Структура та зміст агрометеорологічного щорічника
Метеорологічні спостереження
Таблиця 1. Середня декадна температура повітря, С
Таблиця1а. Максимальна температура повітря за декаду, С
Таблиця 1 б. Мінімальна температура повітря за декаду, С
Таблиця 2. Метеорологічні умови вегетаційного періоду
Таблиця 3. Сума позитивних температур повітря (ºС) за період із середньою
добовою температурою вище 0 С, рівною і вище 5, 10, 15 ºС наростаючим
підсумком по декадах
Таблиця 4. Сума ефективних температур повітря (ºС) за період із середньою
добовою температурою рівною і вище 5, 10, 15 ºС наростаючим підсумком по
декадах
Таблиця 5. Середня декадна температура ґрунту (ºС) на глибині 5, 10, 15, 20 см
Таблиця 6. Декадна кількість опадів (мм)
Таблиця 7. Середній декадний дефіцит насичення (гПа) водяного пару в повітрі
Таблиця 7а. Середня декадна відносна вологість повітря, %
Таблиця 7 б. Кількість днів із відносною вологістю повітря 30 % і нижче по
декадах
Таблиця 8. Небезпечні явища погоди у вегетаційний період
Таблиця 9. Характеристика зимового періоду
Агрометеорологічні спостереження за ростом і розвитком сільськогосподарських
культур
Таблиці, в які вміщують агрометеорологічні відомості, складають по культурах або
групах культур із постійними порядковими номерами:
10 – озимі зернові культури (жито, пшениця, ячмінь, тритикале);
11 – ранні ярі зернові культури (пшениця, ячмінь, овес);
12 – просо, сорго;
13 – рис;
14 – кукурудза на зерно;
15 – кукурудза на силос або зелений корм;
16 – гречка;
17 – зернобобові;
18 – соя;
19 – льон;
20 – ріпак (озимий та ярий), гірчиця;
22 – соняшник;
23 – картопля;
24 – коренеплоди;
25 – бавовник;
27 – тютюн;
34 – овочеві і баштанні культури;
35 – капуста;
39 – багаторічні трави другого і наступних років життя;
45 – плодові і ягідні культури;
47 – виноград.
Крім порядкового номера таблиці мають цифровий індекс, який пишуть через крапку
поруч із номером таблиці, і він означає певні види спостережень для всіх культур:
1. Дата сівби, масового настання фаз розвитку, збирання урожаю і оцінка стану с.-г.
культур.
3. Висота і густота рослин с.-г. культур.
4. Агротехніка і урожайність на ділянках із с.-г. культурами.
5. Показники продуктивності і структура урожаю с.-г. культур.

6. Результати осіннього обстеження зимуючих культур.
7. Результати відрощування зимуючих культур.
8. Результати весняного обстеження зимуючих культур.
11. Температура ґрунту на глибині вузла кущіння і висота снігового покриву на
ділянках із зимуючими культурами на останній день п’ятиденки.
12. Запаси продуктивної вологи в ґрунті (мм) на ділянках із с.-г. культурами.
14. Результати снігомірної зйомки на полях із зимуючими культурами на останній
день декади.
15. Глибина промерзання та відтавання ґрунту і висота снігового покриву на ділянках
із зимуючими культурами на останній день п’ятиденки.
Крім того, складають таблицю 53 «Пошкодження с.-г. культур небезпечними
гідрометеорологічними явищами, шкідниками і хворобами».
Таблиці 10.1-20.1, 22.1-25.1, 27.1, 34.1, 35.1, 39.1, 45.1, 47.1. Дата сівби, масового
настання фаз розвитку, збирання урожаю і оцінка стану с.-г. культур.
Таблиці 10.3-20.3, 22.3-25.3, 27.3, 39.3. Висота і густота стояння рослин с.-г.
культур у різні фази розвитку
Таблиці 10.4-20.4, 22.4-25.4, 27.4, 34.4, 35.4, 47.4. Агротехніка і урожайність на
ділянках із с.-г. культурами
Таблиці 10.5-18.5, 22.5-25.5, 47.5. Показники продуктивності і структура урожаю
с.-г. культур
Таблиці 10.6, 20.6, 39.6. Результати осіннього обстеження зимуючих культур
Таблиці 10.7, 20.7, 39.7, 45.7, 47.7. Результати відрощування зимуючих культур
Таблиці 10.8, 20.8, 39.8, 45.8, 47.8. Результати весняного обстеження зимуючих
культур
Таблиці 10.11, 20.11, 39.11, 45.11. Температура ґрунту на глибині вузла кущіння і
висота снігового покриву на ділянках із зимуючими культурами на останній день
п’ятиденки
Таблиці 10.12-12.12, 14.12-20.12, 22.12-25.12, 27.12, 39.12, 45.12, 47.12. Запаси
продуктивної вологи у ґрунті на ділянках із с.-г. культурами
Таблиці 10.14, 20.14, 39.14, 45.14. Результати снігозйомок на полях із зимуючими
культурами на останній день декади
Таблиці 10.15, 20.15, 39.15, 45.15. Глибина промерзання, відтавання ґрунту і
висота снігового покриву на ділянках із зимуючими культурами на останній день
п’ятиденки
Таблиця 53. Пошкодження с.-г. культур небезпечними гідрометеорологічними
явищами, шкідниками і хворобами
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