
Краткий агрометеорологический обзор 

за 3-ю декаду апреля 2021 года 

В третьей декаде апреля на юге и юго-востоке республики умеренно 

теплая погода с осадками, была благоприятной для роста и развития яровых 

зерновых культур. На наблюдаемых участках в Жамбылской и Туркестанской 

областях завершили посев ярового ячменя. 

В Алматинской области на наблюдаемых участках в течение декады на 

ранних посевах ярового ячменя отмечалась фаза: прорастание зерна - всходы. 

Состояние растений оценивается как отличное и хорошее. Продолжается 

посев ячменя в окрестностях МС Уштобе, Узынагаш и Сарканд. 

В окрестности МС Уштобе приступили к посеву яровой пшеницы, на 

ранних посевах отмечается фаза: прорастание зерна – всходы, состояние 

растений хорошее. 

На наблюдаемых участках в Жамбылской области состояние ярового 

ячменя повсеместно отличное и хорошее. Высота растений достигает 8-13 см, 

фаза развития: всходы – кущение. 

На наблюдаемых участках в Туркестанской области на посевах ярового 

ячменя отмечается фаза: прорастание зерна – всходы, вокруг МС Казыгурт – 

выход в трубку (стеблевание), где высота достигает 17 см. Состояние растений 

повсеместно хорошее. 

В Казалинском районе Кызылординской области завершили посев 

яровой пшеницы, качество посева хорошее. 

В северной половине страны в начале декады приступили к подготовке 

почвы для посева яровых культур (боронование, культивация). В Карасуском 

районе (МС Карасу, МС Железнодорожный), Наурзумском (АМП Раздольное) 

и в Житикаринском районе (МС Джетыкара) отмечается промерзание почвы. 

На наблюдаемых участках в Урджарском районе (МС Урджар) 

Восточно-Казахстанской области в конце декады после предпосевной 

обработки почвы приступили к посеву яровой пшеницы. 

На юге и юго-востоке республики наблюдались в основном хорошие 

условия для роста озимой пшеницы, но понижение температуры воздуха в 

ночное время суток до минус 9°С сказались на развитии пшеницы на 

отдельных участках. Выпавшие осадки способствовали накоплению влаги в 

почве и развитию растений. 

В Алматинской области на наблюдаемых участках озимая пшеница 

находится в фазе: образование узловых корней – выход в трубку 

(стеблевание). Высота растений в основном 8-27 см, состояние посевов 

хорошее и отличное, в окрестности МС Талдыкорган удовлетворительное. 

На наблюдаемых участках в Жамбылской области озимая пшеница 

достигла фазы: образование узловых корней – выход в трубку (стеблевание). 

Высота растений достигает 12-22 см, состояние посевов повсеместно хорошее. 

В Туркестанской области на наблюдаемых участках озимая пшеница 

находится в фазе: стеблевание – появление нижнего стеблевого узла. Высота 

растений достигает 6-12 см, вокруг МС Аул Т. Рыскулова 24 см. Состояние 

посевов в основном хорошее, вокруг АМП Екпенды удовлетворительное. На 



посевах пшеницы вокруг МС Шымкент приступили к обработке сорняков 

гербицидами. 

В Панфиловском районе (МС Жаркент) Алматинской области на 

наблюдаемых участках продолжается посев кукурузы, на ранних посевах 

отмечается фаза: прорастание зерна – всходы, состояние растений и качество 

посева хорошее. 

В Сарыагашском районе (АМП Ошакты) Туркестанской области на 

посевах кукурузы отмечается фаза: появление 3-го листа, состояние растений 

хорошее. 

На наблюдаемых участках в окрестности МС Шиели Шиелийского 

района Кызылординской области после вспашки почвы и выравнивания чеков 

приступили к посеву риса, на отдельных участках проводят напуск воды в 

чеки, качество работ хорошее. 

На наблюдаемом участке в окрестности МС Талдыкорган Алматинской 

области приступили к посеву сахарной свеклы, на отдельных участках 

отмечается появление первых всходов, качество посева хорошее. 

На наблюдаемых участках в окрестности АМП Асса Жамбылской 

области после подготовки почвы приступили к посеву свеклы. 

В Чингирлауском районе (МС Чингирлау) Западно-Казахстанской 

области приступили к посеву сафлора, качество работ хорошее. 

На наблюдаемых участках в Мактааральском районе (АМП Бугунь) и 

Ордабасинском районе (АМП Жалын) Туркестанской области на посевах 

хлопчатника отмечается фаза: прорастание семян – всходы, на отдельных 

участках проводят влагозарядковый полив (АМП Бугунь) и посев. Состояние 

всходов хорошее. 

В садах с плодовыми культурами (малина, яблоня, груша, вишня) 

отмечается фаза развития: появление соцветий – цветение, у вишни – конец 

цветения, в отдельных садах с грушами вокруг МС Каменское плато г. Алматы 

– развертывание 10-го листа. Состояние плодовых культур повсеместно 

хорошее. В яблоневых садах Алматинской области в окрестности МС 

Кыргызсай приступили к подпитывающему поливу, в садах вокруг МС Есик к 

обработке ядохимикатами (яблоня).  

В южных регионах республики повсеместно на посевах многолетних 

трав (люцерна, эспарцет, клевер) наблюдается фаза: рост стебля - появление 

соцветий, состояние трав в основном хорошее. 

В Теректинском районе (АМП Анкатинский) Западно-Казахстанской 

области на наблюдаемых участках состояние трав клевера хорошее, 

отмечается возобновление вегетации. 

В Костанайской и Карагандинской областях на наблюдаемых участках 

состояние трав житняка в основном хорошее и удовлетворительное. В 

Павлодарской области в основном состояние трав плохое, в Актогайском 

районе (МС Жолболды) удовлетворительное, по области отмечается 

повреждение трав житняка скотом (стравливание). Повсеместно отмечается 

возобновление трав житняка. 



В третьей декаде апреля в районах пастбищного животноводства 

колебание аномалии температуры воздуха в северной половине и в центре 

страны составило от 0ºС местами до плюс 1ºС, на юге от 0ºС до плюс 1…3ºС, 

на юго-востоке минус 1ºС. 

На всей территории пастбищного животноводства продолжается выпас 

животных на пастбищах. Подвоз кормов продолжается в Бейнеуском районе 

Мангистауской области (МС Кызан). Подкармливание поголовья и молодняка 

продолжается в Каратальском районе Алматинской области, Улытауском 

районе Карагандинской области и Мангистауском районе Мангистауской 

области. 

Продолжается расплодная кампания в Айтекебийском районе 

Актюбинской области, в Кызылкогинском районе Атырауской области, в 

Шетском районе Карагандинской области, в Аркалыкском районе 

Костанайской области и Мангистауском районе Мангистауской области. 

В течении декады ветеринарные мероприятия проводятся в 

Курмангазинском районе Атырауской области. Стрижка скота началась в 

Шалкарском районе Актюбинской области и Бейнеуском районе 

Мангистауской области. 

Несмотря на колебания температуры воздуха в течении декады и 

порывы ветра с максимальной скоростью 15 м/с в последний день декады на 

большей части территории пастбищного животноводства наблюдалось 

хорошее и удовлетворительное состояние травостоя. Отличное состояние 

травостоя отмечалось в Балхашском районе Алматинской области, в 

Мойынкумском районе Жамбылской области, в Сузакском районе 

Туркестанской области. 

По данным на 30 апреля на территории пастбищного животноводства 

пастбища были умеренно и слабо стравлены. Не стравлены пастбища в 

Иргизском районе Актюбинской области. 

В конце декады на всей территории пастбищного животноводства 

отмечалось сухое состояние дернины. 

В третьей декаде апреля наблюдения за влажностью в метровом слое 

почвы проводились по всей территории Казахстана. Оптимальные условия 

увлажнения почвы сложились в Жамбылской области, от 

удовлетворительного до недостаточного в Западно-Казахстанской, 

Актюбинской, Мангистауской и Карагандинской областях, от оптимального 

до удовлетворительного в остальных областях, кроме Костанайской области. 

 

2021 жылдың сәуір айының 3-ші онкүндігіне қысқаша 

агрометеорологиялық шолу 

 Сәуірдің үшінші онкүндігінде республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-

шығысында орташа жылы, жауын-шашынды, ауа райы жаздық дәнді 

дақылдардың өсуі мен дамуы үшін қолайлы болды. Жамбыл және Түркістан 

облыстарының бақылау учаскелерінде жаздық арпаны себу жұмыстары 

аяқталды. 



Алматы облысындағы бақылау учаскелерінде онкүндік бойы жаздық 

арпаның ерте егістіктерінде: дәннің өнуі - көктеу фазасы байқалды. 

Өсімдіктердің жағдайы өте жақсы және жақсы деп бағаланады. Үштөбе, 

Ұзынағаш және Сарқанд МС маңында арпа егу жұмыстары жалғасуда. 

Үштөбе МС маңында жаздық бидайды егуге кірісті, ерте егілген 

егістіктерде: дәннің өнуі - көктеу фазасы байқалады, өсімдіктердің жай-күйі 

жақсы. 

Жамбыл облысының бақылау учаскелерінде жаздық арпаның жай-күйі 

барлық жерде өте жақсы және жақсы. Өсімдіктердің биіктігі 8-13 см - ге 

жетеді, даму кезеңі: көктеу – түптену.  

Түркістан облысындағы бақылау учаскелерінде жаздық арпа 

егістіктерінде даму кезеңі: дәннің өнуі – көктеу, Қазығұрт МС айналасында – 

биіктігі 17 см жетеді, түтікке шығу (сабақтану) фазасы байқалады. 

Өсімдіктердің жағдайы барлық жерде жақсы. 

Қызылорда облысының Қазалы ауданында жаздық бидай егу 

жұмыстары аяқталды, егіс сапасы жақсы. 

Елдің солтүстік жартысында онкүндіктің басында жаздық дақылдарды 

егу үшін топырақ дайындауға кірісті (тырмалау, культивациялау). Қарасу 

ауданында (Қарасу МС, Железнодорожный МС), Науырзым (Раздольное 

АМП) және Жітіқара ауданында (Жетіқара МС) топырақтың қатуы байқалады. 

Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы (Үржар МС) 

бақылау учаскелерінде онкүндіктің соңында топырақты егіс алдында 

өңдегеннен кейін жаздық бидай себуге кірісті. 

Республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күздік бидайдың 

өсуі үшін негізінен жақсы жағдайлар байқалды, бірақ түнде ауа 

температурасының минус 9°С-қа дейін төмендеуі жекелеген учаскелерде 

бидайдың дамуына әсер етті. Жауын-шашын топырақта ылғалдың жиналуына 

және өсімдіктердің дамуына ықпал етті. 

Алматы облысындағы бақылау учаскелерінде күздік бидай фазада: түйін 

тамырларының пайда болуы – түтікке шығу (сабақтану). Өсімдіктің биіктігі 

негізінен 8-27 см, егістіктің жай-күйі жақсы және өте жақсы, Талдықорған МС 

маңында қанағаттанарлық. 

Жамбыл облысындағы бақылау учаскелерінде күздік бидай: түйін 

тамырларының пайда болуы – түтікке шығу (сабақтану) фазасына жетті. 

Өсімдіктердің биіктігі 12-22 см-ге жетеді, дақылдардың жағдайы барлық 

жерде жақсы. 

Түркістан облысындағы бақылау учаскелерінде күздік бидай фазасы: 

сабақтану - төменгі сабақ түйіннің пайда болуы. Өсімдіктің биіктігі 6-12 см, ал 

Т. Рысқұлов ауылы МС айналасында 24 см. Егістің жай-күйі негізінен жақсы, 

Екпінді АМП айналасында қанағаттанарлық. Шымкент МС айналасындағы 

бидай егістіктерінде арамшөптерді гербицидтермен өңдеуге кірісті. 

Алматы облысының Панфилов ауданындағы (Жаркент МС) бақылау 

учаскелерінде жүгері егу жалғасуда, ерте егістерде: дәннің өнуі – көктеу 

фазасы байқалады, өсімдіктердің жай-күйі және себу сапасы жақсы. 



Түркістан облысының Сарыағаш ауданындағы (Ошақты АМП) жүгері 

егісінде 3-ші жапырақтың пайда болу фазасы байқалады, өсімдіктердің 

жағдайы жақсы. 

Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі МС маңайындағы бақылау 

учаскелерінде топырақ жыртудан және чектерді тегістеуден кейін күріш егуге 

кірісті, жекелеген учаскелерде чектерге су жіберілді, жұмыс сапасы жақсы. 

Алматы облысы Талдықорған МС маңайындағы бақылау учаскелерінде 

қант қызылшасын егу басталды, жекелеген учаскелерде алғашқы өскіндердің 

пайда болуы байқалады, себу сапасы жақсы. 

Жамбыл облысының Асса АМП маңайындағы бақылау учаскелерінде 

топырақ дайындалғаннан кейін қызылша егуге кірісті. 

Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлау ауданында (Шыңғырлау МС) 

мақсары егуді бастады, жұмыс сапасы жақсы. 

Түркістан облысының Мақтаарал ауданындағы (Бөген АМП) және 

Ордабасы ауданындағы (Жалын АМП) бақыланатын учаскелерде мақта 

егістіктерінде: дәннің өнуі – көктеу фазасы байқалады, жекелеген учаскелерде 

ылғал зарядтаушы суару (Бөген АМП) және егу жұмыстары жүргізілуде. 

Көктеу кезеңінің жай-күйі жақсы. 

Жеміс дақылдары бар бақтарда (таңқурай, алма ағашы, алмұрт, шие): 

гүлшоғырлардың пайда болуы – гүлдену, шиеде – гүлденудің аяқталуы, 

Алматы қ.Каменское плато МС маңындағы алмұрттары бар жеке бақтарда – 

10-шы жапырақтың жайылу фазасы байқалады. Жеміс дақылдарының 

жағдайы барлық жерде жақсы. Алматы облысының Қырғызсай МС 

маңындағы алма бақтарында қоректендіруші суаруға, Есік МС айналасындағы 

бақтарды улы химикаттармен (алма ағашы) өңдеуге кірісті. 

Республиканың оңтүстік өңірлерінде барлық жерде көп жылдық шөптер 

(жоңышқа, эспарцет, беде) егістіктерінде келесі фаза байқалады: сабақтың өсуі 

- гүл шоғырының пайда болуы. Шөптердің жай-күйі негізінен жақсы. 

Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданында (Аңқаты АМП) 

бақыланатын учаскелерде жоңышқа шөптерінің жай-күйі жақсы, 

вегетацияның қайта басталуы байқалады. 

Қостанай және Қарағанды облыстарындағы бақылау учаскелерінде 

еркекшөп шөптерінің жай-күйі негізінен жақсы және қанағаттанарлық. Ал 

Павлодар облысында негізінен шөптің жағдайы нашар, Ақтоғай ауданында 

(Жолболды МС) қанағаттанарлық, облыс бойынша шөпті малдардың 

зақымдағаны (малмен тапталуы) байқалады. Барлық жерде астық тұқымдас 

шөптердің жаңаруы байқалады. 

Сәуірдің үшінші онкүндігінде жайылымдық мал шаруашылығы 

аудандарында еліміздің солтүстік жартысы мен орталығында ауа 

температурасының ауытқуы кей жерлерде 0ºС-тан плюс 1ºС-қа дейін, 

оңтүстікте 0ºС-тан плюс 1...3ºС-қа дейін, оңтүстік-шығыста минус 1ºС-қа 

дейін болды. 

Мал жаю мал шаруашылығының барлық аумағында жүргізілді. Жем-

шөпті жеткізу Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында (Қызан МС) 

жалғасуда. Мал басын және төлін азықтандыру Алматы облысының Қаратал 



ауданында, Қарағанды облысының Ұлытау ауданында және Маңғыстау 

облысының Маңғыстау ауданында жалғасуда. 

Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында, Атырау облысының 

Қызылқоға ауданында, Қарағанды облысының Шет ауданында, Қостанай 

облысының Арқалық ауданында және Маңғыстау облысының Маңғыстау 

ауданында төлдету науқаны жалғасуда. 

Онкүндік бойы Атырау облысының Құрманғазы ауданында 

ветеринарлық іс-шаралар өткізілді. Ақтөбе облысының Шалқар ауданында 

және Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында мал қырқу басталды. 

Онкүндік ішінде ауа температурасының ауытқуына және желдің ең 

жоғары жылдамдығы 15 м/с болуына қарамастан, онкүндіктің соңғы күні мал 

шаруашылығы жайылымдық аумағының басым бөлігінде шөптің жақсы және 

қанағаттанарлық жай-күйі байқалды. Шөптің өте жақсы өсуі Алматы 

облысының Балқаш ауданында, Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында, 

Түркістан облысының Созақ ауданында байқалды. 

30 сәуірдегі мәліметтерге сәйкес, жайылымдық мал шаруашылығы 

аумағында жайылымдар орташа және әлсіз тапталған. Ақтөбе облысының 

Ырғыз ауданындағы жайылымдар малмен тапталмаған. 

Онкүндіктің соңында жайылымдық мал шаруашылығының барлық 

аумағында шымның құрғақ жағдайы байқалды. 

Сәуірдің үшінші онкүндігінде топырақтың метрлік қабатындағы 

ылғалдылықты бақылау Қазақстанның барлық аумағында жүргізілді. 

Топырақты ылғалдандырудың оңтайлы шарттары Жамбыл облысында, Батыс 

Қазақстан, Ақтөбе, Маңғыстау және Қарағанды облыстарында 

қанағаттанғыдан жеткіліксізге дейін, Қостанай облысынан басқа қалған 

облыстарда оңтайлыдан қанағаттанарлыққа дейін қалыптасты. 

 

 


