
Краткий агрометеорологический обзор 

за 2-ю декаду марта 2022 года 

В южной половине Казахстана на фоне положительных температур 

воздуха и обильных осадков началась активная вегетация озимой пшеницы и 

многолетних трав (люцерна, эспарцет). 

На наблюдаемых участках состояние озимой пшеницы хорошее, фаза 

развития «всходы» - «кущение». Высота растений достигает от 6 см до 19 см, 

число растений на 1м² достигает 182-332 шт.  

В Западно-Казахстанской области в районах возделывания озимых 

зерновых культур минимальная температура воздуха в течение декады 

понижалась до минус 21…25°С, температура на поверхности почвы до минус 

27…29°С, что при неравномерном распределении или отсутствии снежного 

покрова было неблагоприятно для слаборазвитых посевов озимых зерновых 

культур. 

Состояние трав люцерны в основном хорошее, местами 

удовлетворительное, высота трав достигает 2-11 см. Фаза развития «рост 

стебля». 

На наблюдаемых участках в Жамбылской области в окрестности 

станций Кулан района Т.Рыскулова после предварительной обработки почвы 

приступили к посеву ярового ячменя.  

Во второй декаде марта значения аномалия температуры воздуха на 

большей территории пастбищного животноводства были отрицательными, на 

юге и юго-восточных областях положительными. 

Повсеместно проводился выпас скота. В Западно-Казахстанской 

области, в Аркалыкском районе Костанайской области, в Шетском районе 

Карагандинской области животные остаются на стойловом содержании. В 

начале декады отмечался перегон животных в Сузакском районе 

Туркестанской области. Продолжается расплодная компания в Жамбылском, 

Балхашском и Каратальском районах Алматинской области и в Сузакском 

районе Туркестанской области. 

Пастбища умеренно и сильно стравлены. Состояние травостоя в 

основном удовлетворительное, плохой травостой отмечался в Каратальском 

районе Алматинской области, в Казталовском районе Западно-Казахстанской 

области и в Мангистауском районе Мангистауской области. 

Состояние дернины в основном мерзлое и сырое. В Кармакчинском 

районе Кызылординской области, Мангистауском районе Мангистауской 

области и Отырарском районе Туркестанской области дернина была сухой. 

В связи с переменчивостью весенней погоды в течение прошедшей 

декады на территории пастбищного животноводства продолжают 

наблюдаться неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер, 

гололедные явления, изморозь, метели, которые представляют большую 

опасность для жизнедеятельности животных и выпасаемого поголовья. 



2022 жылдың наурыз айының 2-ші онкүндігіне 

қысқаша агрометеорологиялық шолу 

Қазақстанның оңтүстік жартысында қолайлы ауа температурасы 

фонымен мол жауын-шашыннан күздік бидай мен көпжылдық шөптердің 

(жоңышқа, эспарцет) белсенді қайта өсіп-өнуі басталған. 

Күздік бидай бақылау учаскелерінің жағдайы жақсы, даму фазасы 

«көктеу» - «шоқтану». Өсімдіктердің биіктігі 6 см 19 см дейін жеткен, 1 м2 

өсімдіктер саны 182-332 данаға жеткен. 

Батыс Қазақстан облысында күздік дәнді дақылдар себілетін аудандарда 

онкүндік ішінде ең төменгі ауа температурасы минус 21...25°С дейін, 

топырақ қабатының температурасы минус 27...29°С дейін төмендеген, бұл 

қар жамылығысы біркелкі таралмаған немесе қар жамылғысы болмаған 

жағдайда күздік дәнді дақылдардың нашар дамыған егістіктері үшін 

қолайсыз болады. 

Жоңышқа шөптерінің жағдайы көбінесе жақсы, кей жерлерде 

қанағаттанарлық, шөптердің биіктігі 2-11 см жетеді. Даму кезеңі «өсімдік 

сабағының өсуі». 

Жамбыл облысының Т.Рысқұлов ауданының Құлан станциясының 

маңайындағы бақылау учаскелерінде топырақты алдын ала өңдегеннен кейін 

жаздық арпа себуге кіріскен. 

Наурыздың екінші онкүндігінде жайылымдық мал шаруашылығының 

басым аумағында ауа температурасы ауытқуының мәні теріс, оңтүстік және 

оңтүстік-шығыс облыстарында оң болған. 

Мал жайылымы барлық жерде тегіс жүргізілген. Батыс Қазақстан 

облысында, Қостанай облысының Арқалық ауданында, Қарағанды 

облысының Шет ауданында малдарды қораларда ұстауда. Онкүндіктің 

басында Түркістан облысының Созақ ауданында малдарды айдау атап 

өтілген. Алматы облысының Жамбыл, Балқаш және Қаратал аудандарында 

және Түркістан облысының Созақ ауданында төлдеу науқаны жалғасуда. 

Жайылымдар орташа және қатты тапталған. Шабындықтың жай-күйі 

көбінесе қанағаттанарлық, нашар шөптер Алматы облысының Қаратал 

ауданында, Батыс Қазақстан облысының Казталов ауданында және 

Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында байқалған. 

Шымның жағдайы көбінесе қатқақ және дымқыл. Қызылорда 

облысының Қармақшы ауданында, Маңғыстау облысының Маңғыстау 

ауданында және Түркістан облысының Отырар ауданында шым құрғақ 

болған. 

Көктемгі ауа райының құбылмалылығына байланысты өткен онкүндікте 

жайылымдық мал шаруашылығы аумағында байқалған қолайсыз 

метеорологиялық құбылыстар: қатты жел, көктайғақ құбылыстары, қырау, 

бұрқасын жануарлардың тіршілік әрекеті мен жайылатын мал басы үшін 

үлкен қауіп төндіреді. 

 
 


