
5 Агрометеорологічне прогнозування 

Агрометеорологічне прогнозування – це передбачення найважливіших природно-

кліматичних явищ, що впливають на ріст, розвиток і урожай сільськогосподарських культур.  

За терміном прогнози поділяють на довгострокові (багаторічні), сезонні (на один рік) 

і короткострокові; за змістом – на прогнози запасів продуктивної вологи в ґрунті, рівня 

врожаю окремих культур, їх стану, строків настання фаз розвитку рослин, строків і умов 

польових робіт, оптимальних технологічних прийомів вирощування сільськогосподарських 

культур.  

Фенологічні прогнози спрямовані на завчасне встановлення моменту настання 

основних фаз розвитку рослин (наприклад, сходи, кущіння, колосіння). 

Прогнози продуктивності посівів передбачають завчасне встановлення важливих для 

подальшої їх вегетації характеристик (весняне зрідження посівів озимих, кущистість тощо).  

Прогнози умов і строків проведення робіт оцінюють очікуваний час початку і 

агрометеорологічні умови проведення основних сільськогосподарських робіт (обробіток 

ґрунту, оптимальні строки сівби, внесення добрив, збирання врожаю тощо). 

Агрометеорологічні прогнози характеризуються завчасністю, помилкою і 

достовірністю. Завчасність прогнозу включає проміжок часу від моменту його випуску до 

початку прогнозованого явища і зазвичай триває 1-3 місяці. Помилка прогнозу – це величина 

відхилення прогнозу від дійсного значення стану об’єкта. Вона може бути допустимою (10-20 

%) і фактичною (встановлюється після завершення явища й оцінки прогнозу). Достовірність 

прогнозу – це оцінка ймовірності його проведення. Виправданість агрометеорологічних 

прогнозів, як правило, перевищує 70 %. 

Переважна більшість агрометеорологічних прогнозів обмежені в просторі й часі. Тому 

в їх описі вказується територія застосування і час поширення.  

Агрометеорологічні прогнози включають наступні складові: вихідні дані, аналіз 

вихідного положення, здійснення розрахунків відповідними методами, оцінку прогнозу після 

складання, доведення до споживача, впровадження, оцінку за фактичними результатами. 

Вихідні дані при складанні прогнозу є результатами спостережень метеорологічних і 

агрометеорологічних величин на конкретній території за визначений проміжок часу, а також 

характеристики стану прогнозованого об’єкта. Наприклад, при прогнозуванні весняної 

зрідженості посівів озимих вихідними даними є осіння зрідженість посівів, мінімальна 

температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, площа посівів. 

Високий потенціал сорту культури, оптимальна технологія, висока культура 

землеробства є суттєвими факторами послаблення впливу несприятливих погодних умов на 

урожай. Саме в комфортних ґрунтово-кліматичних умовах культури можуть розкрити свої 

потенційні можливості. Методи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур 

ураховують їхні біологічні властивості, родючість ґрунту, зрідження посівів, температуру 

повітря, опади тощо. Причому прогнозування повинне містити перелік технологічних або 

організаційних заходів, які необхідно здійснити з урахуванням погодних умов. Ця частина 

прогнозу реалізується в формі агрометеорологічних рекомендацій на поточний 

сільськогосподарський рік або на окремі його періоди. 

Фенологічні прогнози враховуються при визначенні строків і об’ємів виконання 

основних технологічних заходів догляду за посівами (внесення добрив, проведення поливів, 

обробки проти шкідливих організмів, збору врожаю). За таких прогнозів вичислюються 

строки настання фаз росту і розвитку рослин, а також тривалість міжфазного періоду. 

Завчасно проводиться оцінка строків завершення вегетації культури за накопичення суми 

активних температур.  



Прогнози агрометеорологічних умов і строків проведення робіт. Мета таких прогнозів – 

оптимізація технології вирощування сільськогосподарських культур відповідно до погодних 

умов, які складаються. Їх розробляють для конкретної культури на конкретну територію. 

Приклади. 

Методи прогнозу площ озимих із різною розрідженістю після перезимівлі. Оптимальні 

строки посіву озимої пшениці щороку коливаються залежно від зміни погодних умов, і 

відхилення від них призводять до втрат врожаю. Тому такі визначення слід проводити 

щороку.  

В основу методу покладена залежність: тривалості міжфазних періодів – від 

термічного режиму, умов зволоження ґрунту та довготи світлового дня; інтенсивності 

кущіння – від температури повітря і тривалості весняної вегетації. За довгострокового 

прогнозу переходу температури повітря через 5°С восени із завчасністю біля трьох місяців і 

прогнозу запасів вологи в ґрунті на місяць метод дозволяє скласти прогноз оптимальних 

строків посіву з похибкою + 8 днів. 

Строк сівби пшениці озимої встановлюється за відхиленням між фактичними у даному 

році й середніми багаторічними показниками термічного режиму й вологості ґрунту, які 

забезпечують утворення до початку зими 3-5 паростків у рослин.   

Несприятливі умови перезимівлі озимих зернових є однією з основних причин 

зрідження посівів і зниження врожаю. Залежно від ґрунтово-кліматичної зони 

повторюваність років із несприятливою перезимівлею складає від 5 до 30 %. В такі роки 

врожайність зернових може зменшуватися на 0,8-1,0 т/га.  

 

5.2 Сервіси мережі Інтернет щодо прогнозу погоди 

У мережі Інтернет наявна велика кількість сайтів, що безкоштовно надають 

інформацію щодо стану, а також прогноз погоди. До найбільш розповсюджених вітчизняних 

сервісів можна віднести: 

 Синоптик https://sinoptik.ua/ 

 ГісМетео https://www.gismeteo.ua/ 

 Розклад погоди http://rp5.ua/ 

 Метеопрогноз https://www.meteoprog.ua/ 

 Прогноз погоди від Мети http://pogoda.meta.ua/  

Сайти мають власні особливості щодо переліку даних що надаються, доступу до 

архівів прогнозів, можливості вибору конкретних локацій. Проте необхідно враховувати, що 

прогноз погоди для конкретної місцевості робиться на базі електронних карт, що будуються 

за показниками існуючих метеостанцій, тому архівні дані будуть надані також найближчою 

метеостанцією. Наприклад, сайтом http://rp5.ua/ для села Макіївка Носівського району 

Чернігівської області архівні дані щодо стану погоди, станом на 2018 рік, надаються 

метеостанцією (WMO ID 33362), що знаходиться за 40 км у місті Прилуки (рис.  5.1). 

 
Рис.   5.1. Інтерфейс сайту http://rp5.ua/ щодо замовлення архіву метеоданих 
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Кількість метеостанцій, що включені до загальної мережі метеоспостережень, 

постійно збільшується, і в перспективі відповідність результатів покращиться. Різні сайти, 

базуючись на однакових метеоданих станцій спостереження, дають метеорологічні прогнози 

з істотною різницею. Пояснення цьому полягає у використанні різних математичних моделей 

та методик аналізу, що описують погодні умови, проте короткострокові прогнози є досить 

точними, тобто відповідність архівних даних реальному стану погоди є достатньо високою. 

Отже, дані Інтернет-сервісів щодо стану погоди можуть бути дуже корисними для 

програмування врожаю. При виборі таких сервісів слід розглядати їх специфіку, а саме 

придатність до автоматизованої обробки даних що надаються. 

На рисунку 5.2 представлений інтерфейс сайту http://pogoda.meta.ua/, з допомогою 

якого можна вибрати архів прогнозу погоди навіть для конкретного селища на території 

України. Проте інформація буде надаватися для кожного дня окремо, тобто для 

автоматизованої обробки даних потрібно створювати чи замовляти додаткові програмні 

продукти, що будуть збирати потрібні дані за заданим алгоритмом. 

 
Рис. 5.2. Інтерфейс доступу до архівної інформації щодо погоди сайту pogoda.meta.ua 

 

Більш досконалим, з огляду на потреби програмування врожаю,  є сайт http://rp5.ua/. 

Він здатен надавати архівні дані у вигляді табличної чи текстової інформації, що адаптовано 

під використання, зокрема у математичних моделях програмування врожаю. Крім того, на 

сайті представлено значно більший перелік інформації про стан погоди, а саме: 

 температуру повітря на висоті 2 м над рівнем землі); 

 мінімальну температуру за 12 годин; 

 максимальну температуру за 12 годин; 

 кількість опадів; 

 товщину снігового покрову; 

 напрям вітру; 

 швидкість вітру; 

 максимальне значення швидкості вітру тощо.  

Проте слід зазначити, перелік даних що надаються, призначений для загального 

вжитку, передусім, для організації транспортних перевезень, і для використання в 

програмуванні врожаю має певні обмеження. Так, інформація про вологість ґрунту, особливо 

вертикальний розподіл вологи, кількість сонячної радіації безпосередньо не надаються. 

Фахівці господарств зможуть використовувати дані з Інтернет джерел із певною вірогідністю, 

якщо накоплять власну базу спостережень безпосередньо для своїх полів.  

Уточнити дані можна, порівнюючи дані з Інтернет архівів від різних організації, що 

займаються метеоспостереженнями. На вітчизняному ринку послуг щодо прогнозу погоди є: 

http://pogoda.meta.ua/
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 Державна установа метеослужба України (http://www.meteo.gov.ua/), яка будує 

свої пронози за результатами моніторингу більш як 10 000 наземних метеостанцій, 189 з яких 

знаходяться в Україні, 1000 аерологічних станцій на суші і на кораблях, 100 дрейфуючих 

станцій, 600 буїв, а також даних із космічних супутників. 

 Мережа метеорологічної служби США Worldweatheronline 

(www.worldweatheronline.com) охоплює 2 мільйони локацій по всьому світу. Для розрахунку 

прогнозів погоди використовує власну глобальну модель: ансамбль моделей ECMWF, 

американської NOAA GFS2, дані Всесвітньої метеорологічної організації, дані із супутників 

NASA, дані японської моделі JMA - Japan Meteorological Agency. Цей сервіс є продуктом 

американських та індійських програмістів, із обчислювальними потужностями в Данії й 

Німеччині. 

 Погодна служба ВВС (http://www.bbc.co.uk/weather/ ) від одного з провідних 

світових інформагентств з'явилася онлайн в 1997 році і надає інформацію про погоду на 

умовах ліцензії британської метеорологічної служби MetOficce, тобто використовує 

прогностичну модель Ukmet. Метеорологічне бюро Великобританії є найстарішим погодних 

сервісом у світі: воно було засноване в 1854 році, а в 1861 представило перший офіційний 

прогноз погоди для англійських газет. Зараз прогноз складається для 5000 міст світу. Що 

найцікавіше, саме короткострокові прогнози від ВВС виявляються найбільш точними для 

Києва, за відгуками в Інтернеті.  

 Комерційна погодна служба США (http://www.accuweather.com), на основі 

моделі GFS, володіє двома мільйонами локацій по всьому світу в базі даних. Компанія була 

заснований в 1962 році, а сайт з'явився в 1995. Нині служба спеціалізується на платних 

сервісах для метеорологів, продажем прогнозного контенту у вигляді файлів XML і 

розробкою зручного «погодного» програмного забезпечення для PC, смартфонів і планшетів. 

Що стосується звичайних користувачів, то тут можна знайти прогноз по годинах і багато 

іншого англійською. Для країн СНД, які бажають все-таки дізнатися прогноз за 

американською моделлю GFS і користуватися розгорнутими погодними американськими 

сервісами, створений сайт www.wunderground.com, на якому можна навіть отримати дані від 

однієї з 25 000 світових метеостанцій.   

 

5.3. Організація наземної системи моніторингу метеорологічних даних 

Дані моніторингу меторологічних даних є вкрай важливими не тільки безпосередньо 

для підприємств, що займаються рослинництвом, а також для зернотрейдерів і для страхової 

галузі. Нижче наведено досвід організації однієї з найдосконаліших систем стеження за 

погодою, організованою в США. У цій країні мережа має понад 5000 погодних станцій 

спостереження, крім того, для потреб агрострахування використовуються дані як державних, 

так і комерційних метеослужб. 

Можна виділити державні структури, такі як Національна адміністрація з океану та 

атмосфери США (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration), схема 

розташування станцій якої наведена на рисунку 5.3, і Національна метеорологічна служба 

(NWS, National Weather Service) у структурі NOAA, у віданні якої знаходиться кілька сотень 

метеорологічних, гідрологічних і океанографічних установ, у тому числі Національний 

метеорологічний центр (NMC, National Meteorological Center). 
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Рис. 5.3. Карта покриття погодних станцій NOAA 

 

Також у країні працює багато комерційних структур, що займаються збором та 

аналізом погодних даних. Одна із них – WeatherBug, покриття якої представлене нижче (рис. 

5.4). 

 

 
Рис. 5.4. Карта покриття погодних станцій приватної компанії WeatherBug (США) 

 

Уряд здійснює підтримку контролю якості та управління даними. Одна з таких служб - 

USHCN (U.S. Historical Climatology Network) - фіксує дані відібраних погодних станцій і 

формує національний архів погодних даних. Система спостережень за кліматом у вигляді 

даних з багатьох джерел, які об'єднуються і згодом піддаються всебічним жорстким 

перевіркам з метою забезпечення якості. 

В Україні якість метеорологічних даних, на сьогодні, недостатньо висока з ряду 

причин. Насамперед, щільність розташування метеостанцій на території досить низька, 

відстань між станціями нерідко вимірюється десятками кілометрів. Щодо використання 

метеоданих у рослинництві, то, відповідно до стандартів, дані щодо рівня вологості ґрунту 

коректно застосовувати для території в радіусі 2 км від станції. Аналогічно з критично 

високими і низькими температурами, які вкрай важливо фіксувати й прогнозувати в 

сільському господарстві. Град, який пройшов у декількох кілометрах від метеостанції, може 

не бути нею зафіксованим. Із цієї причини, аграрні компанії починають створювати власні 

мережі станцій спостереження за погодою, причому є певна вітчизняна специфіка щодо 

конструкції та організації таких станцій.  

 



 

5.4. Погодні станції спостереження аграрного спрямування 
Як було показано вище, спеціалізовано метеорологією для потреб 

сільськогосподарського виробництва на державному рівні займаються кілька десятків років. 

За цей час було створено значну кількість серійних зразків, що використовуються у 

виноградарстві, плодоовочівництві та рослинництві. Сфера застосування обумовлює певні 

організаційні та технологічні особливості. Для садів та виноградників, що перебувають під 

охороною, організація погодних станцій спостереження визначається фактично лише 

фінансовими можливостями підприємства. Система розміщена на високому штативі, що 

дозволяє ефективно використовувати сонячні батареї для організації незалежного від мережі 

живлення (рис. 5.5).  

 
Рис. 5.5. Польова метеостанція на плантації винограду (зліва) та у саду (справа) 

 

Висота установки станції вища, ніж стандартний шар снігу взимку, забезпечує 

можливість експлуатації впродовж усього року. Додатковою перевагою високого штативу є 

використання великогабаритної антени, що є актуальним, виходячи з того що для комунікації 

станції використовують мережі мобільного зв’язку стандарту GSM чи CDMA. Національні 

оператори мобільного зв’язку анонсують наявність майже 100% покриття мережею зв’язку 

території країни, проте стан покриття в польових умовах принципово відрізняється від 

міських (рис. 5.6).  

 
Рис. 5.6. Карта покриття України мережею МСТ Україна (Vodafon), 

де:   1. Сигнал GSM (GPRS/EDGE) в середині будівлі чи в автомобілі; 

2. Сигнал GSM на відкритій місцевості а мобільний Інтернет із використанням 

додаткової антени та підсилювача. 

3. Покриття в планах розвитку. 



 

Значна частина саме полів має обмежений доступ до використання загальних мереж 

мобільного зв’язку. Якщо передача кодованої інформації про стан погоди можлива з 

допомогою сервісу коротких текстових повідомлень (sms), то передача фото- чи 

відеоконтенту потребує підключення саме мережі Інтернет. Можливість підключення 

додатково веб-камер штатно передбачена  більшістю серійних моделей погодних станцій, 

оскільки дозволяє візуально контролювати як стан об’єктів, так і хід виконання робіт 

персоналом. Використання мобільного Інтернету стандартів GPRS/EDGE, з використанням 

зовнішнього підсилювача сигналу, можливе, але підсилювач (рис. 5.7) має порівняно великі 

габарити та споживану потужність, що значно здорожує і ускладнює систему. 

 
Рис. 5.7. Підсилювач сигналу Blaupunkt VA-275 

Альтернативою мережі мобільного зв’язку є використання комп’ютерних мереж 

передачі даних (Wi-Fi та Wi-MAX). Технологія передачі даних Wi-Fi є досить 

розповсюдженою для аграрних погодних станцій, хоча має певні обмеження щодо радіусу дії, 

який складає, в середньому, до 300 метрів (рис. 5.8).  

 
Рис. 5.8. Аграрна погодна станція Davis Instruments Vantage Pro2 (Wireless) 

Упровадження бездротових мереж передачі даних 4-го покоління, таких як Wi-MAX з 

радіусом дії до 20 км, може усунути цей недолік. Розвиток таких мереж у Європі 

здійснюється серед заходів щодо побудови «цифрових» міст та селищ. Сучасним трендом у 

створенні погодних станцій для аграріїв є використання модульного принципу, коли 

замовник сам обирає склад комплексу зі стандартних цифрових сенсорів, що підключається 

до комунікаційного вузла (рис. 5.9). 



 
Рис. 5.9. Складові модульної станції спостереження за погодою, де: 

1. Міні 3g 4g wi-fi маршрутизатор із слотом для SIM-карти торгової марки NITERAY 

(www.niteray.com); 

2. Цифровий сенсор температури та вологості ds18b20 адаптований для комп’ютерних 

мереж стандарту Ethernet 

 

Для підприємств, що спеціалізуються саме на рослинництві, погодні станції мають 

свою специфіку: вони повинні монтуватися безпосередньо в полі, де організаційно складно 

захистити їх від крадіжки чи руйнування. Станції, що спеціалізуються, передусім, на 

моніторингу температури та вологості ґрунту, як правило, робляться із сонячними батареями 

чи вбудованим акумулятором (рис. 5.10). Використання саме акумуляторів, попри очевидні 

незручності через вартість і необхідність періодичного обслуговування, обумовлене 

прагненням ускладнити пошук їх зловмисником, оскільки були непоодинокі випадки 

крадіжки пристроїв чи демонтажу сонячних батарей. 

 

 
Рис. 5.10. Спеціалізовані автономні метеостанції для моніторингу вологості 

ґрунту компанії Agromonitor (Україна) оснащені сонячними батареями чи 

акумуляторами відповідно 

 

Окрім проблем комунікації та захисту від вандалів чи злодіїв, погодні станції для 

потреб рослинництва мають технологічні та методологічні особливості. Окрім стандартних 

показників, таких як температура та вологість повітря, має фіксуватись агрономічно значимі 

http://www.niteray.com/


показники. Для вимірювання, зокрема, вологість ґрунту використовуються спеціалізовані 

сенсори (рис. 5.11). 

    
Рис. 5.11. Сенсори для вимірів вологості ґрунту: 

1) Moisture Sensor; 2) 10HS (компанія Deсagon Devices); 3) Блюмат 

У реальних польових умовах результати вимірювань будуть залежати від того, який 

саме ґрунт досліджується, а також його ущільнення. На території України зустрічаються біля 

300 типів та підтипів ґрунтів, окремі з них є унікальними і не мають аналогів у світі, а отже 

для вимірювання їх вологості потрібно здійснювати відповідне калібрування. Технології 

обробітку, експлуатація важкого обладнання для польових робіт протягом років також 

залишає відбиток на ущільненні ґрунту, що впливатиме на отримані результати. Ці чинники 

необхідно враховувати при виборі місця встановлення сенсорного обладнання. 

 

 

 

 

 

 


