
Краткий агрометеорологический обзор 

за 3-ю декаду июля 2022 года. 

 

В третьей декаде июля выпавшие осадки в северной половине страны 

создавали хорошие условия для налива зерна яровых зерновых культур, но 

повышенный температурный фон ухудшил условия во время цветения, что 

может вызвать пустоколосицу и тем самым обусловить потери урожая. В 

Костанайской и Северо-Казахстанской областях продолжается химическая 

обработка посевов пшеницы.  

Фаза развития «колошение» - «восковая спелость», на отдельных 

участках «полная спелость» и на поздних посевах «кущение» - «появление 

нижнего стеблевого узла». Состояние яровых зерновых культур на 

наблюдательных участках в основном хорошее, местами отличное, на 

отдельных участках удовлетворительное, в Ертисском и Теренкольском 

районах Павлодарской области плохое, из-за изреженности посевов 

(пшеница).  

В южных областях сложились благоприятные условия для полной 

спелости зерна и завершению уборки урожая озимой пшеницы и ячменя. 

В Алматинской области состояние яровых зерновых культур хорошее, 

фаза развития «молочная» - «полная спелость», в окрестности станций 

Талдыкорган и Сарканд приступили к уборке урожая. 

Состояние теплолюбивых культур (кукуруза на зерно, рис, хлопчатник, 

соя, сахарная свекла) отличное и хорошее, продолжается вегетационные 

поливы.  

На наблюдаемых участках с посадками картофеля в Алматинской, 

Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях отмечается 

фаза «цветение» - «увядание ботвы». Состояние растений повсеместно 

отличное и хорошее. Продолжается ручная прорывка картофеля и 

вегетационные поливы.  

В Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях на 

наблюдаемых участках у подсолнечника отмечается фаза «цветение» - 

«созревание». Состояние подсолнечника в основном отличное и хорошее, в 

Павлодарской области удовлетворительное.  

В южных регионах у плодовых культур (яблоня, груша) отмечается 

фаза «формирование плодов» - «конец роста побегов», продолжается сбор 

урожая малины и частично яблони. Продолжается 2-й укос трав люцерны и 

клевера. 

В истекшей декаде выпас скота проводился повсеместно, продолжается 

уборка трав и подвоз кормов к местам зимовки. 

На преобладающей территории пастбищного животноводства 

отмечалось в основном хорошее состояние травостоя, плохой травостой был 

в Жамбылском районе Алматинской области. 



Пастбища были слабо и умеренно стравлены. Сильно стравлены 

пастбища в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области и Таласском 

районе Жамбылской области. 

Состояние дернины в основном сухое, местами сырое состояние 

дернины. 

Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы сложились 

оптимальные в Жамбылской области, удовлетворительные в Западно-

Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской и Алматинской областях, 

недостаточные в Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и 

Восточно-Казахстанской областях, от недостаточного до 

удовлетворительного на остальной территории республики. 

 

2022 жылдың шілде айының 3-ші онкүндігіне 

 қысқаша агрометеорологиялық шолу 

Шілде айының үшінші онкүндігінде елдің солтүстік жартысында 

жауған жауын-шашын жаздық дәнді дақылдардың толуына қолайлы болған, 

бірақ ауа температураның жоғарылауы гүлдену кезінде жағдайды 

нашарлатып, бұл егістіктердің дәнсіз масақтануына, соның нәтижесінде 

егіннің жоғалуына әкелуі мүмкін. Қостанай және Солтүстік Қазақстан 

облыстарында бидай егістігін химиялық өңдеу жалғасуда.  

Даму фазасы «масақтану» - «дәннің уыздануы», кейбір учаскелерде 

«толық пісу» және кеш себілген егістерде «түптену» - «төменгі сабақ 

түйінінің пайда болуы». Бақылау учаскелеріндегі жаздық дәнді дақылдардың 

жағдайы көбінесе жақсы, кей жерлерде өте жақсы, жеке учаскелерде 

қанағаттанарлық, Павлодар облысының Ертіс және Тереңкөл аудандарында 

егістіктердің сиреуіне байланысты нашар (бидай).  

Оңтүстік облыстарда астықтың толық пісуіне және күздік бидай мен 

арпаны жинау жұмыстарының аяқталуына қолайлы жағдайлар орын алған. 

Алматы облысында жаздық дәнді дақылдардың жағдайы жақсы, 

«дәннің сүттену» - «толық пісу» даму кезеңдерінде, Талдықорған және 

Сарқанд станцияларының маңайларында егін жинауға кіріскен.  

Жылу сүйгіш дақылдардың жағдайы (жүгері, күріш, мақта, соя, қант 

қызылшасы) өте жақсы және жақсы, вегетациялық суару жалғасуда. 

Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Қарағанды облыстарында 

картоп отырғызылған учаскелерде «гүлдену» - «пәлектің солуы» фазалары 

байқалған. Өсімдіктердің жағдайы барлық жерде өте жақсы және жақсы. 

Картопқа қолмен су жіберуге және вегетациялық қатар аралық суару 

жұмыстары жалғасуда.  



Шығыс Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарында 

күнбағыстың байқалатын учаскелерінде «гүлдену» - «пісу» фазалары 

байқалған. Күнбағыстың жағдайы көбінесе жақсы және өте жақсы, Павлодар 

облысында қанағаттанарлық.  

Оңтүстік аймақтарда жеміс дақылдары (алма, алмұрт) «жемістердің 

қалыптасуы» - «өркендердің өсуінің аяқталуы» фазаларында, таңқурай  

ішінара алма жинау жалғасуда. Жоңышқа мен беде шөптерінің 2-ші 

шабылуы жалғасуда.  

Өткен онкүндікте мал жаю барлық жерде жүргізілді, шөп жинау және 

қыстақтарға жем жеткізу жалғасуда.  

Жайылымдық мал шаруашылығының басым аумағында көьбінесе 

шөптің жақсы жағдайы, Алматы облысының Жамбыл ауданында шөптің 

нашар болуы байқалған.  

Жайылымдар әлсіз және орташа тапталған. Батыс Қазақстан 

облысының Ақжайық ауданындағы және Жамбыл облысының Талас 

ауданындағы жайылымдар қатты тапталған. Шымның жағдайы көбінесе 

құрғақ, кей жерлерде дымқыл.  

Топырақтың метрлік қабатындағы өнімді ылғал қоры Жамбыл 

облысында оңтайлы, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Түркістан және Алматы 

облыстарында қанағаттанарлық, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар 

және Шығыс Қазақстан облыстарында жеткіліксіз, республиканың қалған 

аумағында жеткіліксіздіктен қанағаттанарлыққа дейін болып 

қалыптасқан. 


