
ЛЕКЦІЯ № 10 

Тема: Агрометеорологічне обслуговування сільськогосподарського  

             виробництва. 

Тип заняття: Лекція з елементами бесіди. 

Мета заняття: Вивчити  організацію агрометеорологічного обслуговування  

Держкомгідрометом України с/г виробництва.  
Сформувати інтерес, зацікавленість до основних форм  

гідрологічного обслуговування с/г виробництва. 

Розвинути увагу, пам'ять. 

Міжпредметні зв'язки: Біологія, ботаніка, фізіологія рослин,  

            овочівництво відкритого грунту, технологія  

        виробництва продукції рослинництва. 

Обладнання: - Плани метеорологічної площадки та метеорологічного поста. 

 

1. Агрометеорологічні спостереження. Обладнання метеоплощадки та 

поста.  

2. Агрометеорологічне забезпечення сільськогосподарського виробництва.  

 
1. Основний метод агрометеорологічних спостережень – паралельність 

(одночасність) їх  проведення. Це спостереження за метеоелементами, ґрунтом, 

розвитком і станом культур. Ці дані є основними при оцінці клімату та 

складанні прогнозів. 

 Регулярну всебічну метеоінформацію дають станції 

Гідрометеорологічного комітету. Певні  спостереження проводять у 

господарствах на метеопостах. Усі спостереження проводять за типовою чи 

єдиною методикою. 

 Метеорологічні станції розташовують на відкритих рівних місцях, на 

значній відстані від промислових та інших об’єктів. Більшість спостережень 

проводять на метеорологічному майданчику квадратної або прямокутної 

форми. Розміри його звично 26 х 26 м (бувають 20 х 16 м, 26 х 36 м). 

 Метеомайданчик огороджують металевим або дерев’яним парканом. 

Стовпи, щогли, будки, підставки, паркан фарбують у світлий (білий) колір, щоб 

інтенсивніше відбивалися прямі сонячні промені і не було перегрівання. 

 На метеомайданчику групи приладів розміщують на відстані не менш 4 м 

одна від одної. 

 З північної сторони встановлюють високі установки – флюгери та 

анеморумбометри. Флюгерів повинно бути два: з важкою (800 г) та легкою (200 

г) металевою пластиною. Анеморумбометрів також потрібна два, щоб під час 

профілактики одного можна було брати показники за іншим. На схід від них 

розміщують ожеледний станок. 

 З південної сторони залишають ділянку з природним покривом  (травою), 

а також з розпушеним ґрунтом для встановлення ґрунтових термометрів 

(строкового, мінімального, максимального, колінчастих Савінова, 

електротермометра, глибинних). Мерзлото мір Даніліна і снігомірні рейки 

розміщують на місцях з природним покривом. У середній частині майданчика 

встановлюють психометричну будку, будку для самописців, опадомір 



Третьякова, плювіограф. Актинометричні прилади встановлюють також на 

південній частини майданчика. 

 При обладнанні метеорологічного поста дотримуються тих самих вимог, 

що і при виборі місця для метеорологічного майданчика. Основна установка 

поста – будка Селянинові, в якій знаходяться три термометри (строковий, 

мінімальний, максимальний) для вимірювання температури повітря. Такі 

термометри розміщують і на поверхні розпушеного ґрунту. На посту є опадомір 

Третьякова, аспірацій ний психрометр, снігомірна рейка. 

 На всіх метеорологічних станціях спостереження проводять 8 разів на 

добу – о 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 год, актинометричні показники – за середнім 

сонячним часом о 0 год 30 хв, 6 год 30 хв, 9 год 30 хв, 15 год 30 хв, 18 год 30 хв. 

 У зазначені години вимірюють температуру повітря і грунту, вологість 

повітря, напрям і швидкість вітру, атмосферний тиск, видимість, характер 

хмарності (висота над поверхнею землі, види хмар, хмарність у балах). Інші 

величини, які не мають чітко вираженого добового ходу, визначають в різний 

час. Так, опади вимірюють 4 рази на добу (о 3, 8, 15, 20 год), висоту снігового 

покриву і глибину промерзання ґрунту – один раз о 8 год. Температуру ґрунту 

на глибіні вузла кущіння записують кожні 5 днів, вологість ґрунту і висоту 

снігу – один раз за декаду, випаровування – кожні п’ять днів. 

 На метеопостах відліки беруть раз на добу (вранці) або 3 рази (о 9, 15, 21 

год). 

 На посівах сільськогосподарських культур спостереження за ростом і 

розвитком рослин проводять двічі на декаду (4, 10, 14, 20, 24, 30 числа) 

кожного місяця протягом весняно-літньої чи осінньої вегетації. В ці дні 

визначають забур’яненість та стан посівів, вимірюють температуру ґрунту і 

запаси вологи в ньому. Показники росту рослин (висоту стебел, густоту посіву, 

приріст вегетативної маси) встановлюють за кожною фазою життя рослин і в 

останній день декади. 

 

2. Сільськогосподарське виробництво значною мірою ґрунтується на 

агрокліматичних даних, інформації про наявні та очікувані агрометеорологічні 

умови. В практиці широко використовують прогнози для попередження про 

небезпечні природні явища, відомості про режим річок, водойм. 

 Основним завданням агрометеорологічного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва є своєчасне інформування про наявні та 

очікувані агрометеорологічні фактори на певній території, оцінка з впливу на 

стан посівів, садів, пасовищ, передбачення продуктивності і складання 

прогнозів урожайності культур. Так, інформацію з рекомендаціями щодо 

проведення польових робіт подають у формі щоденних зведень. П’ятиденних, 

декадних, місячних оглядів (бюлетенів), а також спеціальних довідок, що 

даються напередодні сільськогосподарських робіт (сівба ранніх чи пізніх яри 

культур, цвітіння садів, збирання зерна або овочів). Агрометеорологічні огляди 

складають як за сільськогосподарський рік в цілому, так і за певні періоди: 

вегетаційний, перезимівля озимих культур, період з несприятливими 

погодними умовами. 

 У декадному звіті метеостанцій для господарств і організацій наводять 

відомості про середньодобові екстремальні температури повітря за кожен день 



декади, вологість повітря та ґрунту, атмосферні опади, стан 

сільськогосподарських культур. Наявність метеоелементів, їх вплив на посіви 

та види сільськогосподарських робіт за певну декаду порівнюють із середньо 

багаторічними за цей період. Обласні гідрометбюро оперативно випускають 

бюлетені з повідомленням про стан погоди і посівів за декаду, із зазначенням 

особливостей кожного району. 

 Важливе завдання агрометеослужби – попередження про несприятливі 

(небезпечні) для сільського господарства погодні явища. Попередження і 

рекомендації щодо боротьби з цими явищами передають безпосередньо в 

райони та господарства. 

 Важливе значення для забезпечення сільськогосподарського виробництва 

мають агрометеорологічні прогнози. Завбачення, як правило, справджуються на 

70 – 80%, тому використовуються господарствами для проведення відповідних 

заходів. 

 Агрокліматична (режимна) інформація вміщена в агрокліматичних, 

кліматичних, сільськогосподарських довідниках, спеціальних картах, атласах, 

землевпорядних проектах. Така довідкова література містить численні 

матеріали з оцінки агрокліматичних ресурсів. Спеціалісти сільського 

господарства використовують агрометеорологічну інформацію за урахуванням 

конкретних особливостей свого господарства. 

 Залежно від типу грунтів початок польових робіт в одному і тому ж 

районі може коливатися в межах 7 – 12 днів: спочатку проводять роботи на 

легких ґрунтах, потім на середніх і пізніше – на важких ґрунтах. Строки  

збирання зернових культур залежать не тільки від дати достигання зерна у 

колосі, а й від способу збирання (роздільне чи пряме комбайнування). 

 Використання агрометеорологічної інформації з метою диференційного 

застосування агротехніки сприяє значному підвищенню ефективності 

сільського господарства. 

 Важливе значення має агрометеорологічна інформація для 

програмованого вирощування урожаїв. Програмування передбачає ретельний 

облік динаміки тих факторів, які впливають на формування врожаю. Найбільш 

мінливими в комплексі цих факторів є метеорологічні елементи. 

 Забезпечення сільськогосподарського виробництва різними видами 

агрометеорологічної інформації дає значний економічний ефект. Так 

використання протиградового захисту посівів культур, виноградників та садів 

щорічна дає близько 100 млн. крб. прибутку. Своєчасне попередження про 

заморозки дає змогу захистити посіви і сади, а також зберегти врожай. 

 Використання інформації про очікувані запаси вологи в ґрунті на початок 

вегетаційного періоду дає можливість уточнити структуру посівних площ, 

строки і дози внесення добрив. 

 Кваліфіковане використання агрометеорологічної інформації 

спеціалістами сільського господарства є одним з факторів підвищення 

продуктивності полів. 

 
 

Література: 1.М.М. Михайленко Основи метеорології. – К.: «Вища  



        школа», 1982, стор. 151 – 155.  

        

                                                                                                              
 

Контрольні запитання  

 

1. Основні види і форми агрометеорологічного обслуговування 

сільськогосподарських господарств. 

2. Як організувати агрометеорологічний пост? 
 


