температурах опасность сильных 

ветров сильно возрастает.  

Число дней с сильными метелями или сильным позёмкам, которые при 

выпасе могут привести к паническому бегству животных по направлению 

ветра и как следствие к потере поголовья животных, отмечались в течении 2 

суток в Атырауской области, 2 суток в Карагандинской области, 4 суток 

Костанайской области. 

Ледяная корка мощная, не разрушающаяся копытами мелких животных, 

залегает местами в Атырауской, Карагандинской областях, и повсеместно в 

Западно-Казахстанской области. Для выпаса скота ледяная корка также может 

вызвать большую опасность, так как овцы, пробивая ледяную корку, режут 

ноги и перестают передвигаться по пастбищу. 

Гололедные явления, при которых затрудняется передвижение 

животных, а растительность становится недоступной из-за покрывающего ее 

слоя льда в течении 10 суток отмечались на пастбищах Алматинской, 1 сутки 

Кызылординской и Турестанской областях. 

Изморозь, обледенение побегов, которые затрудняют выпас овец, 

наблюдались почти по всей территории пастбищного животноводства. При 

поедании животными обледеневших побегов обычно возникают простудные 

заболевания, которые особенно опасны для здоровья суягных овцематок и для 

развивающегося плода. При возникновении таких явлений желательно 

воздерживаться от выпаса овец. 

Пастбища были умеренно и сильно стравлены, состояние травостоя в 

основном удовлетворительное, дернина мерзлая. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2022 жылдың қаңтар айының 3-ші онкүндігіне  

қысқаша агрометеорологиялық шолу 

Республиканың оңтүстігінің және оңтүстік-шығысының күздік дәнді 

дақылдар себілетін аудандарында қаңтардың үшінші онкүндігінде 

температуралық фон көбінесе нормадан 1...6°С жоғары және батыста 0°С плюс 

7°С дейін, жауын-шашын көбінесе нормадан төмен болған.  

Түнгі теріс ауа температурасының оңтүстікте минус 12ºС дейін және 

оңтүстік-шығыста минус 10...19ºС дейін, Алматы облысының кей жерлерінде 

минус 22...27ºС дейін ауысуы кезіндегі жиі орын алған жылымық нашар 

дамыған күздік бидай дақылдарына зиян келтіруі мүмкін. 

Алматы облысының күздік дақылдар себілген аудандарда қар 

жамылғысының биіктігі 2-ден 4 см дейін, кей жерлерде 9-15 см болған кезде, 

орташа онкүндік ауа температурасы минус 2...8ºС, таулы және тау 

бөктеріндегі аудандарда минус 12...16ºС құраған, бұл күздік дақылдарды 

қыстауына қанағаттанарлық жағдай жасаған. 

Жамбыл және Түркістан облыстарында орташа онкүндік ауа 

температурасы минус 1 ... 7ºС құраған, қар жамылғысы көбінесе болмаған, кей 

жерлерде 2-3 см жеткен, бұл ауа температурасы төмендеген кезде 

дақылдардың қыстау жағдайына әсер етуі мүмкін. 

Шымкент станциясының маңайындағы бақылау учаскелерінде күздік 

бидай вегетациясының тоқтауы байқалған. 

Батыс Қазақстан облысында күздік дәнді дақылдар себілген аудандарда 

тұрақты қар жамылғысы (21-29 см) сақталуда, ол өсімдіктерге қорғаныс әсерін 

тигізген, сондықтан топырақ бетінің төменгі температурасы (минус 25-26ºС) 

қыстап шығу үшін соншалықты қауіпті болмаған. 

Күздік бидайдың түптену тереңдігіндегі топырақтың ең төменгі 

температурасы Алматы облысында минус 4ºС, Жамбыл облысында минус 9ºС 

және Түркістан облысында 0°С минус 4°С дейін болған. 

Жайылымдық мал шаруашылығы аймағының басым бөлігінде мал 

жайылымы жүргізілген, ауа-райы жағдайы жайылымда жануарлардың 

тіршілік етуіне қолайлы болған. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек 

ауданында, Қостанай облысының Арқалық ауданында суық және қар 

жамылғысының басталуымен жануарлар қораларда ұстауға көшкен. 

Онкүндік бойы жайылымдық мал шаруашылығы аймағында байқалған 

қатты жел, боран, мұз қабығы және көктайғақ құбылыстары жануарлардың 

тіршілік әрекеті үшін, жайылатын мал басы үшін қауіпті болмаған. 

Қысқы кезеңде мал жайылымы ұзақтығы мен мерзімділігі ағымдағы ауа-

райы жағдайларымен, жайылымдардың қар басу дәрежесімен және жайылым 

өсімдіктерінің қолжетімділігімен (және жай-күйімен) айқындалады. 

Қолайсыз метеорологиялық құбылыстарға байланысты мал жаюды 

қиындатқан күндер Ақтөбе облысында (Нұра станциясы) 5 күнді, Жамбыл 

облысында (Мойынқұм станциясы) 3 күнді құраған. Нұра станциясында үсік 

шалу, сондай-ақ 21 см биіктіктегі қар жамылғысының тығыздығы 0,3 г/см3 

малды жаюға кедергі келтірген. Мойынқұм станциясында байқалған ауа 

температурасы орташа төмен болған кезде минус 9°С, екпіні 14 м/с жоғары 



жел барлық жастағы қойлардың суық тиюіне әкеледі. Әрине, төмен 

температурада қатты желдің қаупі артады. 

Қолайсыз метеорологиялық құбылыстардан мал жайылымы қиындаған 

онкүндіктегі күндер саны Ақтөбе облысында (Нұра станциясы) 5 күнді, 

Жамбыл облысында (Мойынқұм станциясы) 3 күнді құраған. Нұра 

станциясында аяздан, сондай-ақ тығыздығы 0,3 г/см3 21 см биіктіктегі қар 

жамылғысы малды жаюға кедергі келтірген. 

Мал жаю кезінде жел бағыты бойынша жануарлардың үрейленуіне және 

соның салдарынан мал басының жоғалуына әкеп соқтыруы мүмкін қатты 

бораны немесе қатты қарлы күндер саны Атырау облысында 2 тәулік, 

Қарағанды облысында 2 тәулік, Қостанай облысында 4 тәулік ішінде 

байқалған. 

Ұсақ жануарлардың тұяғын бұза алмайтын күшті мұз қабыршығы, 

Атырау, Қарағанды облыстарының кей жерлерінде және Батыс Қазақстан 

облысының барлық жерінде байқалған. Малды жаю үшін мұз қабаты үлкен 

қауіп тудыруы мүмкін, өйткені қойлар мұз қабығын тесіп, аяқтарын кесіп, 

жайылымдарда қозғалуды тоқтатады. 

10 тәулік ішінде Алматы облысында, 1 тәулікте Қызылорда және 

Түркістан облыстарының жайылымдарында жануарлардың жүріп-тұруы 

қиын, ал оны жауып тұрған мұз қабатының салдарынан шөптер қолжетімсіз 

болып қалатын көктайғақ құбылыстары байқалған. 

Қой жаюды қиындататын өскіндердің қырылуы, мұздануы мал 

шаруашылығының барлық аймағында байқалған. Жануарлар мұзды өсімдік 

сабақтарын жегенде, әдетте суық тию пайда болады, бұл әсіресе аналық 

қойлардың денсаулығы мен дамып келе жатқан ұрық үшін қауіпті. Мұндай 

құбылыстар пайда болған кезде мал жаюдан аулақ болған жөн. 

Жайылымдар бірқалыпты және қатты тапталған, шөптердің жағдайы 

көбінесе қанағаттанарлық, шымның жағдайы мұзды болған. 

 

 
 


