Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde
biz importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň,
eksporta iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň
döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäris.
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TÜRKMENISTANYŇ
MINISTRLER KABINETINIŇ
MEJLISI
13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini
geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine
hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

TÜRKM EN IST AN YŇ PREZ ID ENT I
SERD AR BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden
gutlaýarys!
Bu şanly baýram ynsanperwerlik, adalatlylyk ýaly asylly ýörelgeleriň
dünýäde dabaralanýan günüdir. Döwletimiziň Esasy Kanunynda beýleki
ugurlar bilen bir hatarda, telekeçiligi ösdürmäge, hususyýetçileriň
hukuklaryny goramaga degişli kadalar hem giňişleýin orun aldy. Onuň
«Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy» bölüminiň 134-nji maddasynda
beýan edilişi ýaly, Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary
ýörelgelerine esaslanýar. Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar,
kiçi we orta işewürligiň ösmegine ýardam edýär.
Döwlet baýdagymyz halkymyzyň agzybirligini, bitewüligini,
ynsanperwerlik gymmatlyklaryna, döredijilik ýörelgelerine üýtgewsiz
ygrarlylygyny alamatlandyrýar. Halkymyzyň ruhy dünýäsinden, döredijilik
paýhasyndan kemala gelen Aý-ýyldyzly, haly gölli, zeýtun baldakly
Tugumyz biziň milli buýsanjymyzdyr.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni
bilen ýene bir gezek mähirli gutlaýarys! Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň
uzak, beýik tutumlaryňyzyň rowaç bolmagyny arzuw edýäris.
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary.

Döwl et Başt ut an ym yz mejl is i
açyp, ozal berlen tabşyryga laýyk
lykda, gün tertibiniň esasy mesele
siniň sanly ulgam bilen baglanyşyk
lydygyny belledi.
Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen,
Min istrler Kabinetiniň ýanyndaky
Ulag we kommunikasiýalar agentli
giniň Baş direktory M.Çakyýewe söz
berdi. Ol «Türkmenistanda 2019 —
2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasynda» we
«Türkmenistanda sanly ykdysady
ýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji
ýyll ar üçin Döwl et maks atn am a
synda» bellenilen çäreleriň ýerine
ýetirilişi barada hasabat berdi.
Mejl is iň dow am ynd a döwl et
Baştutanymyzyň «Aragatnaşyk li
niýalaryny goramagyň kadalaryny
tassyklamak hakynda» Kararyň tas
lamasyny taýýarlamak boýunça be
ren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi
barada hasabat berildi. Şunuň bilen
baglylykda, degişli resminamanyň
taslamasy hödürlenildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow arag atn aş yk
ulgamyny goramagy dolandyrmak
meselelerini çözmek babatda anyk
tabşyryklary berip, degişli Karara
gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly
wise-premýere iberdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow magl um atl ar y
bermek ulgamyny hem-de aragat
naşyk düzümini döwrebaplaşdyrma
gyň wajypdygyny nygtap, Ministrler
Kab in et in iň ýan ynd ak y Ulag we
kommunikasiýalar agentliginiň Baş
direktoryna bu ugurdaky işleri dowam
etdirmegi, göz öňünde tutulan meýil
namalary üstünlikli ýerine ýetirmek
üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.
Mejlisiň barşynda Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň orunbasary
Ç.Gylyjow «Türkmenistanda 2019
— 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady
ýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda»
we «Türkmenistanda sanly ykdysa
dyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji
ýyll ar üçin Döwl et maks atn am a
synda» bellenen çäreleriň ýerine
ýetirilişi barada hasabat berdi. Bu
resminamalarda öňde goýlan wezi
peleri durmuşa geçirmek maksady
bilen, söwda toplumynyň düzümle
ýin edaralarynda elektron resmina
ma dolanyşygy ulgamy ornaşdyryldy
we hereket edýär. Ministrliklerde,
pudaklaýyn dolandyryş edaralaryn
da hem-de olaryň garamagyndaky
iri kärhanalarda zerur maglumatla
ry almak üçin türkmen, iňlis we rus

dillerinde internet saýtlary döredildi.
Söwd a we daş ar y ykd ys ad y
aragatnaşyklar ministrligi, Dokma
senagaty ministrliginiň bölek söw
da kärhanalary, Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary
tarapyndan döredilen onlaýn söwda
ulgamynyň hem-de ilata harytlary
elt ip berm ek hyzm at yn yň ger im i
giň elý är. «Türkm enh al y» döwl et
birleşiginiň web-saýtynyň üsti bilen
ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň
alyjylaryndan haly önümlerine sar
gytl ar y kab ul etm ek hyzm atl ar y
ýola goýuldy. Döwlet haryt-çig mal
biržasynyň saýty arkaly gündelik bir
ža söwdalarynda satylýan harytlar
hem-de dünýä bazarlaryndaky ha
rytlaryň bahalary barada maglumat
beriş hyzmatlary hödürlenilýär. Birža
söwdalary elektron söwda ulgamy
nyň üsti bilen interaktiw görnüşde
geç ir ilý är, şertn am al ar y has ab a
almak bolsa «Bir penjire» ulgamy
arkaly amala aşyrylýar.
Söwda-senagat edarasy tarapyn
dan 2021-nji ýylda we 2022-nji ýy
lyň dört aýynda sanly ulgam arkaly
maslahatlaryň 54-si hem-de wirtual
sergileriň 4-si geçirildi. Şeýle hem
wis e-premý er söwd a topl um yn a
degişli ministrliklerde we pudaklaýyn
dolandyryş edaralarynda tassykla
nylan maksatnama laýyklykda, sanly
ykdysadyýeti ornaşdyrmak boýunça
täze wezipe birlikleriniň girizilendigi
ni, bu ugurda hünärmenleriň hünär
derejesini ýokarlandyrmak işiniň do
wam edýändigini habar berdi.
Wise-premýer Ç.Gylyjowa Oba
hojalyk we daşky gurşawy gora
mak ministrliginiň kärhanalary bilen
şertnama baglaşmak arkaly galla
hasylyny meýdanlardan kabul ediş
nokatlaryna, ammarlara, elewator
lar a wagt ynd a, ýitg is iz daş am ak
maksady bilen, Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesine degişli ýük
awtoulaglaryny bermek tabşyryldy.
Mejlisde döwlet durmuşyna de
gişl i başg a-da birn äç e möh üm
meselelere garaldy we pudaklary
ösd ürm äg e gön ükd ir il en möh üm
resminamalar kabul edildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow sanly ulgam ar
kaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini
jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan
saglyk, maşgala abadançylygyny,
berkarar Watanymyzyň gülläp ös
megi ugrunda alyp barýan işlerinde
uly üstünlikleri arzuw etdi.
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«Açyk gapylar» syýasaty

PARLAMENTARA GATNAŞYKLAR DABARALANÝAR

T

äze taryhy eýýamymyzda Türkmenistan
oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik,
hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli
hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşa
ry syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirýär.
Munuň özi döwletleriň we halklaryň arasyndaky
dostlukly gatnaşyklary, umumy abadançylygyň
bähbitlerine laýyk gelýän netijeli sebit we hal
kara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga, bir
jümle bilen aýdanyňda, milli parahatçylyk we
hyzmatdaşlyk ýörelgelerimizi has-da dabara
landyrmaga uly itergi berýär. Paýtagtymyzda
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslaha
tynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň
başlangyjy bilen 12-nji maýda Merkezi Aziýa
döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Par
lamentara forumynyň we 13-nji maýda Merkezi
Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň
«Jemgyýetç il ik-syý asy we durmuş-ykdysady
ösüşde zenanlaryň orny» atly mowzuk boýunça
dialogynyň geçirilmegi hem bu hakykaty örän
aýdyň subut etdi.
Ilki bilen, bu çäreleriň ikisiniň hem ýokary
guramaçylyk derejesinde geçendigini bellemek
gerek. Bu forumyň we dialogyň Aşgabatda ge
çirilmegi Türkmenistanyň sebit döwletleriniň we
Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky syýasy,
ykdysady, medeni we ynsanperwer ulgamlardaky
ysnyşykly, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň netijeli
görnüşlerini ýola goýmak ugrundaky saldamly
goşandynyň ykrarnamasyndan nyşandyr.
Parl am ent ar a for umd a Türkm en ist an yň
Mill i Geň eş in iň Halk Masl ah at yn yň Başl yg y
Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur many

ly çykyşy oňa gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň sebitde durnuklylygy
berkitmekdäki, döwletara gatnaşyklary ösdür
mekdäki goşandyny dünýä halklary ykrar etdi.
Hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň Milli
Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipe
sinde bu wajyp işi üstünlikli dowam etmek bilen
köptaraply hyzmatdaşlygyň täze, has belent
derejä çykmagyna uly ýardam berýär. Hut şo
nuň üçin-de bu çäräniň dowamynda Gahryman
Arkadagymyza abraýly sylagyň birnäçesi gow
şuryldy.
Bilşimiz ýaly, häzirki döwürde kanun çyka
ryjylygyň halkara işi, parlament diplomatiýasy
örän möhümdir. Bu iş halkara ýagdaýy sag
dynlaşdyrmaga, netijeli täsir etmäge, döwletara
gatnaşyklarda ynanyşmagy dikeltmek üçin şert
leri döretmäge, halklaryň özara düşünişmegine
ýardam etmäge, dürli milletli we syýasy garaýyşly
adamlaryň arasynda deňhukukly özara hormat
goýmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary ýola goý
maga, siwilizasiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň
köprülerini gurmaga gönükdirilendir.
Ş un u ň b il e n b a gl yl y kd a , M i ll i G eň e 
şiň Halk Masl ah at yn yň Başl yg y Gurbanguly
Berdimuhamedow foruma gatnaşyjy ýurtlaryň
parlament hyzmatdaşlygynyň mysalynda hut
şeýle çemeleşmäniň ähmiýetini we üstünligini
aýratyn belledi. Merkezi Aziýa döwletleriniň we
Russiýanyň halk wekilleri häzirki wagtda ählu
mumy möçberde parahatçylyk, durnuklylyk işine
uly goşant goşmaga, tutuş dünýäniň syýasy gün
tertibine oňyn itergi bermäge ukyplydyr. Şeýle
bolansoň, forumyň dowamynda bu babatda zerur

çözgütler kabul edilip, oňa gatnaşyjy döwletleriň
halklarynyň arasynda abadançylygynyň, ykdysa
dy, durmuş we medeni taýdan ösüşiniň, hoşniýetli
goňşuçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň pug
talandyrylmagynyň bähbidine mundan beýläkki
bilelikdäki işi üçin anyk ugurlar kesgitlenildi.
Syýasy, ykdysady we durmuş ulgamynda
Merkezi Aziýa sebitinde we Russiýada parahat
çylygy, howpsuzlygy we ösüşi üpjün etmek işinde
zenanlaryň mümkinçilikleriniň has doly açylmagy
na ýardam etmekde Merkezi Aziýa döwletleriniň
we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy hem uly
ähmiýete eýedir.
Dialogyň esasy maksatlarynyň hatarynda oňa
gatnaşyjy döwletleriň zenanlarynyň arasynda
durnukly ösüşi, howpsuzlyk, kanun çykaryjylyk,
ekologiýa, adam hukuklaryny goramak, deňhu
kuklylyk, lukmançylyk diplomatiýasy, ylym we
bilim babatynda tejribe alyşmaga goldaw bermek,
sanly tehnologiýalar, bilim, medeniýet, telekeçilik,
sungat we sport, şeýle hem ýaşlary goldamak
baradaky tagallalar aýratyn bellärliklidir.
13-nji maýda geçirilen bu halkara ähmiýetli
çäräniň dowamynda jemgyýetçilik-syýasy, dur
muş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny barada
pikir alyşmalar guralyp, ähli ugurlarda gender
deňliginiň üpjün edilişi, zenanlara durmuş gol
dawy hakynda milli tejribeler barada çykyşlar
diňlenildi.
Möhüm ähmiýetli halkara çäräniň dowamyn
da oňa gatnaşyjylar Söwda-senagat edarasynyň
Sergi zalynda guralan Merkezi Aziýa döwletleriniň
we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyna bagyşla
nan sergä baryp gördüler. Daşary ýurtly myhman

lar bu ýerde görkezilen türkmen zenanlarymyzyň
döreden milli gymmatlyklaryna haýran galmak
bilen syn etdiler we olara ýokary baha berdiler.
H o rm a tl y P r ez id e nt im i z S e rd a r
Berdimuhamedowyň dialoga gatnaşyjylara ibe
ren Gutlagynda: «Biz maşgala ojagynyň gorag
çysy hökmünde milli däp-dessurlary, halklaryň
ruhy we medeni mirasyny wagyz etmekde we
ýaş nesilleriň kalbyna ornaşdyrmakda, jemgyýe
tiň durmuşynyň esaslaryny ösdürmekde hem-de
pugtalandyrmakda zenanlaryň bitirýän işlerine
ýokary baha berýäris. Zenanlar öz ýurtlarynda
amala aşyrylýan maksatnamalaýyn durmuş-yk
dysady özgertmeleri durmuşa geçirmäge işjeň
gatnaşýarlar. Olar döwlet häkimiýetiniň düzüm
lerinde — döwletleriň kanun çykaryjy, ýerine
ýetiriji edaralarynda zähmet çekýärler, daşary
syýasy işlere gatnaşýarlar, telekeçilik bilen üs
tünlikli meşgullanýarlar» diýen sözleri bu çäräniň
ähmiýetini açyp görkezmek bilen bilelikde, onuň
ýurdumyzda gender deňliginiň üpjün edilmeginde
alnyp barylýan nusgalyk işleri halkara derejesin
de wagyz etmäge, bu ugurda tejribe alyşmaga
mümkinçilikleri artdyrjakdygyna şaýatlyk edýär.
Bu forum we dialog milli parlamentimiziň işini
has-da işjeňleşdirip, kanun çykaryjylyk işinde
tejribe alyşmaga ýardam eder we parlamentara
aragatnaşyklarymyzy giňelder hem-de «Dialog —
parahatçylygyň kepilidir» diýen filosofiýany, milli
parahatçylyk we hyzmatdaşlyk ýörelgelerimizi
has-da dabaralandyryp, dünýä ýaýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

MERKEZI AZIÝA DÖWLETLERINIŇ WE RUSSIÝANYŇ ZENANLARYNYŇ DIALOGY
13-nji maýda paýtagtymyzyň Söwda-senagat
edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we
Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy
we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny»
atly dialogy geçirildi. Oňa sebitiň bäş ýurdunyň
hem-de Russiýanyň wekilleri, Birleşen Milletler
Guramasynyň sebit düzümleriniň ýolbaşçylary
gatnaşdylar.

F

orumyň açylyş dabarasynda bu ýere ýygnananlar
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň
Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Gutlagda dialogyň
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň we Türkmenistanyň Döwlet
baýdagynyň döredilmeginiň 30 ýyllyk şanly senesiniň öň ýanynda
geçirilmeginiň çuň many-mazmuna eýedigi bellenildi. «Dostdoganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk türkmen halkynyň
asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli gymmatlyklarydyr.
Gözbaşyny gadymdan gelýän taryhy köklerden, ruhy-medeni
gymmatlyklaryň, däp-dessurlaryň umumylygyndan alyp gaýdýan

özara bähbitli hyzmatdaşlyk doganlyk halklar bilen gatnaşyklaryň
binýady bolup durýar. Biziň halklarymyzy gadymdan gelýän taryhy
kökler, hoşniýetli dostluk, doganlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar»
diýlip, döwlet Baştutanymyzyň Gutlagynda bellenilýär.
Şonuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Merkezi Aziýa
döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy diňe bir
oňa gatnaşýan ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge
däl, eýsem, tutuşlygyna bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy
pugtalandyrmaga täzeden itergi berjekdigine ynam bildirdi.
Duşuşygyň barşynda zenanlar dürli ählumumy hem-de Merkezi
Aziýa toparlarynyň we Russiýanyň sebit guramalarynyňdyr
birleşmeleriniň tejribesi bilen tanyşdylar. Munuň özi zenanlaryň syýasy
we durmuş taýdan eýeleýän ornunyň has-da pugtalandyrylmagyny
gazanmaga, sebitde we dünýäde parahatçylygy, durnuklylygy we
ösüşi üpjün etmek bilen baglanyşykly wajyp meseleler boýunça
çözgütleri kabul etmek işine täsir etmegiň mümkinçiligini giňeltmäge
goldaw bermek üçin zerurdyr.
Plenar mejlisiň dowamynda çykyş edenler Merkezi Aziýanyň
her bir döwletiniň hem-de Russiýanyň milli tejribesi, wekilçilik
edýän ýurtlarynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, kanunçylyk

we institusion esaslary kemala getirmek hem-de pugtalandyrmak
arkaly gender deňligini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan giň
gerimli işler bilen tanyşdyrdylar.
Foruma gatnaşyjylar dialogyň Düzgünnamasyna hem-de
2022-nji ýyl üçin işleriň Meýilnamasyna gol çekdiler.
Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň
dialogyna gatnaşyjylar Söwda-senagat edarasynyň sergiler
merkezine bardylar. Olar bu ýerde milli däp-dessurlary, halklaryň
ruhy hem-de medeni mirasyny gorap saklaýan zenanlaryň
ussatlygyny we ukyplaryny, olaryň döwlet durmuşynyň dürli
ulgamlaryndaky eýeleýän orunlaryny hem-de ýeten sepgitlerini
beýan edýän giň möçberli sergi bilen tanyşdylar.
Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň
dialogyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowa Türkmenistanyň ak mermerli paýtagtyna
gelip görmäge, häzirki döwrüň möhüm meselelerini ara alyp
maslahatlaşmaga hem-de türkmen halkynyň baý medeniýeti bilen
tanyşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk
bildirdiler.
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän möhüm wezipeleriň
biridir. Munuň üçin biz dünýä standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige
ukyply, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini
öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini dörederis.

ÝOKARY HILLI WE ÝOKUMLY AZYK ÖNÜMLERI
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda
ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän möhüm wezipeleriň
hatarynda durýar. Munuň üçin Watanymyzda dünýä standartlaryna laýyk
gelýän, bäsdeşlige ukyply, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli oba ho
jalyk önümlerini öndürýän häzirki zaman önümçilikler döredilýär. Beýleki
döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan azyk önümleri özümizde
giňden öndürilip, olaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberleri barha artdy
rylýar. Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň azyk syýasatynyň üstünliklere
beslenip, durmuşa ornaşdyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şu
beýik maksatlaryň berkarar edilmeginde, ýagny ýurdumyzda bazar bol
çulygyny döretmekde hususy telekeçilerimiziň mümkinçiliklerine, ukypbaşarnyklaryna aýratyn bil baglanýar.

A

zyk önümleriniň hatarynda gündelik
iýmitiň möhüm bölegi bolan süýt
we süýt önümleriniň uly orny bar.
Sebäbi bu önümleriň düzümindäki peýdaly
witaminlerdir iýmit gymmatlyklary ähli ýaşdaky
adamlar üçin peýdaly bolup, olar, hususan-da,
çagalara, ýetginjeklere bedenleriniň kadaly
ösüşini üpjün etmekde, uly ýaşly adamlara
bolsa synalarynyň sagdynlygyny gorap sak
lamakda we has-da berkitmekde ýakyn ýar
damçy bolup hyzmat edýär. Şonuň üçin süýt
we süýt önümleri ähli supralaryň aýrylmaz
nygmatyna öwrüldi. Soňky ýyllarda hususy
eýeçiligiň batly depginler bilen ösmegi sa
çaklarymyzdaky daşary ýurtlardan getirilýän
süýt önümleriniň ornuny milli harytlarymyzyň
eýelemegine oňyn täsirini ýetirdi.
Bu günki gün milli önüm öndürijilerimiz
tarapyndan ýokary hilli, dürli ýaglylyk dere
jeli süýt, gatyk, ýogurt, kefir, aýran, peýnir,
gaýmak, mesge ýagy, dorag, süzme ýaly
süýt önümleriniň onlarça görnüşi öndürilýär.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň dü
züminde bu ugra ýöriteleşen ýüzlerçe agzasy
bar. Bu ugurda öňdebaryjylygy eýeläp, «Tä
ze aý», «Süýtli dere», «Däp», «Aýaz baba»,
«Zamana», «Ak çeşme», «Elin», «Şawat»,
«Sahabatly», «Gönezlik», «Balgaýmak» ýaly
haryt nyşanlary bilen süýt önümlerini öndür
ýän hususyýetçilerimiz içerki bazaryň barha
artýan isleglerini doly kanagatlandyrýarlar.
Olar datly tagamlary, ýokumlylygy we elýeter
bahalary bilen ýerli sarp edijileriň talaplaryny
doly ödeýärler.
Häzirki wagtda süýt önümlerini köp muk
darda we görnüşde öndürýän hususy tarapla
ryň biri-de, «Täze aý» haryt nyşanly önümçilik
birleşigidir. Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow şu ýylyň aprel aýynda
geçirilen Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gaza
nanlaryna bagyşlanan sergä gatnaşanda,
«Täze aý» haryt nyşanly önümçilik birleşiginiň
ýolbaşçysy G.Orazow bilen gürrüňdeş bolup,
onuň kärhanalarynda öndürilýän önümleriň
görnüşleri, hili hem-de azyk harytlarynyň ýo
kumlylygy bilen gyzyklandy.

Bu ugurda ýeterlik tejribe toplan işewürleriň
gaýtadan işleýän kärhanalarynda içerki we
daşarky bazarlarda ýerlenilýän ýokary hilli
et-süýt hem-de süýji-köke önümleriniň ön
dürilýändigini gürrüň berdi. «Täze aý» haryt
nyşanly önümçilik birleşiginiň 18 müňden
gowrak söwda nokady bolup, onuň düzümle
rinde 4 müňe golaý işgär zähmet çekýär. «Tä
ze aý» haryt nyşanly önümler içerki bazara we
daşary ýurtlara ugradylýar. Şeýle hem işewür
hasabatyň dowamynda önümçilik birleşigine
degişli 500 sany ýöriteleşdirilen awtoulagyň
bardygyny, olaryň taýýar önümleri söwda
nokatlaryna bökdençsiz ýetirýändigini aýdyp,
onuň gaýtadan işleýän kärhanalarynda her
günde 100 tonnadan gowrak azyk harytlary
nyň öndürilýändigini habar berdi.

Şol önümleriň hatarynda süýt önümleriniň
hem onlarça görnüşi bar. «Täze aýyň» ýag
lylyk derejesi 3,2 göterim bolan pasterizirle
nen süýdi, ýaglylygy 7 we 10 göterim bolan
gaýmaklary, berhiz gaýmagy, belok bilen
baýlaşdyrylan uýadylan gaýmagy, gatygy,
doragy, ýagsyz aýrany, ýaglylygy 30 göterim
bolan pasta görnüşli we ýarym gaty ereme
peýnir, ýaglylygy 13 göterim bolan süzmesi,
düzümindäki ýagyň agramlaýyn paýy 82,5 gö
terim bolan duzsuz mesge ýagy ýurdumyzyň
dükanlarynyň we bazarlarynyň tekjelerindäki
iň bir geçginli harytlaryň hatarynda durýar.
Sebäbi ýokary hilli çig mallaryň häzirki zaman

Telekeçi Berdimuhammet Çaryýewiň «Ak çeşme» haryt
nyşanly süýt we süýt önümlerini öndürýän kärhanasy Mary
welaýatynyň Baýramaly etrabynyň «Täze durmuş» daýhan
birleşiginiň çäginde ýerleşýär. Hytaý Halk Respublikasynyň
we Russiýa Federasiýasynyň enjamlary ornaşdyrylan kärha
nada «Ak çeşme» haryt nyşanly gatyk, gaýmak, mesge ýagy,
aýran, peýnir ýaly süýt önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.
Bu ýerde öndürilýän mesge ýaglary ýokary hili, sygyr süýdü
niň pasterizirlenen gaýmagyndan hiç hili goşundysyz taýýar
lanýandygy bilen tapawutlanýar. Mesgäniň 2 görnüşi 82,5%
ýaglylykda 200 gram möçberinde halkymyza hödürlenýär.

tehnologik enjamlarynda gaýtadan işlenil
meginiň, şeýle hem hile jikme-jik gözegçilik
edilmeginiň, şol bir wagtyň özünde toplanan
tejribäniň hasabyna «Täze aý» haryt nyşanly
önümleri iň ýokary ülňülere jogap berýär we
häzirki zaman bazarlarynyň talaplaryna la
ýyk gelýär.

Milli süýt önümleriniň hatarynda «Parahat»
hususy kärhanasy tarapyndan öndürilýän
süýt önümleri aýratyn bellenilmäge mynasyp
dyr. Sebäbi bu kärhana «Süýtli dere» haryt
nyşanly ultra-pasterizirlenen süýt önümleri
bilen Türkmenistanyň ösýän süýt bazarynyň
taryhyna atlaryny ýazdyrmagy başardylar.
Başgaça aýdanymyzda, «Parahat» hususy
kärhanasy ýurdumyzda süýdüň ähli peýdaly
aýratynlyklaryny gorap saklamaga mümkinçi
lik berýän we gaýnadylmagyny talap etmeýän
gaplarda süýt önümleriniň önümçiligini ýola
goýan ilkinji kärhanadyr. Ultra-pasterizirlenen
«Süýtli dere» süýdi ultra-ýokary temperatura
da işläp taýýarlama usuly esasynda konser
wantlar goşulmazdan, ýagy alynmadyk sygyr
süýdünden öndürilýär. Şeýle hem bu ýokary
derejedäki tehnologiýanyň kömegi bilen süýdi
sowadyjyda saklaman, +25 dereje maýyllykda
hem ondaky ähli witaminleri şol durşuna sak
lamak mümkin. Sebäbi şeýle usulda önümçi
ligiň ähli tapgyry süýdi islenilmeýän daşarky
täsirlerden goraýan ýapyk we steril ulgamda
amala aşyrylýar. Şeýle hem bu görnüşdäki
süýdi gaýnatmak hökman däl.
«Parahat» hususy kärhanasynda öndüril
ýän «Däp» atly içilýän ýogurtlar hem belle
nilmäge mynasypdyr. 200 millilitrlik aseptik
gaplara gaplanan bu önümler uzak möhletle
ýin durumlylygy bilen tapawutlanýar. Häzirki
wagtda içilýän ýogurtlaryň şetdaly, tokaý mi
weleri we ýertudana tagamly görnüşleri ön
dürilýär. Ýeri gelende bellesek, bu kärhanada

Daşoguz şäherindäki «Şa
wat» açyk görnüşli paýdarlar
jemgyýeti özüniň öndürýän süýt
we süýt önümleri bilen halky
myzyň arasynda giňden tanal
ýar. Bu kärhanada «Şawat» ha
ryt nyşany bilen 30-dan gowrak
görnüşli önüm öndürilýär.
Häzirki wagtda kärhanada
önd ür ilý än mesg e ýag yn yň
görnüşleri has-da köpeldildi.
Onuň 6 görn üş i (72,5% we
82,5% ýaglylykda) öndürilip,
200, 250, 500, 1000 gramlyk
we 20 kilogramlyk gaplara gaplanýar. Bu kärhanada, esasan,
Türkiýe Respublikasynyň döwrebap enjamlary ulanylýar. Olar
günüň dowamynda 15 tonna süýdi gaýtadan işlemäge müm
kinçilik berýär.
«Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öndürýän süýt
önümleri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň
söwda nokatlarynda halkymyza hödürlenýär.

süýt önümlerini öndürmek üçin iň oňat ferma
hojalyklaryndan satyn alnan diňe ýerli çig
mal ulanylýar. Munuň netijesinde önümçilik
kärhanasy tutuş ýylyň dowamynda ýokary hilli
tebigy süýt bilen üpjün edilýär. Şol bir wagtyň
özünde, sarp edijilere ýylyň ähli pasyllarynda
datly we ekologiýa taýdan arassa süýde we
süýt önümlerine bolan isleglerini kanagatlan
dyrmaga şert döredilýär.
«Parahat» hususy kärhanasynyň önüm
ler in iň iň köp isl eg bild ir ilý än har ytl ar yň
hatarynda bolmagynyň özboluşly syry bar.
Bu härhanada gelýän çig mallary düýpli bar
lamakdan başlap, taýýar önümiň hilini resmi
taýdan tassyklamaga çenli her bir önümçilik
tapgyry berk gözegçilikde saklanýar. Çig ma
lyň nusgalary, ilkinji nobatda, fiziki we himiki,
mikrobiologik derňewleriň kömegi bilen adaty
laboratoriýa gözegçiligine sezewar edilýär.
Soňra kärhananyň hünärmenlerinden ybarat
ýörite dadyp görüji iş topary saýlamaklygy
amala aşyrýar. Mundan başga-da, deslapky
synaglar ulanylýar, bu sarp edijileriň dükan
laryň tekjelerinde özleriniň görmek isleýän
harydynyň tagamyny saýlamagydyr. Diňe
şeýle köp derejeli gözegçilikden soň, nusga
bellige almak we zerur resminamalary almak
üçin döwlet edaralaryna barýar. Şeýle gözeg
çilik ulgamy, sarp edijiler üçin esasy aýratyn
lyklary — hili we howpsuzlygy kepillendirip,
öndürilýän önümleriň ähli toplumyna ynamly
bolmaga mümkinçilik berýär.
Ýeri gelende bellesek, kärhana özüniň hal
kara bazardaky ornuny berkitmegi meýilleş
dirýär. Kärhana eýýäm öz önümlerini dünýä
ýurtlaryna eksport edýär.

Görşümiz ýaly, bazarlarymyzdaky milli
azyk harytlarymyz, şol sanda süýt we süýt
önümlerimiz işine ezber hususy telekeçile
rimiziň yhlasly zähmetleriniň miwesi bolup,
Watanymyzyň azyk senagatynyň ösüşinde
ähmiýetli orna eýedirler.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky
nyşy döwründe Watanymyzda azyk bolçuly
gyny has-da berkitmäge goşant goşmakda,
ýokary hilli azyk önümlerini elýeter bahalardan
sarp edijilere ýetirmekde döredýän ähli müm
kinçilikleri üçin hususyýetçilerimiziň hormatly
Prezidentimize bolan hoşallyklarynyň çägi
ýokdur.

Ynsan saglygy üçin peýdaly,
ýokary hilli süýt we süýt önüm
lerini öndürýän kärhanalaryň bi
ri-de, «Garagum» açyk görnüşli
paýdarlar jemgyýetidir. Häzirki
wagtda onuň ýaglylygy dürli de
rejedäki mesgeleriniň birnäçe
görnüşi müşderilere ýetirilýär.
Mary welaýatynyň Garagum
etrabynda ýerleşýän kärhanada
35 işçi yhlasly zähmet çekýär.
«Garagum» açyk görnüşli paý
darlar jemgyýetinde süýt önüm
leriniň gatyk, biokefir, çekize,
mesge ýagy, dorag, peýnir ýaly
görnüşleri öndürilýär. Bu kärhanada «Prezident» we «Gara
gum» mesge ýaglary 82,5%, 68% ýaglylykda, 200 gram we
1 kilogramlyk gaplara gaplanýar. Kärhananyň öndürýän
süýt we süýt önümleri paýtagtymyzyň söwda nokatlarynda
halkymyza hödürlenýär.
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Oba hojalygy
MÄŞ — GIRDEJILI EKIN
Mäş bir ýyllyk otjumak ösümlik
bolup, Wigna urugynyň kösükliler
maşgalasyna degişlidir. Ol iň
gadymy kösükli ekinleriň biri
hasaplanylýar. Häzirki wagtda mäş
ençeme ýurtlarda bellidir.

M

äş, ilk inj i nob atd a, her bir
adama örän peýdaly belok
çeşmesi bolup hyzmat edýär.
Onuň 100 gramynda 23 gram belok bar.
Mäşdäki belogyň gymmatly tapawudy be
dende özleşmek derejesiniň örän ýokary
bolmagyndan ybaratdyr. Mäşde onçakly
köp bolmasa-da, ösümlik ýaglary bar.
Olar ýürek we gan-damaryň sazlaşykly
işlemegine, madda alyş-çalşygyna oňaý
ly täsir edýär.
Mäş uglewodlara hem baýdyr, onuň
100 gramynyň düzüminde uglewodlaryň
44 gramy saklanýar. Bu ýokumly ugle
wodlar bedeniň uzak wagtlap dok bolma
gyny üpjün edýär. Bularyň üstesine-de,
mäş ýokumly iýmitdir, onuň 100 gramy
nyň iýmitlik hümmeti 300 kkal deňdir.
Mäşde kalsiý, magniý, fosfor, kaliý,
natriý, selen, demir, mis, witaminleriň B
topary, A,C,E,K witaminler we kletçatka
bar. Bedenden zyýanly we zäherli mad
dalaryň çalt çykmagyna ýardam edýär.
Ýokarda bellenilenlerden başga-da,
mäşiň beýleki kösükli ekinler ýaly topra
gyň hasyl berijilik ukybyny ýokarlandyr
ýan ekinleriň hatarynda durýandygyny
aýratyn bellemek gerekdir.
Özbegistan Respublikasynda mäşiň
«Merjen», «Zylola», «Turan», «Baraka»,
«Zemin», «Berkarar» görnüşleri ekilýär.
Bu görnüşler dürli toprak-howa şertlerin
de, şol sanda biziň ýurdumyzda hem üs
tünlikli ösdürilip ýetişdirilip bilner. Ýokarda
görkezilen görnüşler ýaz paslynda bolşy
ýaly, tomus hem güýzlük bugdaýyň, ir
ýetişýän gök ekinleriň hasyly ýygnalan
meýdanlara ekmek üçin ýaramlydyr. Ýö
ne mäşi kösükli ekinleriň yzyna ekmek
maslahat berilmeýär. Sebäbi toprakda
şol maşgala degişli ekinleriň kesel dö
redijileriniň sebäpkärleri galyp bilýändir.
Mäş suwarmak arkaly ösdürilip ýetişdi
rilende, diňe bir bol hasyl kemala gelmän,
eýsem, topragyň hasyl berijilik ukyby
hem ýok arl aný ar. Näm e üçin kös ükl i
ekinler topragyň hasyl berijilik ukybyny
ýokarlandyrýar? Munuň sebäbi, kösükli
ekinleriň kökünde ýaşaýan bakteriýalara
howadaky azoty özleşdirmek mahsusdyr,
bu bolsa topragyň azot bilen baýlaşma
gyna getirýär. Haçan-da kösükli ekinleriň
ýeriň üstündäki bölegi orlup aýrylandan
soň, bakteriýalar ýok bolýar, olardaky
azot bolsa topraga siňip gidýär.
Mäşiň täze görnüşleriniň bir gapdala
ýykylman, dik ösýändigi üçin olary kom
baýn bilen orup bolýar. Galyberse-de,
döwr eb ap görn üşl er, ýerl i görn üşl er e
garanyňda, ýokary hasyl berijiligi bilen
tapawutlanýarlar. Şeýlelikde, döwrebap
görnüşleri ekmek, ideg işleriniň şol bir
çykdajylary bilen, şol bir meýdan birli
ginden köp girdeji almaga mümkinçilik
berýär.
Mäş gurakçylyga durnukly bolup, su
wy az talap edýän ekindir, ýöne topragyň
çygly ýagdaýda saklanmagyny üpjün
etmek zerurdyr. Kada boýunça ýazda eki
len mäşiň her gektaryna 1 500 m3, tomus
paslynda ekilene 2 000 m3 suw gerek
bolýar. Ösüş döwründe 2-3 gezek suw
tutulýar. Ekişden soň köpçülikleýin gö
geriş almak üçin suwarmak hökmandyr,
gülleýän döwri ikinji suwaryş geçirilýär.
Kösüge durandan soň, tä doly bişip ýetiş
ýänçä, suwarmak maslahat berilmeýär.
Mäşi ýaz ekmek üçin güýzde ýerle
ri 30 santimetr çuňlukda sürmeli. Ekin
meýdanyny ekişe taýýarlamak üçin ap
reliň ahyrlaryna çizellemek, malalamak,
tekizlemek işlerini geçirip, keş çekmeli.
Tomusda ekin yzyna (güýzlük bugdaýdan
soň) ekmek üçin iýunyň ikinji ýarymynda
ýerleri ýüzleý sürmeli, çizel, mala bilen
geçilenden soň, keş çekmeli.
Mäşden bol hasyl almak üçin mäşiň
naýbaşy (super elita) tohumyny tohum
hanada ösdürip ýetişdirip alnan ýokary

hilli naýbaşy (elita) tohumyny ulanmaly.
Ýazky ekiş 10-njy aprelden 20-nji aprele
çenli, tomusky ekiş iýunyň üçünji ongün
lüginde geçirilýär. Keşleriň hatararasy
30—45 santimetr, ekinarasy 15 santi
metr bolmaly. Kada boýunça her gektara
25—30 kilogram tohum sarp edilýär. Ada
ty bugdaý ekilýän ekiji gural bilen tohum
4—6 santimetr çuňluga ekilýär. Ekişden
soň, topragy dykyzlandyrmak üçin mala
bilen geçmeli, eger-de tohumyň gögerip
çykmagy üçin topragyň çyglylyk derejesi
ýeterliksiz bolsa, suwarmak maslahat
berilýär.
Mäş amatly şertlerde (topragyň çygly
lygy ýeterlik we howanyň ýylylyk derejesi
+14oС we ýokary bolanda) ekişden 7—10
gün soň gögerip çykýar. Ekiş geçirilip
gögeriş suwy tutulandan soň, ýüzleýje
borona bilen geçmek (topragyň ýüzün
däki gapagy döwmek üçin), şondan soň
bolsa haşal otlaryň garşysyna 2-3 l/ga
gezagard ýa-da şoňa meňzeş gerbisid
sepmek teklip edilýär. Takmynan, 4 hep
deden ekin doly gögerip çykandan soň,
hatarara bejergi (kultiwasiýa) geçirilýär.
Käýyllar ikinji bejergi geçirilýän halatlary
bolýar (birinjiden 10—12 gün soň).
Aşa ýagynly ýyllar howa salkyn bolan
da, mäşe şireje düşüp bilýär (antraknoz).
Onuň bilen göreşmek üçin hünärmenler
tarapyndan Poliram, tiowit Djet, kumu
kus-DF, şeýle hem kükürt kolloidi, bor
ergini ýa-da misiň hlorokisini ulanmak
maslahat berilýär.
Kesellere garşy göreş çäreleriniň öz
wagtynda, ýokary hilli geçirilmegi (kese
liň ilkinji alamatlary ýüze çykandan soň)
keselleriň ýaýramagynyň öňüni almagy
kepillendirýän esasy şertleriň biri bolup
durýandyr. Eger-de howa şertleri ýa-da
başga bir sebäpler zerarly öňüni alyş
çäreleriň gijä galyp geçirilmegi, keseliň
sähelçe wagtyň dowamynda tutuş ekin
meýdanyna ýaýrap, alynjak hasylyň ag
ramly böleginiň ýitmegine, onuň hiliniň
peselmegine getirip bilýändir.
Mäş däne almak üçin ösdürilip ýetiş
dirilende, ekiniň bir wagtda bişmezligi,
bir gapdala ýykylmagy, orulyp üýşürilen
desseleriň ýokary çyglylygy ýaly mesele
ler ýüze çykýar. Käbir görnüşlerde (sort
larda) birinji kösükli setirleriň ösümligiň
has aşaky böleginde ýerleşmegi ýa-da
hasyly ýygnamak gijikdirilen halatlaryn
da, kösükleriň gurap jaýrylmagy alynjak
hasylyň ep-esli möçberiniň ýitmegine
getirýär.
Hasyly gysga wagtda ýitgisiz ýyg
namak üçin kösükleriň 70—80 göterimi
ýetişen mahaly, mäşi kombaýn bilen
ormak, kösükleri döwmek teklip edilýär.
Kösükleriň 80 göterimi ýetişende, ýap
ragy düşüriji himiki serişdeleri (Reglon
Super (2,5 l/ga) ulanmak mümkindir. Şu
ýagdaýda hasyly kombaýn bilen ýygna
mak bolýar, ýöne öňünden onuň oragyny
(jatkasyny) mäşiň boýy boýunça, döwü
jiniň aýlanyş tizligini, şeýle hem döwüji
barabany dogry sazlamaly. Uzyn boýly
bir gapdala ýykylýan görnüşleriň hasyly
diňe el bilen ýygnalýar.
Mäşi jebis berklenen (germetik) gap
larda ýylylygy 5oС ýokary bolmadyk de
rejede 3 aýa çenli saklap bolýar.
Mäş dünýä bazarynda ýokary islegden
peýdalanýan azyklyk önümdir.
Şamyrat HERREMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň
Obasenagat toplumy we
balykçylyk müdirliginiň başlygy.

GÖRELDELI ZÄHMET
Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzalary, husu
sy pudagyň wekilleri ýurdumyzda azyk
bolçulygyna goşant goşmak, ak bazarla
rymyzy halkyň gündelik sarp edýän azyk
önümleri bilen üpjün etmek ýaly asylly
işlere saldamly goşantlaryny goşýarlar.
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň
çäginde ýerleşýän «Tebigy ekin» daýhan
hojalygynda alnyp barylýan işler munuň
aýdyň subutnamasydyr.
2019-njy ýylda «Tebigy ekin» daýhan ho
jalygyna döwlet tarapyndan 953,5 gektar ýer
bölünip berildi. Şonuň 791 gektary sürümli
ekerançylyk meýdany hasaplanylýar. «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda daýhan hojalygy
tarapyndan 260 gektara ýeralma, 250 gektara
käşir, 200 gektardan gowrak ýere gök-bakja
önümleri, şol sanda 55 gektara sarymsak ekil
di, 20 gektardan gowrak ýere miweli agaçlar,
şol sanda 10 gektara üzüm, 5 gektar meýdana
bolsa köpýyllyk agaç nahallary oturdyldy. Bu
ekinleriň köp bölegi ýazky möwsümde ekilip,

häzirki wagtda göwnejaý gögeriş alyndy. Ga
lany bolsa möwsüme görä, güýzde ekilmegi
meýilleşdirilýär.
Daýhan hojalygy ekin meýdanlarynda agro
tehniki çäreleri geçirmek üçin zerur bolan oba
hojalyk tehnikalary bilen doly derejede üpjün
edilip, ussat mehanizatorlar tarapyndan ekin
leriň doly we gyradeň gögeriş almagy, sagdyn
ösmegi, hasylyň isripsiz ýygnalmagy ugrunda
göwnejaý işler alnyp barylýar. Ekinleri suwar
makda döwrebap usullar peýdalanylýar.
«Tebigy ekin» daýhan hojalygynda 300-e
golaý işgär zähmet çekýär. Zähmetsöýer iş
gärler tarapyndan şu ýylda ýeralmanyň her
gektaryndan 14—20 tonna golaý, sarymsagyň
her gektaryndan 25—30 tonna golaý hasyl al
mak meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, ýylyň
başynda 60 gektara irki käşir, 40 gektara kelem,
10 gektara şugundyr, 4 gektara pomidor, 4 gek
tara hyýar, 2 gektara bolgar burçy ekilip, häzirki
wagtda ekin meýdanlarynda doly gögeriş alyn
dy. Daýhan hojalygy tarapyndan öndürilen gök
önümler, miweler welaýatyň ak bazarlarynda we
ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde halkymyza
elýeterli bahadan hödürlenilýär.

«MIWELI ÜLKÄNIŇ»
ÜMZÜGI ÖŇE
2016-njy ýylda Mary welaýatynyň Mary
şäherinde telekeçi Maksatmyrat Gurban
muhammedow tarapyndan esaslandy
rylan «Miweli ülke» hususy kärhanasy
ýurdumyzyň azyk senagatyny ösdürmäge
mynasyp goşant goşýar. Hususy kärhana
esaslandyrylan ilkinji gününden başlap,
halkymyzy ýylyň ähli paslynda miwe we
bakja önümlerini ter görnüşde üpjün et
mekde göreldeli işleri alyp barýar.
Miwe we bakja önümleri ýetişen wagty ýerli
daýhanlardan, telekeçilerden şertnama esa
synda satyn alynýar we hususy kärhana degişli
bolan 2 müň tonnalyk sowadyjy ammarlara ýer
leşdirilýär. Kärhananyň hil-barlag bölüminde mi
we we bakja önümleriniň hiline gözegçilik edilýär.
Hususy kärhanada ýüzlerçe adam zähmet çekip,
sowadyjy ammarlar bölümi, gurluşyk bölümi, oba
hojalyk bölümi, logistika bölümi ýaly bölümler bar.
Häz irk i wagtd a Mar y şäh er in iň çäg ind e
5 müň tonnalyk täze sowadyjy ammaryň, We
kilbazar etrabynyň çäginde bolsa döwlet tara
pyndan bölünip berlen 50 gektar meýdanda ýy

ladyşhananyň gurluşygy güýçli depginde alnyp
barylýar. Bu guruljak ýyladyşhanada banan we
sitrus miwelerini ösdürmek meýilleşdirilýär. Şu
maksat bilen hususy kärhana tarapyndan banan
agajy synag üçin ekildi. Ýerli howa şertlerine gö
rä, synag hökmünde ekilen banan agajy häzirki
wagtda bol miwe getirdi.
Hususy kärhanada ýylyň başynda 164,5 gek
tar meýdanda tohumlyk ýeralmanyň köp hasylly
görnüşleri ekildi. Ekin meýdanlaryny geljekde
600 gektara çenli giňeltmegi meýilleşdirýän
hususy kärhananyň işgärleri ýurdumyzy tohum
lyk ýeralma bilen doly derejede üpjün etmegi
maksat edinýärler. Mundan başga-da, hususy
kärhana degişli bolan ekin meýdanlarynda mi
weli baglaryň dürli görnüşleri ýetişdirilip, olardan
ýylyň-ýylyna bol hasyl alynýar.

BOL HASYL UGRUNDA
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir
hatarda, oba hojalyk pudagy hem guwan
dyryjy netijeleri gazanýar. Bu gazanylýan
zähmet üstünliklerinde hususy telekeçile
riň paýy hem aýratyn bellärliklidir. Balkan
welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Bere
ketli daýhan elleri» daýhan hojalygy hem
ýurdumyzyň ak bazarlaryny gök bakja
önümleri bilen üpjün etmekde yhlasly
zähmet çekýärler.
2019-njy ýylda esaslandyrylan «Bereketli
daýhan elleri» daýhan hojalygy tarapyndan
häzirki wagtda günbatar welaýatyň dürli etrap
laryndaky 3 müň gektardan gowrak ekin meý
danlarynda gök-bakja, bugdaý, pagta, arpa,
ýorunja, mallar üçin ot-iýmlik ekinler ekilip, bol
hasyla garaşylýar. Häzirki wagtda 1900 gektar
meýdana bugdaý, 250 gektara pagta, 195 gek
tara arpa, 50 gektara ýorunja, 20 gektara Tür
kiýe Respublikasyndan tohumy getirilen mallar
üçin ot-iýmlik ekin ekilip, göwnejaý gögeriş alyn
dy we meýilnamadan artyk hasyla garaşylýar.

Daýhan hojalygy tarapyndan ýylyň başynda
120 gektar ýere ýeralma ekilip, häzirki wagtda
ekin meýdanlarynda agrotehniki işler geçirilýär.
Şeýle-de 60 gektardan gowrak meýdana ga
wun, garpyz ýaly bakja ekinleri ekilip, olaryň her
gektaryndan 10—15 tonna hasyla garaşylýar.
Ekin meýdanlaryndan isripsiz ýygnalan gökbakja önümleri ýurdumyzyň ak bazarlarynda
halkymyza hödürlenilýär.
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
MAKSADYMYZ — ÝOKARY HIL

KARBAMID WE ONUŇ
ÄHMIÝETI

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy bolan «Görelde gurluşyk,
söwda önümçilik» hususy kärhanasy Aşgabat
şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Kärhanada polietilen torbalaryň we örtgüleriň
önümçiligi alnyp barylýar.
Hytaý Halk Respublikasynyň döwrebap
tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy ýylda polietilen
örtgüleriň 1800 tonnasyny, tutawaçly torbalaryň 1080
tonnasyny öndürmäge mümkinçilik berýär. 2020-nji ýylyň
fewral aýynda önümçilige başlan kärhanada gurluşyk
serişdelerini, oba hojalyk önümlerini gaplamakda, şeýle
hem ýyladyşhanalarda peýdalanylýan polietilen örtgüleriň
dürli ölçegdäki, galyňlykdaky görnüşleri öndürilip,
müşderilere ýetirilýär.
Önümçilikde Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýan
çig mal gaýtadan işlenilýär. Öndürilýän önümleriň dürli
görnüşleri bolup, olaryň ölçegleri buýurmalar esasynda,

müşderileriň isleglerine görä ýerine ýetirilýär. Kärhana
gysga wagtda ekologiýa taýdan arassa önümleri bilen
alyjylaryň ýokary islegine eýe bolmagy başardy.
Kärhanada işçi-hünärmenleriň onlarçasy zähmet çekip,
olar önümleriň döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmegi
ugrunda yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar. Geljekde önümleriň
täze görnüşlerini öndürmek we olary eksport etmek,
önümçilik kuwwatyny artdyrmak göz öňünde tutulýar.

KAGYZ GALYNDYLARY GAÝTADAN IŞLENILÝÄR
«Arş» hojalyk jemgyýeti kagyz
galyndylaryny gaýtadan işläp,
karton önümçiligini alyp barýar.
Hytaý Halk Respublikasynyň, Tür
kiýe Respublikasynyň enjamlary
ornaşdyrylan kärhanada 100 töwe
regi işgär zähmet çekýär.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärha
nasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çä
ginde ýerleşýär. 2017-nji ýylda önümçilige başlan
kärhana üç bölümden ybarat bolup, olaryň birinde
kagyz galyndylary gaýtadan işlenilip, täze, ulany
şa ýaramly, dürli galyňlykdaky karton öndürilýär.
Bu ýerde aýda 300 tonna önüm öndürip bolýar.
Kärhananyň dokma senagatynda ulanylýan kagyz
tegeklerini (dükje) öndürýän bölümi hem hereket edýär.

YKJAM GAPYLAR

SENAGAT

Karton gutularynyň önümçiligini alyp barýan
bölüminde bolsa ýokary tehnologiýalar
esasynda dürli şekilli gaplama önümleri
öndürilýär. Ekologiýa taýdan arassaly
gy, ulanmaga amatlylygy bu önümleriň
müşderileriniň artmagyna getirýär. Kär
hanada alyjylaryň islegine görä sargytlar
esasynda hem önüm öndürilýär.
Kärhananyň agzybir işgärleri ýurdumy
zyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat
şäheriniň töwereklerinden ulanyşdan galan
kagyz we karton galyndylaryny ýygnaýarlar.
Bu önümler kärhanada gaýtadan işlenilip, on
dan ýokary hilli önüm öndürilýär. Kärhanada
öndürilýän önümler içerki bazarda ýerlenilýär.
«Arş» hojalyk jemgyýeti geljekde önümçilik kuwwatyny
artdyrmagy meýilleşdirýär.

Ýurdumyzda metal önümçiligi bilen adygan
«Eýýam» hususy kärhanasy Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýär.
Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň enjamlary
bilen üpjün edilen kärhanada metaldan gapylaryň
täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy. Gapylar
gulpunyň gurluşy boýunça tapawutlanýar.
Önümçilikde esasy çig mal hökmünde sowuk saralan
demir ulanylýar. Bu ýerde şkaflar, tekjeler, gapylar bilen
birlikde elektrik panelleriň öndürilýändigi hem bellärliklidir.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Nazar Mämmedowyň ýolbaşçylyk etmeginde
kärhanada işçi-hünärmenleriň onlarçasy zähmet çekýär. Bu
ýerde ýylda metal gapylaryň 20 müňüsini, elektrik we tehniki
panelleriň 30 müňüsini, tekjeleriň 25 müňüsini, şkaflaryň
15 müňüsini öndürmäge mümkinçilik bar. Kärhanada
buýurmalar esasynda hem metal önümleri öndürilýär. Ýokary
hil esasy talap bolup, kärhanada önümleriň her biriniň hiline
barlag bölüminde berk gözegçilik edilýär. Şeýle bolansoň, bu
önümler alyjylaryň arasynda ösen islege eýe.
«Eýýam» hususy kärhanasynyň önümlerini goňşy döwletlere
ugratmak boýunça eksport ýola goýuldy. Kärhana geljekde hem
önümçilikde ýokary netijeleri gazanmagy, hyzmatdaşlarynyň
sanyny artdyrmagy göz öňünde tutýar.

ISLEGLI HARYTLAR
Indi ençeme ýyl bäri halkymyzyň arasynda giň
den tanalýan «Çigildem» haryt nyşanly dürli gör
nüşli mebellere bolan islegiň artmagy bu ugurdaky
önümçiligiň barha giňelmegini, müşderilere bäsle
şige ukyply, ýokary hilli önümleriň hödürlenmegini
şertlendirýär. Bu önümler Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Şemşat Aşyralyýewanyň önümçilik kärhanasynda
öndürilýär.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde
ýerleşýän kärhanada Türkiýe Respublikasynyň enjamlary
ornaşdyryldy. Bu ýerde ýumşak mebeller bilen bir hatarda,
aşhana, ýaşaýyş jaý we edara otaglaryna niýetlenen dürli
görnüşli mebel toplumlary hem öndürilýär. Olaryň arasynda
dürli görnüşli gaz plitalary hem bar. Döwrebap, ulanmaga
oňaýly bolan gaz plitalarynyň 25 — 30 görnüşi bolup, olar
biri-birinden ölçegleri boýunça tapawutlanýarlar. Kärhana
doly güýjünde işledilende, aýda 2 müňe golaý gaz plitasyny
öndürmäge ukyply.
Kärhanada işçi-hünärmenleriň 60-dan gowragy zähmet
çekýär. Olar müşderileriň islegine görä, dürli bezeg aýra

tynlyklaryny özünde jemleýän, aşhanadyr otag ölçeglerine
laýyk gelýän mebelleri öndürýärler. Şeýle hem taýýar bolan
önümi eltip bermek we gurap bermek hyzmatlaryny ýerine
ýetirýärler.
Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyndan peý
dalanylýar. Bu ýerde ini 90 we 1,80 santimetre, uzynlygy
2 metre, galyňlygy 17—32 santimetre deň bolan dürli gör
nüşli düşekçeler öndürilýär. Kärhanada günde 50 sany
düşekçe öndürilýär.
«RYSGAL»

Karbamid diýlende, daýhanlaryň we
telekeçileriň göz öňüne oba hojalygynda
giňden ulanylýan azot döküni gelýär. Kar
bamid daýhanlaryň arasynda «moçewina»
ady bilen hem bellidir. Oňa dünýäniň köp
ýurtlarynda «urea» diýilýär.

K

arbamid soňky ýyllarda biziň ýurdu
myzda has ýörgünli döküne öwrüldi.
Munuň sebäbi-de, Türkmenistanda bu
döküni öndürýän 3 sany iri zawodlar gurlup, işe
girizildi. Olara mysal edip, «Türkmenhimiýa»
döwlet konsernine degişli bolan «Tejenkarba
mid», «Marykarbamid» we «Garabogazkar
bamid» zawodlaryny görkezmek bolar. Ýurdu
myzda gurlan karbamid zawodlarynyň ýyllyk
kuwwatlyklary millionlarça tonna barabardyr.
Karbamidi öndürmek üçin çig mal hökmünde
diňe tebigy gaz ulanylýar. Tebigy gazdan, ilki
bilen, ammiak öndürilip, ammiak öndürmekde
emele gelýän galyndyny, ýagny kömürturşy ga
zyny, ammiak bilen täsir etdirmegiň netijesinde
karbamid alynýar. Hemmämize belli bolşy ýaly,
biziň ýurdumyz tebigy gazyň tassyklanan gorla
ry boýunça dünýäde 4-nji orny eýeleýär.
Dünýäde öndürilýän karbamidiň 90—95
göterimi dökün hökmünde ulanylýar. Onuň
galan bölegi bolsa senagatda, hususan-da,
himiýa senagatynda dürli smolalary, ýelimleri
öndürmek üçin ulanylýar. Bulardan başga-da,
karbamid mallaryň iýmlerine goşulýar, kosme
tologiýada, dermanlyk harytlaryň önümçiliginde,
çörek önümlerini öndürmek üçin hem ulanylýar.
Biziň ýurdumyzda 2 kysymly, ýagny «A» we
«B» kysymly karbamid öndürilýär. «A» kysymly
karbamid senagatda çig mal hökmünde, «B»
kysymly karbamid bolsa oba hojalygynda ula
nylýar.
Karbamid düzüminde iň köp azot saklaýan
dökündir. Biziň ýurdumyzdaky zawodlarda ön
dürilýän karbamidiň düzüminde azotyň agram
laýyn paýy 46,2 göterime barabardyr. Mineral
dökünlerde azot, esasan, 3 görnüşde bolup
bilýär, ýagny amid, ammoniý we nitrat görnüş
lerinde. Önümçilikler bolsa azoty diňe nitrat
görnüşinde kabul edýärler we özleşdirýärler.
Karbamidiň düzümindäki amid görnüşindäki
azot topraga düşenden soňra, topragyň bakte
riýalarynyň täsiri netijesinde, ilki bilen, ammoniý
görnüşine, soňra bolsa nitrat görnüşine öwrül
ýär. Topragyň temperaturasy 25oС we çyglylygy
50 göterim bolan şertlerinde karbamidiň düzü
mindäki bar bolan azot iki gije-gündiziň dowa
mynda dolulygyna ammoniý görnüşine geçýär
we topragyň turşulygy peselýär (topragyň pH
derejesi ulalýar). Soňra azotyň nitrat görnüşine
geçmegi netijesinde, topragyň turşulygy köpel
ýär (topragyň pH derejesi kiçelýär).
Karbamid döküni organiki, fosfor we kaliý dö
künleri bilen bilelikde, garyşdyrylyp ulanylanda,
onuň ösümlikler üçin peýdaly täsiri (10—15%)
has-da artýar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.
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SANLY ULGAM

S

anly ulgamyň mümkinçi
likleri biziň gündelik dur
muşymyza giňden ornaş
dy. Söwda we eltip bermek hyzma
tynda gazanylan üstünlikler munuň
aýdyň mysalydyr. Paýtagtymyzda
we wel aý atl ard a her ek et edý än
onlaýn marketler halkyň gündelik
sarp edýän azyk önümleri bilen bir
hatarda, hojalyk harytlarynyň, elekt
ronika serişdeleriniň, şahsy gözellik
we ideg, tekstil önümleriniň giň gör
nüşini halk köpçüligine hödürleýär.

SUW DAMJASY — ALTYN DÄNESI

Aşg ab at şäh er in iň S.Myr ad ow a
köçesiniň ugrunda ýerleşýän we
12 ýyl bäri halka hyzmat edip gelýän
«Altyn» marketi «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda onlaýn söwda
hyzmatyny ýola goýdy.
Onlaýn söwda we eltip bermek
hyzm at yn yň orn aşd yr ylm ag yn a
üç aýa golaý wagtyň bolandygyna
garamazdan, marketiň müşderileri
ýeterlik we gün-günden barha art
ýar. Sanly ulgam arkaly günde ýüz
lerçe sargytlar kabul edilip, sagat
9:00—20:00 aralykda müşderilere
gowş ur ylý ar. Mark et iň önüml er i
terligi, ýokary hilliligi, bahalarynyň
elýeterliligi bilen aýratyn tapawut
lanýar. «Google Play» we «App
Store» arkaly marketiň ykjam go
şundysyny telefona, kompýutere,
planşete ýükläp, marketiň hyzmat
lary, harytlaryň mukdary, bahasy
bilen tanyşmaga mümkinçilik bar.
Marketde müşderiler üçin harytla
ryň müňlerçe görnüşi hödürlenilýär.
Şeýle-de onlaýn marketde günde
belli bir harytlarda dürli arzanla
şyklar geçirilýär. Onlaýn marketiň
agzybir işgärleri geljekde harytlary
has-da artdyrmagy, ýurdumyzyň
beýl ek i wel aý atl ar yn a hem elt ip
bermek hyzmatyny ýola goýmagy
meýilleşdirýärler.

TÄZE ÇÖZGÜTLER
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
ähli pudaklaryna sanly ulgamy
ornaşdyrmagyň çäginde alnyp
barylýan işler özüniň oňyn ne
tijelerini berýär. Sanly ulgam
daky täze hyzmatlar, smart
— akylly öý ulgamy, program
ma üpjünçiligi, maglumatlaryň
howpsuzlygy, IT hyzmatlary
«Türkmenistanda 2019 — 2025nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti
ösdürmegiň Konsepsiýasynyň»
tapgyrlaýyn esasda doly dere
jede amala aşyrylýandygynyň
aýdyň güwäsidir.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy, telekeçi Gülşat Petrosowa de
gişli bolan «Arassa nusga» hojalyk
jemgyýeti birnäçe ýyldan bäri ähli
derejedäki we dürli pudaklardaky
kärhanalar üçin iş usullaryny we
biznes proseslerini gurnamaga, kä
milleşdirmäge ýardam edýär. Kär
hananyň esasy hyzmatlary işi aw
tomatlaşdyrmak, halkara ISO stan
dartlaryny ornaşdyrmak, marketing

gözlegleri, hyzmatdaşlaryň we üp
jün edijileriň gözlegleri, kärhananyň
diagnostikasy, elektron marketing,
sat uw y dol and yrm ak, magl um at
tehnologiýasy ýaly işler bolup dur
ýar. Kärhana işiň öndürijiligini we
netijeliligini ýokarlandyrmak üçin
amaly IT çözgütlerini peýdalanma
ga ýardam edýär. «Arassa nusga»
hojalyk jemgyýeti IT çözgütlerine
gönükdirilen daşary ýurt kompani
ýalary hasaplanýan Logo we Bitriks
24 programmasynyň Türkmenistan
boýunça ýeke-täk distribýutory ha
saplanylýar.

ARASSAÇYLYK HYZMATLARY
Ýurdumyzyň ähli künjekleri bilen
bir hatarda, paýtagtymyz Aşgabat
da hem hyzmatlar ulgamynyň ge
rimi barha giňeýär. Raýatlarymyza
arassaçylyk hyzmatlaryny hödürle
ýän kärhanalaryň sany gün-günden
artýar. Şolaryň biri hem «Ajaýyp»
haly ýuwujy merkezidir.
«Ajaý yp» hal y ýuw uj y merk ez i
2013-nji ýyldan bäri paýtagtymyzyň we
şäheriň etegindäki obalaryň ýaşaýjylary
na öz hyzmatlaryny hödürläp gelýär. Dürli
görnüşdäki halylary, tutulary, ýapynjalary,
ýumşak mebelleri himiki arassalamak,
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ýuwmak, ütüklemek boýunça iş alyp bar
ýan bu merkezde onlarça işgär zähmet
çekýär. Türkiýe Respublikasynyň öňde
baryjy enjamlary bilen enjamlaşdyrylan
kärhanada ýuwmak üçin ulanylýan şam
punlar, himiki serişdeler ýerli önüm bolup,
ýerine ýetirilýän hyzmatlar bahasynyň
elýeterliligi bilen aýratyn tapawutlanýar.
Haly ýuwujy merkezde mebelleri, haly
lary, tutulary müşderileriň öýüne ýa-da
edarasyna mugt eltip bermek we alyp
gaýtmak hyzmatyny ýerine ýetirýän ýörite
topar hem bar.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

EMELI ÝAGYŞ WE DAMJALAÝYN
SUWARMAK

Häzirki döwürde ykdysadyýetiň
dürli pudaklaryna degişli önüm
çiliklerde, şol sanda oba hoja
lygynda suwy tygşytly ulanmak
wajyp meseleleriň biridir. Bu
bolsa oba hojalyk ekinleriniň su
waryş kadalaryny kämilleşdirmek
üçin dürli täze suwaryş tehnolo
giýalaryny, ýagyş ýagdyrmak we
damjalaýyn suwarmak usullaryny
ulanmaga ünsi has-da güýçlen
dirmegi talap edýär.
Ýagyş ýagdyrmak usuly ýagyş ýagdyry
jy maşynlaryň kömegi bilen suw akymyny
ýagyş damjalaryna öwrüp, ekinleri suwar
makdyr. Bu usul XIX asyryň ahyrlarynda
ilk inj i gez ek amal a aşyr yl yp, XX asyr yň
30-njy ýyllarynda önümçilige ornaşdyrylyp
başlandy. Alymlaryň geçiren barlaglary ýagyş
ýagdyrmak usulynyň degişli şertlerde suwuň
kadasyna, ekiniň köküniň ýerleşiş ýagda
ýyna, suwuň geçirijiligine, ekiş döwründe
bugaryjylyga, ýerasty süýji suwuň ýerleşiş
ýagdaýyna, ýeriň ýapgytlygyna baglylykda
artykmaçlyklarynyň bardygyny görkezýär.
Emeli ýagşyň hili onuň depgini, damjalary
nyň diametri we bady bilen häsiýetlendirilýär.
Ýagşyň depgini onuň galyňlygyna göni, do
wamlylygyna bolsa ters bagly bolýar. Dam
jalaryň diametri we ýagşyň depgini näçe az
bolsa, ol şonça-da topraga gowy siňýär, top
ragyň gurluşyny az bozýar. Tersine bolanda,
suw topraga siňip ýetişmeýär-de, topragyň
ýüzünde suw gatlagy emele gelýär, ol bolsa
suw tutulandan soň, topragyň ýüzüniň ga
paklamagyna getirýär.
Ýagyş ýagdyrmak usulyny ulanmak üçin
howanyň çyglylygy, temperaturasy, ýeliň tiz
ligi göz öňünde tutulyp, etraby, wagty, ýagyş
ýagdyryjy maşynlaryň, desgalaryň we olaryň
gurallarynyň kysymlary, işleýiş düzgüni örän
ünsli saýlanylmalydyr.
Damjalaýyn suwarmak usuly ýeriň üstün
de ýa-da astynda ýerleşen turbalaryň kömegi

bilen suwy damjalara öwrüp, ösümlikleriň
kökl er in iň ýerl eş en zol ag yn a berm ekd ir.
Suwaryşyň bu usuly XX asyryň 30-njy ýyl
larynda döredildi. Polietilen turbalaryň gym
matlygy sebäpli şol wagtlarda önümçilikde
giňden ulanylmadyk hem bolsa, polietilen
turbalaryň elýeterli bolmagy bilen, bu usul
da suwarylýan ekin meýdanlarynyň möçberi
hem artyp başlady.
Damjalaýyn suwaryş ulgamy ekiniň islegi
ne we suw sarp edişine görä, ony yzygiderli
suw bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
Suwuň örän tygşytly ulanylmagy, bejergi
işini suw tutulyp durka hem geçirmäge, uly
ýapgytlygy bolan ýerleri özleşdirmäge müm
kinçilikleriň bolmagy, ulanmagyň we bejergi
geçirmegiň aňsatlygy, zeýkeşler ulgamynyň
gerek bolmazlygy bu usulyň esasy aýratyn
lyklarydyr.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna
laýyklykda, häzirki döwürde ýagyş ýagdyr
mak we damjalaýyn suwarmak usullaryny
önümç il ig e orn aşd yrm ak üçin uly müm
kinçilikler döredilýär. Şu usullar esasynda
suwaryp, dürli ekinleri, baglary ösdürmegiň
ösen tejribeleri öwrenilip, ýurdumyza ornaş
dyrylýar. Häzirki döwürde gowaçany ýagyş
ýagdyryp hem-de damjalaýyn suwarmagyň,
gant şugundyry, käşir, hyýar ýaly oba hojalyk
ekinlerini damjalaýyn suwaryşda ösdürip ýe
tişdirmegiň tehnologiýasy öwrenilýär.
«RYSGAL»
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Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi eziz Diýarymyzda uly şatlyk-şowhuna beslenýän şanly
sene ― Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet
baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Türkmenistanyň Konstitusiýasy mukaddes Garaşsyzlygymyzyň,
hemişelik Bitaraplygymyzyň, milli demokratiýamyzyň, dünýewi
garaýyşlarymyzyň we beýleki gymmatlyklaryň kepili bolup,
bagtyýar durmuşymyzyň hukuk esaslaryny pugtalandyrýar.
Baýdak mukaddesligi watansöýüjilik, ynsanperwerlik,
ruhubelentlik ýaly düşünjeleri özünde jemleýär. Ýaşyl
Tugumyz Siziň ynsanperwerlik, dost-doganlyk syýasatyňyzyň
dabaralanýandygynyň nyşany bolup, dünýäniň çar künjeginde
belentde parlaýar.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet
baýdagynyň güni bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlaýarys!
Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutumlaryňyz hemişe rowaç
bolsun!

«Derýaplastik» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda giňden bellenilýän
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni
bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Hukuk, demokratik we dünýewi döwletimiziň Esasy Kanuny
bolan Konstitusiýamyzyň dabaralanýandygy, onuň döwrüň,
dünýäniň ösüşleri bilen aýakdaş kämilleşdirilýändigi bizi
örän buýsandyrýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 22-nji
maddasynda Döwlet baýdagynyň, Döwlet tugrasynyň, Döwlet
senasynyň ýurdumyzyň özygtyýarly döwlet hökmündäki nyşanlary
hökmünde berkidilmegi, şeýle-de bu şanly sene halkymyzyň
mukaddesliklere goýýan hormatyna aýdyň şaýatlyk edýär.
Türkmenistanyň ýaşyl Tugy parahatçylyk söýüjiligiň, milli we ruhy
bitewüligiň hem-de buýsanjyň nyşanydyr.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ýene bir gezek Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet
baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys! Siziň janyňyz sag,
ömrüňiz uzak, abraý-mertebäňiz mundan beýläk-de belent bolsun!
«Hasar» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri.
Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi berkararlygyň we bagtyýarlygyň milli baýramy ―
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň
güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Bu şanly sene halkymyzyň milli buýsanjynyň näderejede
belentliginiň nyşanydyr. Türkmenistanyň Konstitusiýasy we
Türkmenistanyň Döwlet baýdagy mizemez agzybirligimizi,
bitewüligimizi, beýik ynsanperwerlik gymmatlyklaryna,
parahatçylyk hem-de döredijilik ýörelgelerine üýtgewsiz
ygrarlydygymyzy alamatlandyrýar. Demokratik, hukuk
we dünýewi döwlet, raýat jemgyýeti, parahatçylyk,
ynsanperwerlik, adalatlylyk baradaky milli düşünjelerimizi
özünde jemleýän Konstitusiýamyz, dostlugymyzyň we
hoşniýetliligimiziň nyşany hökmünde Ýer ýüzünde belentde
parlaýan Döwlet baýdagymyz biziň milli guwanjymyzdyr,
dünýä ýaň salýan abraýymyz we mertebämizdir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutumlaryňyz elmydama
rowaç bolsun!
«Aga gurluşyk» hususy kärhanasynyň işgärleri.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ruhubelentlige hem-de rowaçlyga beslenen şanly
sene ― Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet
baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Siziň taýsyz tagallalaryňyz bilen demokratik, hukuk
we dünýewi döwletimiziň binýady barha berkeýär,
toýlarymyz toýa ulaşýar. Döwlet derejesinde
bellenilýän bu ajaýyp baýramyň şanyna geçirilýän
dabaralar agzybir halkymyzy beýik işlere ruhlandyryp,
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ajaýyp
üstünliklerini, rowaçlyklaryny giňden dabaralandyrýar.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we
Döwlet baýdagynyň güni bilen ýene-de bir gezek tüýs
ýürekden gutlaýarys! Size berk jan saglyk, uzak ömür,
berkarar Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge
gönükdirilen, pähim-paýhasa ýugrulan içeri we daşary
syýasatyňyzyň elmydama rowaçlyklara beslenmegini
arzuw edýäris.
«Beýik bina» hususy kärhanasynyň işgärleri.

