
Краткий агрометеорологический обзор 

за 3-ю декаду марта 2022года. 

В южной половине Казахстана на фоне положительных температур 

воздуха и осадков продолжается активная вегетация озимой пшеницы, 

многолетних трав и набухание почек на ветках плодовых культур. 

На наблюдаемых участках в Алматинской, Жамбылской и Алматинской 

областях состояние озимой пшеницы хорошее, фаза развития «всходы» - 

«кущение».  

В Западно-Казахстанской области в районах возделывания озимых 

зерновых культур метеорологические условия были благоприятными для 

завершения перезимовки. 

На наблюдаемых участках в Жамбылской области после 

предварительной обработки почвы повсеместно приступили к посеву ярового 

ячменя. На ранних посевах ячменя отмечается фаза развития «всходы» – «3-й 

лист», состояние растений отличное и хорошее.  

В Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях состояние трав 

люцерны, эспарцета и клевера хорошее и удовлетворительное, фаза развития 

«рост стебля». В Ордабасинском районе (агропост Бугунь) Туркестанской 

области приступили к вегетационному поливу трав люцерны. 

В Алматинской и Туркестанской областях в садах с плодовыми 

культурами наблюдается набухание почек на ветках яблони и вишни, 

состояние хорошее. 

Третья декада марта в районах пастбищного животноводства 

характеризовалась неустойчивой погодой, с осадками и сильными 

порывистыми ветрами. Значения аномалии температуры воздуха на большей 

территории пастбищного животноводства были отрицательными. Однако, 

погодные условия благоприятствовали выпасу скота и вегетации пастбищной 

растительности в южных и юго-восточных областях. 

Повсеместно проводился выпас скота, кроме Аркалыкского района 

Костанайской области и Шетского района Карагандинской области, где 

животные остаются на стойловом содержании. В начале декады отмечался 

перегон животных в Сузакском районе Туркестанской области. Расплодная 

кампания продолжается в Жамбылском, Балхашском и Каратальском 

районах Алматинской области, в Кызылкогинском и Курмангазинском 

районе Атырауской области и в Сузакском районе Туркестанской области.  

Пастбища были умеренно и сильно стравлены. Состояние дернины в 

основном сырая, на отдельных пастбищах дернина мерзлая и сухая. 

Состояние травостоя в основном удовлетворительное, плохой травостой 

отмечался в Каратальском районе Алматинской области, в Жаныбекском 

районе Западно-Казахстанской области и в Мангистауском районе 

Мангистауской области. 



В связи с переменчивостью весенней погоды, колебанием температур, 

в течение прошедшей декады на территории пастбищного животноводства 

продолжают наблюдаться сильный ветер, гололедные явления, изморозь, 

метели, которые представляют большую опасность для жизнедеятельности.  

Наблюдения за влажностью в метровом слое почвы проводились в 

Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях 

Казахстана, где условия увлажнения в основном сложились оптимальные, 

недостаточные отмечались в Жамбылском районе Алматинской области. 

 

2022 жылдың наурыз айының 3-ші онкүндігіне 

қысқаша агрометеорологиялық шолу 

Қазақстанның оңтүстік жартысында қолайлы ауа температурасы 

фонында және мол жауын-шашыннан күздік бидайдың, көпжылдық 

шөптердің қарқынды вегетациясы және жеміс ағаш бүршіктерінің бөртуі 

жалғасуда.  

Алматы, Жамбыл және Алматы облысының бақылау учаскелерінде 

күздік бидайдың жағдайы жақсы, даму фазасы «көктеу» - «түптену». 

Батыс Қазақстан облысының күздік дәнді дақылдар себілген 

аудандарында орын алған метеорологиялық жағдайлар қыстық кезеңнің 

аяқталуына қолайлы болған. 

Жамбыл облысының бақылау учаскелерінде топырақты алдын ала 

өңдегеннен кейін барлық жерлерде жаздық арпа себу науқанына кіріскен. 

Ерте себілген арпа егістіктерінде «көктеу» – «3-ші жапырақ» даму кезеңдері 

байқалған, өсімдіктердің жағдайы өте жақсы және жақсы. 

Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарында жоңышқаның, 

эспарцерттің және беденің жағдайы жақсы және қанағаттанарлық, даму 

фазасы «сабақтың өсуі». Түркістан облысының Ордабасы ауданында (Бугун 

агропосты) жоңышқаны вегетациялық суаруға кіріскен.          

Алматы және Түркістан облыстарының жеміс дақылдары бақшаларында 

алма мен шие бұтақтарында бүршіктердің бөртуі байқалған, жағдайы жақсы. 

Наурыздың үшінші онкүндігі мал шаруашылығы аудандарында 

тұрақсыз, жауын-шашынды және қатты екпінді желді ауа райымен 

сипатталады. Жайылымдық мал шаруашылығының басым аймағында ауа 

температурасы аномалиясының мәні теріс болған. Алайда, ауа райы 

жағдайлары оңтүстік және оңтүстік-шығыс облыстарда мал жаюға және 

жайылымдық өсімдіктердің вегетациясына қолайлы болған.    

Қостанай облысының Арқалық ауданы мен Қарағанды облысының Шет 

ауданынан басқа барлық жайылымдарда мал бағу жұмыстары жүргізілген, 

мұнда малдарды қораларда ұстауда. Онкүндіктің басында Түркістан 

облысының Созақ ауданында малдарды айдауда. Төлдеу науқаны Алматы 



облысының Жамбыл, Балқаш және Қаратал аудандарында, Атырау 

облысының Қызылқоға және Құрманғазы аудандарында және Түркістан 

облысының Созақ ауданында жалғасуда. 

Жайылымдар бірқалыпты және қатты тапталған. Шымның жағдайы 

көбінсе дымқыл, жеке жайылымдарда қатқақ және құрғақ. Шабындықтың 

жағдайы көбінсе қанағаттанарлық, нашар шабындық Алматы облысының 

Қаратал ауданында, Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында және 

Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында байқалған. 

Көктемгі ауа райының құбылмалдылығына, температураның ауытқуына 

байланысты, өткен онкүндік ішінде мал шаруашылығы аймағында тіршілік 

ету үшін үлкен қауіп төндіретін қатты жел, көктайғақ құбылыстары, қырау, 

бұрқасын байқалуда. 

Топырақтың метрлік қабатындағы ылғалдылықты бақылау 

Қазақстанның Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарында 

жүргізілді, онда ылғалдану жағдайлары көбінесе оңтайлы болып 

қалыптасқан, Алматы облысының Жамбыл ауданында жеткіліксіз болған. 

 

 


