
Краткий агрометеорологический обзор 

за 3-ю декаду мая 2022 года 

В третьей декаде мая метеорологические условия для роста и развития 

яровых культур были благоприятными, осадки выше нормы прошли на 

западе и юга страны, на остальной части территорий около и ниже нормы. 

В северных регионах, в Актюбинской области, на востоке и в центре 

страны продолжается посев яровых зерновых культур после предварительной 

обработки почвы, сорняков и протравливание семенного материала. В 

Западно-Казахстанской области завершается посев яровой пшеницы, 

состояние растений повсеместно хорошее.  

В южных областях состояние ярового ячменя хорошее, фаза развития 

«появление нижнего стеблевого узла» – «молочная спелость», на поздних 

посевах в Алматинской области «прорастание зерна» - «образование узловых 

корней». 

На наблюдаемых участках вокруг станций Когалы Кербулакского 

района Алматинской области продолжается посев яровой пшеницы и ячменя.  

Благоприятные условия сложились для роста и развития озимой 

пшеницы на юге страны, выпавшие осадки улучшили влагозапасы почвы. 

Фаза развития «появление нижнего стеблевого узла» - «молочная спелость», 

на отдельных участках «восковая спелость». Завершили сев теплолюбивых 

культур (рис, соя, сахарная свекла, хлопчатник), на отдельных участках 

продолжается посев кукурузы на зерно. Приступили к междурядной 

обработке, внесению азотных удобрений, вегетационному поливу, к спуску и 

напуску воды в рисовые чеки. 

В Алматинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и 

Карагандинской областях продолжается посадка картофеля, в Костанайской, 

Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях посев подсолнечника.  

В Западно-Казахстанской области завершили сев сафлора, в 

Костанайской и Северо-Казахстанской областях продолжается посев льна 

масличного, в Жамбылской области высадка рассады капусты и полив лука. 

На юге страны приступили к 1-му укосу трав люцерны и 

вегетационному поливу.  

На большей части территории пастбищного животноводства погода 

была благоприятной  для роста и развития пастбищной растительности и 

проведения сельскохозяйственных работ, выпас скота проводился 

повсеместно. Продолжается стрижка и купание овец, перегон животных на 

отдаленные пастбища и ветеринарные мероприятия.  

Состояние травостоя в основном хорошее, отличное состояние 

травостоя наблюдается в Иргизком районах Актюбинской области, 



Энбекшиказахском и Балхашском районах Алматинской области, в Шетском 

районе Карагандинской области, в Созакском районе Туркестанской области, 

в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области и в Мангистауском 

районе Мангистауской области.  

Пастбища были слабо и умеренно стравлены. Не стравлены пастбища в 

Иргизском районе Актюбинской области, Енбекшиказахском районе 

Алматинской области, Шетском районе Карагандинской области, 

Мангистауском районе Мангистауской области.  

На всей территории пастбищного животноводства отмечалось сырое, 

местами сухое состояние дернины. 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в третьей декаде 

мая на наблюдательных участках сложились в Алматинской и Жамбылской 

областях оптимальные, в Западно-Казахстанской области от оптимального до 

недостаточного, в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-

Казахстанской областях от удовлетворительного до недостаточного, в 

Кызылординской области недостаточные и на остальной территории страны 

удовлетворительные условия увлажнения почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 жылдың мамыр айының 3-ші онкүндігіне 

 қысқаша агрометеорологиялық шолу 

Мамыр айының үшінші онкүндігінде орын алған метеорологиялық 

жағдайлар жаздық дәнді дақылдардың өсіп өнуіне қолайлы, нормадан 

жоғары жауын-шашын еліміздің батысында және оңтүстігінде жауған, қалған 

аймақтарда нормаға жуық және нормадан төмен болған.  

Солтүстік өңірлерде, Ақтөбе облысында, еліміздің шығысы мен 

орталығында топырақты алдын ала өңдегеннен және арам шөптер мен 

тұқымдықтарды улағаннан кейін жаздық дәнді дақылдарды себу науқаны 

жалғасуда. Батыс Қазақстан облысында жаздық бидайды себу аяқталуда, 

өсімдіктердің жағдайы барлық жерде жақсы. 

Оңтүстік облыстарда жаздық арпаның жағдайы жақсы, даму фазасы 

«төменгі сабақ түйінінің пайда болуы» - «дәннің сүттенуі», Алматы 

облысының кеш себілген егістерінде «астықтың өнуі» - «түйін тамырының 

пайда болуы». 

Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қоғалы станциясының маңайындағы 

бақылау учаскелерінде жаздық бидай мен арпа себу жұмыстары жалғасуда. 

Еліміздің оңтүстігінде күздік бидайдың өсуі мен дамуы үшін қолайлы 

жағдайлар орын алған, жауын-шашын топырақ ылғал қорын жақсартқан. 

Даму фазасы «төменгі сабақ түйінінің пайда болуы»  - «дәннің сүттенуі», 

кейбір жерлерде «дәннің уыздануы». Жылу сүйгіш дақылдарды (күріш, соя, 

қант қызылшасы, мақта) себу аяқталды, жеке учаскелерде дәндік жүгері егу 

жалғасуда. Қатар аралық өңдеуге, азотты тыңайтқыштарды енгізуге, 

вегетациялық суаруға, күріш алқаптарына су жіберуге және суды ағызуға 

кіріскен.   

Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Қарағанды облыстарында 

картоп отырғызуға, Қостанай, Павлодар және Шығыс Қазақстан 

облыстарында күнбағыс себу жалғасуда. 

Батыс Қазақстан облысында сафлор себу аяқталған, Қостанай және 

Солтүстік Қазақстан облыстарында майлы зығыр себу жалғасуда, Жамбыл 

облысында қырыққабат көшеттерін отырғызу және пияз суару жұмыстары 

жалғасуда. 

Елдің оңтүстігінде жоңышқа шөптерін 1-ші шабуға және өсімдіктерді 

вегетациялық суаруға кіріскен. 

Жайылымдық мал шаруашылығы аймағының басым бөлігінде 

жайылымдық өсімдіктердің өсуі мен дамуы және ауыл шаруашылығы 

жұмыстарын жүргізу үшін ауа райы қолайлы болған, мал жаю барлық жерде 

жүргізілген. Қой қырқу және шомылдыру, алыс жайылымдарға мал айдау 

және ветеринарлық іс-шаралар жалғасуда. 



Шабындықтардың жағдайы көбінесе жақсы, өте жақсы Ақтөбе 

облысының Ырғыз өауданында, Алматы облысының Еңбекшіқазақ және 

Балқаш аудандарында, Қарағанды облысының Шет ауданында, Түркістан 

облысының Созақ  жауданында, Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов 

ауданында және Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданында байқалған. 

Жайылымдар әлсіз және бірқалыпты оталған. Оталмаған жайылымдар  

Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында, Алматы облысының Еңбекшіқазақ 

ауданында, Қарағанды облысының Шет ауданында, Маңғыстау облысының 

Маңғыстау ауданында. 

Жайылымдық мал шаруашылығының барлық аумағында шымның 

ылғалды, кей жерлерде құрғақ жай-күйі байқалған.  

Мамыр айының үшінші онкүндігінде Алматы және Жамбыл 

облыстарының бақылау учаскелерінде топырақтың метрлік қабатындағы 

өнімді ылғал қоры оңтайлы, Батыс Қазақстан облысында оңтайлыдан 

жеткіліксізге дейін, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Шығыс Қазақстан 

облыстарында қанағаттанушылықтан жеткіліксізге дейін, Қызылорда 

облысында жеткіліксіз және елдің қалған аумақтарында ылғалдануының 

қанағаттанарлық жағдайлары қалыптасқан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


