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TÜRKMENISTANDA
TÄZE BIR ŞÄHER DÖREÝÄR
18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala
aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurlu
şygynda alnyp barylýan giň möçberli işler bilen tanyşdy hem-de
anyk görkezmeleri berdi. Munuň özi bu sebitde zähmet çekip, täze
zamananyň taryhynda ilkinji gezek şäher gurýan hususy gurluşyk
çylarymyzyň başlaryny göge ýetirdi.
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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
21-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatda
ky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselele
rine hem-de taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
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öwlet Baştutanymyz mejlisiň
gün tertibine geçip, ilki bi
len, Milli Geňeşiň Mejlisiniň
Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda
amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-yk
dysady özgertmeleriň hukuk binýadyny
kämilleşdirmek, Mejlisiň deputatlarynyň
öňünde goýlan maksatnamalaýyn wezi
peleri amala aşyrmak hem-de milli ka
nunçylygy döwrüň talabyna we halkara
hukugyň umumy ykrar edilen kadalary
na kybap getirmek maksady bilen alnyp
barylýan işler barada maglumat berdi.
Soňr a Mill i Geň eş iň Halk Mas
lah at yn yň Başl yg yn yň orunb as ar y
K.Babaýew kanunçylyk binýadyny kä
milleşdirmek boýunça alnyp barylýan
işler barada maglumat berdi. «Türk
menistanyň Milli Geňeşiniň Halk Mas
lahatynyň nobatdan daşary mejlisini
geçirmek hakynda» Karara laýyklykda,
döwletimiziň we jemgyýetimiziň dur
muşynda möhüm ähmiýete eýe bolan
umumymilli forumy guramak boýunça
işler dowam etdirilýär.

Horm atl y Prez id ent im iz döwl et
durmuş-ykdysady maksatnamalaryny
mundan beýläk-de üstünlikli durmuşa
geçirmekde Milli Geňeşiň alyp barýan
kanunçylyk işiniň möhümdigini nyg
tady.
Döwlet Baştutanymyz Halk Mas
lahatynyň nobatdan daşary mejlisine
görülýän taýýarlyk işlerine ünsi çekip,
bu möhüm çäräni hereket edýän milli
kanunçylyga laýyklykda, ýokary gura
maçylyk derejesinde geçirmegiň ähli
meselelerini berk gözegçilikde sakla
magy tabşyrdy.
S o ňr a M in i s t rl e r K ab in et in i ň
B a şl yg yn y ň o r u nb as ar y S e rd a r
Berdimuhamedow Türkm en ist an yň
Mill i Geň eş in iň Halk Masl ah at yn yň
nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk
görmek hem-de 2021-nji ýylyň jemle
rini jemlemek bilen bagly işler barada
hasabat berdi.
Wise-premýeriň hasabat berşi ýaly,
döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna
(Dowamy 2-nji sahypada)

emmämize mälim bolşy ýaly,
Aşg ab atd a we tut uş ýur
dum yzd a ýaýb aňl and yr y
lan giň möçberli gurluşyk maksatna
mal ar yn yň ýer in e ýet ir il iş i hormatly
Prezidentimiziň hemişe üns merkezin
de saklanýar. Milli Liderimiz iri gurluşyk
taslamalaryny amala aşyrmagyň ähli
tapgyrlaryny, ýagny binagärlik, inže
nerçilik-tehniki we dizaýnerçilik çözgüt
lerinden başlap, desgalaryň ulanmaga
berilmegine çenli ähli taraplaryny berk
gözegçilikde saklaýar.
Ahal welaýaty boýunça iş sapary
ny amala aşyran güni hem hormatly
Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň gurluşykçy kärhanalary
tarapyndan gurluşygy batly depginde
dowam edýän bu sebitiň täze edara ediş
merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan
giň möçberli işler bilen tanyşdy hem-de
anyk görkezmeleri berdi. Şonuň bilen
baglylykda, «Ahal welaýatynyň täze,
döwrebap edara ediş merkezindäki bi
nalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň
meseleleri hakynda» Karara gol çekdi.
Bilşimiz ýaly, döwlet Baştutanymyz
bu ägirt uly taslamanyň durmuşa ge
çirilmegine 2019-njy ýylyň aprelinde
badalga beripdi. Şol günden bäri hem
milli gurluşykçylarymyz kesgitlenen we
zipe esasynda arman-ýadaman zähmet
çekýärler.
Bu ýerde işler toplumlaýyn esasda
alnyp barylýar. Welaýatyň täze merke
zini iki tapgyrda gurmak meýilleşdirilýär.
Birinji tapgyrda 336 sany binany we des
gany gurmak göz önünde tutuldy. Şo
laryň hatarynda 11 sany jemgyýetçilik,
26 sany edara binasy, 19 sany bilim eda
rasy, 258 sany iki we köp gatly ýaşaýyş
jaýlary bar. Bu ýerde 8 sany saglyk we
sport desgasy, 14 sany içerki we daşarky
inžener ulgamlary we desgasy bar. Bu
laryň gurluşyk işlerini Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan
62 sany ýerli hususy kärhana, şeýle hem
5 sany döwlet kärhanasy ýerine ýetirýär.
Ýeri gelende, bu möhüm iri taslamany
durmuşa geçirmek üçin döwletimiz tara
pyndan ähli amatlyklaryň döredilendigini
hem belläp geçmelidiris. Has takygy,
gurluşyk işleri amala aşyrylýan döwrün
de potratçylar we kömekçi potratçylar
gümr ük paçlar yn y, birž a we gümr ük
ýyg yml ar yn y töl em ekd en boş ad yld y.
Ýaşaýyş jaýlaryny gurmak barada bagla
şylan şertnamalaryň umumy bahasynyň
zerur bolan bölegini maliýeleşdirmek
üçin, buýrujylaryň ýüztutmasy esasynda
amatly möhletler bilen karzlar berildi.
Hemm äm iz iň bilş im iz ýal y, mill i
Liderimiz tarapyndan gurluşyk işlerinde
öňdebaryjy tehnologiýalaryň we iň gowy
tejribäniň işjeň ulanylmagy, bina edilýän
dürli maksatly desgalaryň öz wagtynda
gurlup ulanylmaga berilmegi we ýokary

hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen bag
lanyşykly meselelere möhüm ähmiýet
berilýär. Şol sebäpli gurluşykçylarymyz
merkezde bina edilýän ähli desgalarda
döredilýän mümkinçilikleriň häzirki döw
rüň ösen talaplaryna, Arkadagly zama
namyzyň belent ruhuna laýyk gelmegini
özlerine baş wezipe hökmünde kesgit
leýärler. Ýerli gurluşykçylarymyz gurýan
binalarynda ilatyň dürli amatlyklaryň hö
zirini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi
we okamagy, göwnejaý dynç almagy,
sport hem-de döredijilik bilen meşgul
lanmagy üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün
edilmegine uly ähmiýet berýärler.
Şol sanda Ahal welaýatynyň täze
merkezinde desgalar gurlanda we ti
marlaýyş işleri geçirilende, ýokary hilli
ser işd el er ulan ylý ar. Şol ser işd el er
ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa
we halkymyzyň milli bezeg aýratynlyk
laryny nazara almak bilen, berkligi we
amatlylygy göz öňünde tutulyp seçilip
alynýar. Täze merkeziň binalarynyň we
desgalarynyň keşbinde, içki bezeginde
milli binagärlik ýörelgeleri bilen dünýä
tejribesiniň ösen ugurlary, ylmyň gaza
nanlary utgaşdyrylýar.
Desgalaryň gurluşygynda öňdebaryjy
tehnologiýalar işjeň ulanylýar. Bilşimiz
ýaly, Ahal welaýatynyň täze merkezi
Köpetdagyň etegindäki ajaýyp tebigy
gurşawda gurulýar. Şu tebigy gözelligi
saklamak üçin «ýaşyl» tehnologiýalary
giňden ulanmak zerurdyr. Galyberse-de,
täze, döwrebap edara ediş merkezinde
seýilgähleriň, gök zolaklaryň döredilme
gine aýratyn ähmiýet berilýär.
Ýen e-de bir bell äp geçm el i zatl a
rymyzyň biri, Ahal welaýatynyň täze,
döwrebap edara ediş merkezindäki bi
nalaryň we desgalaryň gurluşyklary has
oňaýly, «akylly» şäher ýörelgesine laýyk
amala aşyrylýar. Bilşimiz ýaly, «akylly»
şäher konsepsiýasy öňdebaryjy maglu
mat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň
we internet serişdeleriniň sazlaşygyna
esaslanýar. Şonuň üçin hususyýetçileri
miz binalardyr desgalaryň gurluşygynda,
olaryň bezeg işlerinde, şol sanda ýana
şyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagynda
hem häzirki zamanyň ösen tejribesini,
ylmyň soňky gazananlaryny işjeň peý
dalanýarlar. Bir jümle bilen aýdanyňda,
hususy gurluşykçylarymyz sanly tehno
logiýalaryň we intellektual ulgamlaryň
esasynda kadaly şäher giňişliginiň dö
redilmegi ugrunda tagallalaryny gaý
gyrmaýarlar.
Döwletimiziň iri taslamalaryny türk
men gurluşykçylarymyza ynanyp, äh
li amatl ykl ar y dör ed ip berý än mill i
Liderimize hususyýetçilerimiziň alkyşlary
çäksizdir.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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Rysgal

HORMATLY PREZIDENTIMIZ “AŞGABAT-SITI”
IRI ÝAŞAÝYŞ TOPLUMYNYŇ GURLUŞYK TASLAMASYNYŇ
DURMUŞA GEÇIRILIŞINIŇ BARŞY BILEN TANYŞDY
19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow “Aşgabat-siti” iri ýaşaýyş toplumynyň
gurluşygyna degişli meseleler bilen tanyşmak üçin
ak mermerli paýtagtymyzyň demirgazyk künjegine geldi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň
ähli künjeklerinde bolşy ýaly, paýtagty
myzda we onuň töwereklerinde ýokary
ekol og ik ýagd aý yň sakl anm ag yn yň
möhüm talap bolup durýandygyny bel
ledi. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde
görkezilýän taslamalar, dürli maksatly
binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary
bilen tanyşdy.
Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň
“Aşgabat-siti” gurulýan desgalaryň di
reksiýasynyň ýolbaşçysy Ş.Durdylyýew
bu ýerde görkezilýän şekil taslamalary,
gurulmagy teklip edilýän dürli maksatly
binalaryň görnüşleri we olaryň ýerleşjek
ýerleriniň çyzgylary barada hasabat ber
di. Bu ýerde görkezilýän taslamalaryň
hatarynda Aşgabat şäherinde gurulma
gy meýilleşdirilýän ýaşaýyş toplumynyň
teklip edilýän baş meýilnamasy, ýollaryň
teklip edilýän çyzgysy hem-de belent
gatly ýaşaýyş jaýlaryny gurmak bilen
baglanyşykly taslamalar bar. Şeýle hem
“akylly” öýüň enjamlaryny dolandyr
mak, dolandyrylyşyň awtomatlaşdyrylan
ulgamy, suw, gaz we beýleki ulgamlary
aralykdan dolandyrmak, “akylly” şähe
riň dürli ulgamlary, şol sanda elektro aw
toulag düzümi barada maglumat berýän
şekiller görkezildi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diň
läp, täze şäheriň gurluşygynda maglu
mat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny,
internet ulgamlaryny, şeýle hem sanly
ulgamy utgaşdyrmak konsepsiýasynyň
amal a aşyr ylm al yd yg yn y bell ed i we
ýaşaýyş düzümleriniň ähli ugurlarynyň
täzeçil tehnologiýalaryň kömegi arka
ly dolandyrylmagyna möhüm ähmiýet

bermegi tabşyrdy. Şunuň bilen bagly
lykda, bu ýerde şäher ilatynyň ýokary
derejeli ýaşaýşy üçin ähli amatlyklar göz
öňünde tutulmalydyr. Munuň özi ýur
dumyzda amala aşyrylýan we “Döwlet
adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge
edinýän döwlet syýasatynyň talaplaryna
doly laýyk gelmelidir diýip, milli Liderimiz
belledi we bu babatda anyk tabşyryklary
berdi. Soňra döwlet Baştutanymyz bu
ýerde iş maslahatyny geçirdi.
Hormatly Prezidentimiz «Aşgabatsit i» diý ip atl and yr yl an bu ýaş aý yş
toplumynyň gurluşygyny ýokary dere
jede üpjün etmek maksady bilen, ýörite
pudagara toparynyň döredilendigini we
onuň düzüminiň tassyklanandygyny aýt
dy. Täze guruljak ýaşaýyş toplumynda
alnyp baryljak işlere gözegçilik etmek
üçin Gurluşyk we binagärlik ministrli
ginde Gurulýan desgalaryň direksiýasy
döredildi. Ýurdumyzyň raýatlarynyň bu
özboluşly ýaşaýyş toplumynyň gurlu
şygy bilen bagly garaýyşlaryny beýan
etmekleri üçin, «Aşgabat-siti» porta
ly döredildi we işe girizildi diýip, milli
Liderimiz belledi.
Milli Liderimiz paýtagtymyzdaky täze
şähere öwrüljek «Aşgabat-sitiniň» Baş
meýilnamasynyň şekil taslamasyna la
ýyklykda, 200-den gowrak binany öz
içine alýan bu ägirt uly toplumda 12-den
35 gata çenli belent binalaryň gurulma
gynyň göz öňünde tutulýandygyny belle
di. Döwlet Baştutanymyz täze şäher üçin
saýlanyp alnan ýerde jikme-jik inžener
çilik-gözleg işlerini geçirmek, durnuksyz
topraklary berkitmek üçin zerur çäreleriň
görülmelidigine ünsi çekdi.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

laýyklykda, ýurdumyzy geljekki 30 ýylyň dowamynda ösdürmek
maksatnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça iş
ler alnyp barylýar. Şunda ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri bilen
bilelikde görkezijileri hem-de çaklanylýan maglumatlary taýýar
lamak boýunça sazlaşykly işler alnyp barylýar.
Wise-premýer pudaklaryň 2021-nji ýyl üçin önümçilik gör
kezijileriniň ýerine ýetirilişine hem-de olaryň maliýe-ykdysady
ýagdaýyna seljerme bermek boýunça alnyp barylýan işler barada
hem hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, «Ýurdumyzy 2022-nji
ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy»
işlenip düzüldi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny, se
bitleri toplumlaýyn ösdürmek, ilatyň hal-ýagdaýyny ýokarlan
dyrmak hem-de «Halkyň Arkadagly zamanasy»ýylynda durmuş
ugurly syýasaty amala aşyrmak bilen baglanyşykly çäreler göz
öňünde tutuldy.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistany
geljek 30 ýyllyk döwürde ösdürmegiň maksatnamasyny işläp
taýýarlamaga jogapkärli çemeleşmegiň wajypdygyny belledi.
Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu işi degişli düzümler
bilen utgaşykly alyp barmak, şonuň ýaly-da, Halk Maslahatynyň
nobatdan daşary mejlisini ýokary guramaçylyk derejesinde ge
çirmek üçin ähli zerur çäreleri görmek tabşyryldy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow
söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany durmuşa
geçirmek, dokma pudagynda hem-de telekeçilik ulgamynda
kesgitlenen möhüm wezipeleri çözmek boýunça ýerine ýetirilýän
işler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, söwda ulgamynyň
bazar gatnaşyklaryna geçmek şertlerinde milli ykdysadyýetimiziň
gazanýan üstünliklerini görkezýän esasy pudaklaryň hatarynda
durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, haryt dolanyşy
gynyň möçberlerini artdyrmak, haryt bolçulygyny üpjün etmek
we içerki bazary zerur bolan önümlerden doldurmak gaýrago
ýulmasyz wezipeleriň biri bolup durýar.
Milli Liderimiz ýurdumyzda eksport-import amallaryny kada
laşdyrýan esasy edara hökmünde Döwlet haryt-çig mal birža
synyň işini kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de
degişli tabşyryklary berdi.
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Hormatly Prezidentimiz ýerine ýeti
rilýän işlerde iň soňky «smart», ýagny
«akylly» tehnologiýalary ornaşdyrma
gyň hem-de her binadyr desgany sanly
ulgamyň enjamlary bilen üpjün etmegiň,
sanlylaşdyrmagyň ýokary tehnologiýaly
ulgamyny ornaşdyrmagyň zerurdygyny
nygtady.
Hormatly Prezidentimiz iş maslahaty
na gatnaşyjylara ýüzlenip, ak mermerli
Aşgabadyň Garaşsyz, Bitarap Watany
myzyň paýtagty bolmakdan başga-da,
halkara ähmiýetli çäreleriň geçirilýän
merkezine öwrülendigini belledi. Şoňa
görä-de, paýtagtymyzy durmuş-ykdysa
dy taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryn
da we maýa goýum maksatnamasynda
şäher häkimliginiň we onuň müdirlik
leriniň amala aşyrmaly işleri doly göz
öňünde tutulmalydyr. Paýtagtymyzda
ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da
gowulandyrmaga, jemagat hyzmatlary
nyň hilini düýpgöter ýokarlandyrmaga,
pud ag y düýpl i döwr eb apl aşd yrm a
ga uly üns ber ilm el id ir diý ip, döwl et
Baştutanymyz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz berkarar döw
letimiziň baş şäherini mundan beýläkde çalt depginler bilen ösdürmek we
hemm et ar apl aý yn abad anl aşd yrm ak
boý unç a hemm äm iz iň öňüm izd e uly
wezipeleriň durýandygyny belläp, ak
şäherimiz Aşgabadyň bütin dünýäde
abadançylygyň hem-de gülläp ösüşiň
nusg al yk merk ez in e öwr ülj ekd ig in e
ynam bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow iş maslahatyny jem
läp, oňa gatnaşanlara berk jan sagly
gyny, maşgala abadançylygyny, alyp
barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri
arzuw etdi.
«RYSGAL»

2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, duşenbe

TELEFON ARKALY
SÖHBETDEŞLIK
20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegis
tan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirzi
ýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
boldy. Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp,
däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň
ýokary derejesini we okgunly ösüşini kana
gatlanma bilen bellediler.
H o rm a tl y P r ez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow mümk inç il ikd en peýd al an yp,
Prezident Şawkat Mirziýoýewe Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň
ýolbaşçylygynda golaýda Özbegistan Respublika
synda iş sapary bilen bolan Türkmenistanyň Hökü
met wekiliýetiniň mähirli garşylanandygy hem-de
görkezilen myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bil
dirdi. Şol saparyň çäklerinde özbek kärdeşleri bilen
ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek bilen
baglylykda, söwda-ykdysady we beýleki ulgamlarda
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary
boýunça netijeli duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.
Tel ef on ark al y söhb etd eşl ig iň dow am ynd a
Türkm en ist an yň hem-de Özb eg ist an yň döwl et
Baştutanlary asyrlaryň jümmüşinden gözbaş al
ýan hoşniýetlilik ýörelgeleri esasynda sebitdäki we
dünýädäki ýagdaýlary nazara almak arkaly gural
ýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri
boýunça pikir alyşdylar. Türkmen-özbek gatnaşyk
larynyň netijeli häsiýetiniň bähbitleriň umumylygy
hem-de hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça hem
metaraplaýyn pugtalandyrmak babatda berk syýasy
erk-islegiň bardygy bilen şertlendirilendigi nygtaldy.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow netijeli türkmen-öz
bek gatnaşyklaryny okgunly ösdürmäge goşýan uly
şahsy goşandy üçin Prezident Şawkat Mirziýoýewe
minnetdarlyk bildirdi.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkme
nistanyň hem-de Özbegistanyň Baştutanlary dost
lukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň umumy
abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de giňel
diljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirip,
birek-birege berk jan saglyk hem-de üstünlikleri, iki
ýurduň doganlyk halklaryna bolsa abadançylyk we
rowaçlyk arzuw etdiler.

MÖHÜM WEZIPELER, BEÝIK BAŞLANGYÇLAR
Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini
özgertmek hormatly Prezidentimiz tarapyn
dan amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň
esasy özenini düzýär. Muny döwlet
Baştutanymyzyň «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynyň ilkinji günlerinden
ýurdumyzyň sebitlerine amala aşyran iş
saparlary hem aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

G

ahryman Arkadagymyzyň ähli ulgamlar bilen
birlikde telekeçilik pudagyna aýratyn ähmiýet
bermegi Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny çäksiz buýsan
dyrýar.
Milli Liderimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni Da
şoguz welaýatyna bolan iş saparynyň çäklerinde hem
welaýatda alnyp barylýan işler bilen ýerinde tanyşmagy
we birnäçe wezipelere garamagy welaýatyň ýaşaýjyla
rynyň, şol sanda türkmen telekeçileriniň göwün guşuny
ganatlandyrdy. Hormatly Prezidentimiz iş saparynyň
çäklerinde ýurdumyzyň energetika ulgamynyň pudak
laýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Energetika
ministrliginiň welaýat düzümleriniň hünärmenleriniň gat
naşmagynda iş maslahatyny geçirdi we birnäçe möhüm
wezipelere garady.
Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynda soňky ýyllar
da bu ulgamda amala aşyrylan giň gerimli özgertmeleriň
netijesinde ýurdumyzyň ähli sebitlerinde döwrebap elekt
rik stansiýalarynyň gurlandygyny, energetika kuwwat
lyklarynyň ençeme esse artdyrylandygyny, täze elektrik
geçiriji ulgamlaryň müňlerçe kilometriniň çekilendigini
belledi. Iş maslahatynda Diýarymyz we tutuş sebit üçin
möhüm ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine
telekeçileriň-de işjeň gatnaşýandyklary bellenildi.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň iş maslahatyn
dan soňra welaýatyň Görogly etrabynyň çäginde ýer
leşýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk
toplumyna barmagy we şol ýerde «Işewür topar» hojalyk
jemgyýetiniň ýolbaşçysy we hünärmenleri bilen duşuş
magy ýene bir ýola telekeçilik pudagyna ählitaraplaýyn
üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.
Hormatly Prezidentimiz ol ýerde hojalyk jemgyýetin
de alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, öndürilýän önümler

we olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy. «Işewür topar»
hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Ö.Sopyýew hormatly
Prezidentimize alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdu
myzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge mynasyp goşant
goşmak ugrunda hojalyk jemgyýetiniň agzybir toparynyň
sazlaşykly işi barada gürrüň berdi. Bellenilişi ýaly, hoja
lykda bir ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär.
Döwlet Baştutanymyz telekeçiniň alyp barýan işi,
maşgala durmuşy hem-de ol ýerde saklanylýan guşlaryň
görnüşleri bilen gyzyklandy. Ýurdumyzyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Ö.Sopyýew milli
Liderimize bu ýerde saklanýan bedeneler barada ilkinji
gezek habar bermek mümkinçiligine eýe bolandygyna
örän şatdygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz ol ýerde jüýjeleriň saklanyş
usullary, olaryň näçe wagtda ýetişýändikleri hem-de
guşlaryň ot-iýminiň taýýarlanylyşy bilen gyzyklandy.
Telekeçi guşçulyk toplumynda ýylyň dowamynda
alty tapgyrda 210 müň jüýjäniň çykarylýandygyny, bir
tapgyrda 35 müň jüýje goýberilip, olaryň 45 günde ýe
tişýändiklerini habar berdi. Hind towugynyň mäkiýany
120 günde, horazy bolsa 150 günde ýetişýär. Şonda
mäkiýanyň agramy 8 — 10 kilograma, horazyň agramy
bolsa 14 kilograma ýetýär.
Hormatly Prezidentimiz taýýarlanylan towuk etleriniň
gaplanylyşy, olaryň göze gelüwliligi hem-de önümleriň
nyşany bilen gyzyklandy. Bellenilişi ýaly, taýýar bolan
towuk etleri ýörite gaplara gaplanylýar, olaryň «Mahmal»
atly nyşany bar. Munuň özi ekologiýa taýdan arassa
ýokumly towuk etleriniň ýumşakdygyny hem-de adam
bedeni üçin peýdalydygyny aňladýar diýip, telekeçi
gürrüň berdi.
Hojalyk jemgyýetine ot-iým ösdürip ýetişdirmek üçin
50 gektar ýer bölünip berlipdir. Şonuň 20 gektarynda
mekgejöwen, 15 gektarynda jöwen, 5 gektarynda arpa,
10 gektarynda bolsa ýorunja ösdürip ýetişdirýärler. Mun
dan başga-da, işewür toplumyň soýumhana bölüminiň
bir sagatda 800 towugy et görnüşinde taýýarlamaga
mümkinçilik berýän kuwwatynyň bardygy bellenildi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk bolçuly
gyny üpjün etmekde işewür toparlaryň möhüm orun
(Dowamy 3-nji sahypada)

3

Rysgal 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary, duşenbe

MILLI LIDERIMIZIŇ
KÖPUGURLY SYÝASATY
TÄZE NEŞIRLERIŇ
SAHYPALARYNDA
21-nji ýanwarda paýtagtymyzda
«Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly
Berdimuhamedowyň halkara habar beriş seriş
delerine beren interwýulary», «Merkezi Aziýa
nyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşu
şygy» hem-de «Ykdysady Hyzmatdaşlyk
Guramasynyň 15-nji sammiti» atly syýasy
kitaplaryň neşir edilmegi mynasybetli ylmyamaly maslahat geçirildi. Bu kitaplarda milli
Liderimiziň baştutanlygynda döredijilikli ösüş
ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz,
baky Bitarap Türkmenistanyň saýlan netijeli
daşary syýasat ugry aýdyň şöhlelendirilýär.
Foruma ylym we bilim ulgamlarynyň, jemgyýetçilik
guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň
wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, mugal
lymlary hem-de talyp ýaşlar gatnaşdylar.
Kit apl ard a beý an edilý än wak al ar horm atl y
Prezidentimiziň oňyn täzeçillik syýasatyny aýdyňly
gy bilen açyp görkezýär. Şol syýasatyň netijesinde
Türkmenistan bütin dünýäde depginli ösýän, syýasy,
ykdysady hem-de ynsanperwer ulgamlarda netijeli
hyzmatdaşlygyň baş ugruny durmuşa geçirýän döwlet
hökmünde giňden tanalýar. Forumyň dowamynda Me
deni diplomatiýa — ählumumy parahatçylygyň kepili,
Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik hem-de
hoşniýetli goňşuçylyk syýasaty, onuň sebit we halkara
hyzmatdaşlyga, Merkezi Aziýada ýakynlaşmak işine
goşan düýpli goşandy ýaly mowzuklara bagyşlanan
çykyşlar diňlenildi.
Maslahata gatnaşyjylar «Halkyň Arkadagly zamana
sy» şygary astynda geçýän şu ýylda neşir edilen täze
kitaplaryň häzirki we geljekki nesiller üçin Watanymy
zyň şanly taryhyny açyp görkezýän gymmatly miras
boljakdygyny bellediler.
Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüz
lenme kabul etdiler. Onda milli Liderimize alyp barýan
içeri we daşary syýasaty üçin tüýs ýürekden hoşallyk
bildirdiler hem-de köpugurly, giň möçberli işlerinde täze,
ägirt uly üstünlikleri arzuw etdiler.
Forumyň çäklerinde Magtymguly adyndaky Türkmen
döwlet uniwersitetinde kitaplaryň hem-de amaly-haşam
sungaty eserleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Onda
ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlarynda amala aşy
rylýan ägirt uly özgertmeleriň başynda durýan döwlet
Baştutanymyzyň eserleri görnükli orun eýeledi. Bagşy
laryň hem-de ýaş ýerine ýetirijileriň çykyşlary dabara
özboluşly öwüşgin çaýdy.

MÖHÜM WEZIPELER,
BEÝIK BAŞLANGYÇLAR
(Başlangyjy 2-nji sahypada)

eýeleýändigini belläp, telekeçileriň yhlasly tagallasy
netijesinde ýurdumyzyň ilatynyň ýylyň tutuş dowamyn
da ter gök önümler, etiň dürli görnüşleri we ýumurtga
bilen üpjün edilýändigini aýtdy. Oba hojalyk önümlerini
öndürýän telekeçiler içerki bazarlarda dürli görnüşli
önümleriň, şol sanda maldarçylyk hem-de guşçulyk
önümleriniň, ýumurtganyň bolçulygyny pugtalandyr
mak ugrunda zerur tagallalary edýärler diýip, hormatly
Prezidentimiz belledi.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, halkymyz gadymy
döwürlerden bäri guşçulyk bilen meşgullanyp, towuk
ýumurtgasydyr etini öndürmäge aýratyn üns beripdir.
Ata-babalarymyz towugy ýedi hazynanyň biri hasap
lap, onuň etini, ýumurtgasyny ýokumly iýmit hökmünde
ulanypdyr.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bu telekeçileriň
guşçulyk bilen meşgullanyp, halkymyz üçin bähbitli iş
edýändigini, ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmäge
mynasyp goşant goşýandyklaryny belledi. Döwletimiz
telekeçiligi ösdürmäge uly üns berýär. Önümçiligiň
dürli ugurlaryny giňeltmek üçin zerur şertleri döredýär.
Telekeçilerimiziň netijeli işlemegi, täze önümçilikleri
ýola goýmagy üçin mundan beýläk-de zerur şertleri
dörederis diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we «Işe
wür topar» hojalyk jemgyýetiniň agzalaryna önümçiligi
mundan beýläk-de giňeltmegi maslahat berdi.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalary ýurdumyzda telekeçilige giň ýol açyp,
hususyýetçiligi ösdürmekde alyp barýan uly işleri üçin
hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş aýdýarlar.
Halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin
taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň
jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli işleri hemişe ro
waç bolsun!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Telekeçiler milli ykdysadyýetimiziň dürli ugurlarynda netijeli
zähmet çekýärler, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda häzirki zaman ýaşaýyş
jaýlaryny, mekdepleri, çagalar baglaryny, sport toplumlaryny we durmuş
maksatly beýleki köp sanly desgalary yzygiderli gurup,
ulanmaga berýärler.

ARKADAG GURDURÝAR
AJAP BINALAR
Golaýda Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşme
siniň mejlisler zalynda «Arkadag
gurdurýar ajap binalar» atly daba
raly hoşallyk maslahaty geçirildi.
Oňa Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzala
ry gatnaşdylar.
Maslahatda täsirli çykyşlaryň köp
sanlysy diňlenildi. Olarda nygtalyşy ýaly,
hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 18-nji
ýanwarynda Ahal welaýaty boýunça iş
saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze,
döwrebap edara ediş merkeziniň gurlu
şygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli
işler, şeýle-de ýurdumyzyň beýleki kün
jeklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän
desgalaryň taslamalary bilen tanyşmagy
hem-de bu babatda taryhy karary kabul
etmegi ähli halkymyzyň, şol sanda ýur
dumyzyň senagatçylarynyň we telekeçi
leriniň şatlygyny goşalandyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň tagalla
lary we goldawlary bilen ýurdumyzyň
ähli sebitleri, şol sanda Ahal welaýaty
durm uş-ykd ys ad y taýd an sazl aş ykl y
ösdürilýär. Häzirki döwürde welaýatyň
täze, döwrebap edara ediş merkeziniň
gurluşygyndaky işler döwrüň talabyna
laýyk derejede, ýokary depginde alnyp
bar ylý ar. Halk ym yz üçin has amatl y
şertleri döretmäge gönükdirilen giň möç
berli şähergurluşyk maksatnamasynda
kesgitlenen wezipeler üstünlikli amala
aşyrylýar.
Bu ägirt uly tasl am an yň durm uş a
geçirilmegi milli Liderimiziň halkymyzyň
ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandy
rylmagyna gönükdirilen durmuş-ykdysa
dy özgertmeleriniň rowaçlanýandygynyň
aýdyň subutnamasydyr.
Hormatly Prezidentimiz döwrebap
desgalaryň gurluşygynda häzirki za
manyň ösen tejribesiniň hem-de ylmyň
gazananlarynyň işjeň ulanylmagynyň
wajypdygyny hemişe nygtaýar. Şundan
ugur alyp, täze edara ediş merkezindä

ki ýaşaýyş we edara binalarynda, sport
desgalarynda, inžener ulgamlarynda
dünýäniň ösen tejribeleri milli binagärlik
ýörelgeleri bilen sazlaşykly ulanylýar.
Ýurt Baştutanymyzyň tabşyryklaryna
laýyklykda, ähli desgalaryň gurluşygyn
da täzeçil tehnologiýalar, nou-haular,
sanl y ulg am orn aşd yr ylý ar. «Akyll y»
şäher konsepsiýasy durmuşa geçirilýär.
Şeýle-de bu ýerde «ýaşyl» tehnologiýa
lar göz öňünde tutulyp, daşky gurşawyň
abadançylygyna aýratyn üns berilýär.
Ýerl i how a hem-de topr ak şertl er in e
laýyk gelýän baglardyr ösümlikler otur
dylyp, gök zolaklar döredilýär.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýy
lynyň ilkinji günlerinde milli Liderimiziň
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara
ediş merkeziniň gurluşygyna baryp, ba
hasyna ýetip bolmajak gymmatly mas
lahatlary, nesihatlary bermegi, bu ýerde
alnyp barylýan işleriň depgininiň has-da
ýokarlanmagyna itergi berer.
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap
edara ediş merkeziniň iki tapgyrda gu
rulmagy meýilleşdirilip, birinji tapgyrynda
336 sany binadyr desgalar gurulýar. Şo
laryň hatarynda 11 sany jemgyýetçilik,
26 sany edara binasy, 19 sany bilim eda
rasy, 258 sany iki we köp gatly ýaşaýyş
jaýlary, 8 sany saglyk we sport desgasy,
14 sany içerki we daşarky inžener ul
gamlary we desgalaryň gurluşygy amala
aşyrylýar. Bu desgalaryň gurluşygynda
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
niň agzalary bolan hususy kärhanalaryň
60-dan gowragy iş alyp barýar. Döwlet
tarapyndan gurluşyk işlerini amala aşyr
ýan potratçy we kömekçi potratçy kär
hanalar üçin ykdysady we guramaçylyk
taýdan ýeňillikli şertler döredilýär.
Döwlet Baştutanymyzyň Ahal wela
ýatynyň täze, döwrebap edara ediş mer
kezinde gurulýan döwrebap myhman
hanany «Marköw» diýip atlandyrmak,
söwd a merk ez in e bols a «Gökd er e»
adyny dakmak baradaky aýdanlary halk
arasynda uly goldaw tapýar.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmen
telekeçileri şäherleri gurmaga ukyply
dyr» diýen sözlerinden ruhlanýan gur
luşykçylarymyz yhlaslaryny gaýgyrman
işleýärler. Türkmen telekeçileri ýerine
ýetirýän gurluşyk işlerinde, şol sanda
milli Liderimiziň ak pata bermegi bilen
başlanan iri taslamalar bolan, Ahal we
laýatynyň täze, döwrebap edara ediş
merkeziniň hem-de Aşgabat — Türkme
nabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň
gurl uş yg yn y döwr üň tal ab yn a laý yk,
ýokary hilli ýerine ýetirjekdiklerine ynan
dyrýarlar.
Gahryman Arkadagymyzyň täze ýylyň
başynda ahalteke bedewleriniň meka
nynda täze taýçanagyň dünýä inmegi,
ady rowaýata öwrülen Pereňiň nesil
ugruna degişli Gözbaş we Keýkilhan atly
bedewlerden bolan gurtmele reňkli taý
çanaga «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýyly bilen baglanyşykly Zaman diýip at
goýup, Ogulabat ejäniň ören alajasyny
ýagş y arz uwl ar bil en onuň boýn un a
dakmagy ýylyň düşümliliginden, döw
letlilikden nyşandyr.
Hormatly Prezidentimiziň: «Goý, bu
taýyň ady Zaman bolsun! Geljek 30 ýy
ly öz içine alýan täze döwre niýetlenen
beýik maksatlarymyz bedew bady bilen
dowamat-dowam bolsun!» diýen arzuw
lary uly üstünlikleriň ak patasydyr.
Maslahata gatnaşyjylar şunuň ýaly
möhüm iri taslamalary durmuşa geçir
mek üçin ähli amatlyklary döredip berýän
Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini
beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň
janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan
beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny
arzuw etdiler.
«RYSGAL»

«AKYLL Y» ÖÝ:
SANLY ULGAMYŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI
«Akylly» öý jaýdaky dürli enjamlary
dol and yrm ag y awt om atl aşd yrm ag yň
topl uml aý yn ulg am yd yr. Ol geç en
asyr yň ort al ar ynd a ýüz e çyks a-da,
döwürdeşlerimiziň tehniki enjamlara
gözegçiligiň we olary dolandyrmagyň
şu usulyny has-da ileri tutmagy bilen,
häzirki döwürde giňden ýaýbaňlanýar.
«Akylly» öý, esasan, üç aýratyn
lygy, ýagny durmuş howpsuzlygynyň
derejesini ýokarlandyrmak, ýaşaýyş
amatlyklaryny gowulandyrmak hem-de
serişdeleri ulanmagyň tygşytlylygyny
we netijeliligini üpjün etmek ugurlaryny
özünde jemleýär.
Ýaşaýyş amatlyklary diýlende, teh
nol og iý al ar yň köm eg i göz öňünd e
tutulýar. Olaryň kömegi bilen çyralary
ýakmak ýa-da söndürmek, howanyň
ýylylygyny, çyglylygyny sazlamak, aý
nanyň žalýuzlaryny ýa-da tutularyny
açyp-ýapmak, kompýuteri, telewizory
we beýl ek i enj aml ar y dol and yrm ak
has aňsatdyr. Aýdaly, öýde ütügi öçü
rendigiňiz ýadyňyza düşmeýän bolsa,
onuň elektrik energiýasyny smartfony

ňyzdaky düwmäniň kömegi bilen kesip,
ynjalyp bilersiňiz.
Şeýle öýlerde dürli duýduryjy en
jamlaryň ulanylmagy bilen, energiýa
20 — 40 göterim tygşytlanýar. Ýangyn,
suw alma, gaz ýaýramagy ýaly howp
laryň wagtynda öňüniň alynmagy hem

siziň ýitgileriňizi azaldyp biler. Şeýle-de
«akylly» öý nätanyş adamlaryň girme
gi, öýde bolmaly adamyň wagtyndan
öň çykyp gitmegi ýaly ýagdaýlarda-da
habar berýär. Öý eýeleri öýde uzak
wagtlap ýok wagtlarynda aýnany açypýapyp, çyrany ýakyp-söndürip, «akylly»
öý bu ýerde adam ýaşaýan ýaly düşün
je döredip bilýär. Şeýle-de ol gapynyň
gulpy döwlen ýagdaýynda ýa-da öýde
garaşylmaýan hereketler ýüze çykanda,
bu barada öý eýesine dessine habar
berýär.
Öýüň içine wideogözegçiligiň kömegi
bilen iş ýeriňden ýa-da başga bir uzak
aralykdan öýe we öýdäkilere, şol sanda
çagalara, öý haýwanlaryna gözegçi
lik edip bolýar. Şeýle-de «bulutlaýyn»
tehnologiýalary ulanyp, wideoýazgyla
ry uzak wagtyň dowamynda howpsuz
saklamak mümkin.
«Akylly» öýi dolandyrmak ýönekeý
bolup, ondan ýaşlar, ýaşulular hem
aňsatlyk bilen baş alyp çykyp bilýärler.
«RYSGAL»
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AZYK BOLÇULYGY

önümçilik üçin tebigy
çig mal baýlyklary

tohumlyk ýumurtga enelik towuklaryň fermasyn
da ýetişdirilýär. Bu ýerde Ýewropanyň öňdebaryjy
«Aviagen» kompaniýasynyň ýerli şertlerimize uýgun
laşan hem-de önümliligi ýokary bolan «ROSS 308»
görnüşli towuklary ýetişdirilýär.
Guşçulyk toplumynda hersi 44 müň 200 jüýjä ni
ýetlenen 12 ketek bolup, olar döwrebap enjamlar,
ýagny towuklar üçin zerur bolan ýagtylygy we ýylylygy
sazlaýjylar bilen üpjün edilen.
Daýhan hojalygynyň çäginde sagatda 10 tonna
iým öndürýän kärhanasy hem hereket edýär. Bu ýer
de işler gowşamaýan depginde alnyp barylýar. Guşlar
üçin ýörite granula görnüşli iými öndürýän zawodyň
ýyllyk kuwwatlylygy 72 müň tonna barabardyr.
«Nurly meýdanyň» Bereket etrabynyň Uzynsuw
obasynda ýerleşýän ýumurtga ugurly guşçulyk fer
masynda bolsa «Lohmann» kompaniýasynyň 90
günde ýumurtga berip başlaýan towuklary idedilýär.
Umuman,‚ bu hojalykda guşçulygy ösdürmäge top
lumlaýyn çemeleşilýär.

ÝEDI HAZYNANYŇ BIRI
Ýurdumyzyň hususy pudagynda ýedi hazyna
nyň biri bolan guşçulyga, towuk etini öndürmäge
aýratyn ähmiýet berilýär. Indi köp ýyllardan bäri
hereket edip, halkymyzy guş eti bilen üpjün edip
gelýän hususy kärhanalaryň biri hem Ahal welaýa
tynyň Gökdepe etrabynyň «Türkmenistan» daýhan
birleşiginiň çäginde ýerleşýän «Altyn jüýje» hojalyk
jemgyýetidir.
Ýylda 1000 tonna guş etini öndürmäge ukyply
bolan bu hojalyk jemgyýetiniň fermasy 2007-nji ýy
lyň mart aýynda türkmen gurluşykçylary tarapyndan
gurlup, işe girizildi. Fermanyň tehniki enjamlary bolsa
Türkiýe Respublikasyndan satyn alyndy.
100 müň jüýje saklamaga ukyply bolan guşçulyk
toplumynda ýyl geldigiçe guşlaryň sany artdyrylýar.
Olar üçin bu ýerde jemi 8 sany guş ketekleri ýer
leşdirilen. Towuk jüýjesi örän ynjyk bolansoň, olary
ösdürip ýetişdirmek irginsiz zähmeti talap edýär. Şol
sebäpden hem mydama olaryň iýmitine, saklanylyş
şertlerine, ýataklarynyň arassaçylygyna berk gözeg
çilik etmeli bolýar. Şeýle-de guş saklanýan ýataklaryň
arassa bolmagy hem-de howasynyň tämizlenmegi
üçin ýörite tehnikalar bökdençsiz işledilýär.
Eziz Diýarymyzda daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň ösdürilmegi we
eksportyň artdyrylmagy häzirki wagtda ýurdumyzyň
ykdysadyýetiniň esasyny düzýär. «Altyn jüýje» ho
jalyk jemgyýeti hem muňa öz mynasyp goşandyny
goşýar. Hojalyk jemgyýetiniň diňe bir guş etini öndür
ýän fermasy bolman, eýsem, ýyllyk kuwwaty 18 müň
tonna barabar bolan iým zawody hem hereket edýär.
Hojalyk jemgyýetiniň çäginde guşlar üçin ekologi
ýa taýdan arassa iýmleri öndürmekde ähli amatlyklar
döredilen kärhana 2016-njy ýylyň iýun aýyndan bäri

hereket edýär. Kärhananyň önümçilik binasynda
Türkiýe Respublikasynyň öňdebaryjy «Yemmak»
kompaniýasynyň enjamlary ornaşdyryldy.
Kärhanada içerki bazardan däneli ösümlikleri sa
tyn alyp, olary ýöriteleşdirilen tehnologiýalar arkaly
gaýtadan işläp, guş iýminiň sagatda 10 tonnasy öndü
rilýär. Öndürilýän iýmiň düzümine guşlar üçin ýokumly
bolan bugdaý, mekgejöwen, soýa, dürli witaminler,
minerallar, ösümlik ýagy goşulýar. Şeýle-de broýler
towuklary üçin deňagramlaşdyrylan iýmleri olaryň
ýaş aýratynlyklaryna görä,‚ 4 görnüşde öndürilýär.
Şeýle hem bu ýerde iki toplumdan daşary in
kubator ulgamy ornaşdyrylan kärhana hem bar.
Ol Belgiýa patyşalygynyň «Petersime» kompaniýa
synyň enjamlary bilen üpjün edilen. Geljekde enelik
towuklaryň önümçiligi bilen meşgullanmagy hem göz
öňünde tutup, Türkiýe Respublikasynyň «Tawsan»
kompaniýasyndan 4 sany enelik towuklar üçin ke
tekler satyn alnyp ornaşdyryldy.
Ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň
söwda nokatlarynda «Altyn jüýje» haryt nyşanly
önümleri uly isleg bilen satyn alynýar. Biz hem «Altyn
jüýje» hojalyk jemgyýetine mundan beýläk hem ýur
dumyzyň azyk bolçulygyny ýokarlandyrmakda alyp
barýan işlerinde zähmet üstünliklerini, rowaçlyklary
arzuw edýäris.

ÝYLDA 30 MILLION ÝUMURTGA ÖNDÜRMÄGE UKYPLY

Hususy guşçulyk pudagynda Türkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan
«Röwşen-Rahym» daýhan hojalygynyň alyp barýan
işleri hem barha ilerleýär. Indi 10 ýyldan gowrak wagt
bäri guşçulyk bilen meşgullanýan bu daýhan hojalygy
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Magtymguly adyn

SENAGAT

DUZ ÝATAKLARY —

«NURLY MEÝDANYŇ» IŞLERI ILERI
Häzirki wagtda ata Watanymyzda türkmen tele
keçileri obasenagat toplumynyň düzümini döwre
baplaşdyrmakda, pudaga öňdebaryjy tehnologiýa
lary we hojalygy ýöretmegiň iň peýdaly usullaryny
ornaşdyrmakda, ýokary hilli dürli önümleriň, şol
sanda azyk önümleriniň çykarylýan möçberleri
ni artdyrmakda aýratyn orny eýeleýärler. Hususy
işewürleriň oba hojalygynyň guşçulyk pudagyny
ösdürmek, ony düşewüntli pudaga öwürmek ug
rundaky tutanýerli işleri örän guwandyryjydyr. Olar
köp önüm berýän we tiz ösüp ýetişýän towuklary
häzirki zaman tehnologiýasy esasynda idedýärler
we olary köpeldýärler.
Şolaryň biri-de 2013-nji ýylda döredilen «Nurly
meýdan» daýhan hojalygydyr. Onuň Balkan welaýa
tynyň Bereket etrabynyň çägindäki guşçulyk toplumy,
iým zawody, inkubator toplumy we enelik towuklaryň
fermasy sazlaşykly işleýär.
Inkubator toplumynda ýylda 12 million jüýje çy
karmaga mümkinçilik bar. Onuň üçin gerek bolan
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daky daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýär.
Daýhan hojalygynyň döwrebap guşçulyk toplu
mynda «Loman» tohumly towuklar idedilýär. Towugyň
bu görnüşi ýumurtga berijiligi bilen tapawutlanýar. Bu
ýerde birbada towugyň 100 müň sanysyny saklamaga
mümkinçilik bar.
5 gektar meýdany eýeleýän guşçulyk toplumynda
20 işgär zähmet çekýär. Ýyllyk kuwwaty 30 million
ýumurtga öndürmäge niýetlenen toplumda towuklary
iýmlemek, suwa ýakmak, arassaçylyk işleri awtomati
ki usulda alnyp barylýar. Daýhan hojalygyna guşçulyk
toplumyny alyp barmak üçin bölünip berlen meýdan
da ot-iýmlik ekinleriň birnäçe görnüşleri ýetişdirilýär.
Guşçulyk toplumynyň önümleri paýtagtymyzyň
we ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda
elýeterli bahadan halkymyza ýetirilýär.
Laçyn BERDIMYRADOWA.
«Rysgal».

KÖÝTENDAG DAŞ DUZ ÝATAGY
Bu duz ýatagy Magdanly şäherinden 75 kilometr uzaklykda
ýerleşýär. Ýatagyň geologik gurluşy Gowurdak daş duz ýatagyna
meňzeş. Duz gatlagynyň galyňlygy 19 metrden 94 metre çenli.
Bu ýatagyň arassalanmadyk duzy mallar üçin iýmitlik duz we
tehniki duz hökmünde ulanmaga ýaramly. Bu duzuň ýeriň ýüzü
ne çykýan ýerlerinden birnäçe ýyllaryň dowamynda açyk usul
arkaly duz gazylyp alyndy. Häzirki döwürde bu duz ýatagynda
daş duzuny gazyp almak işlerini Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, “STT” hususy kärhanasy
amala aşyrýar. Gazylyp alynýan duzdan bu kärhanada iýmitlik
duz, mallar üçin duz, lukmançylykda dem alyş yollarynyň kesel
lerine garşy göreşmek üçin daş duzundan kesilen kerpiçler we
adam saglygy üçin peýdaly “duz çyralary” öndürilýär.
HOJAKYÝAM DAŞ DUZ ÝATAGY
Bu duz käni Magdanly şäheriniň günbatar tarapynda 4 kilo
metr uzaklykda ýerleşmek bilen, bu duz gatlagynyň galyňlygy 104
metrden 234 metre ýetýär. Bu duz ýatagynyň gorlary, ony ýeriň
aşagyndan şahta usuly bilen gazyp almak we tehniki maksatlar
üçin ulanmak şerti bilen 1998-nji ýylda tassyklanan.
UZYNKUDUK DAŞ DUZ ÝATAGY
Bu duz ýatagy Magdanly şäherinden 20 kilometr uzaklyk
da ýerleşýär. Ýeriň ýüzüne çykýan duz gatlagynyň galyňlygy
17 metrden 40 metre çenli bolup, duz ýatagynyň gorlary, ony
ýeriň ýüzünden gazyp almak we tehniki maksatlar üçin ulanmak
şerti bilen tassyklanan.
Türkmenistanda ýokarda ady sanalan duz ýataklaryndan baş
ga-da, köp sanly duz känleri bar. Olaryň gorlary häzirki wagtda
alymlarymyz tarapyndan öwrenilýär.
Belli bolşy ýaly, arassa duz adamyň we haýwanlaryň iýmitlik
duzy hökmünde, çörek, süýt we süýtden öndürilýän iýmitleri (peý
nir we başgalary), et önümlerini öndürmekde, deri eýlemekde,
matalary reňklemekde, egin-eşik ýuwujy, kosmetiki serişdeleri
öndürmekde we başga-da ýüzlerçe önümçiliklerde ulanylýar.
Biziň ýurdumyzda öndürilýän nahar duzy, hökmany suratda,
ýodlaşdyrylan bolmalydyr. Ýeri gelende bellesek, Türkmenistan
Orta Aziýa sebitinde ilkinji bolup iýmitlik duzy ýodlaşdyrmagy ýola
goýdy. Duza goşulýan ýoduň birleşmeleriniň öz ýurdumyzda ön
dürilýändigini belläp geçmek zerurdyr. Adamyň iýmitinde ýoduň
ýetmezçiligi agyr keselleriň döremegine getirýär.
Ýurdumyzda duzdan öndürilýän önümleriň biri bolan kaustik
sodanyň (iýiji natriň ýa-da natriniň gidrooksidi) önümçiligi alymlar
tarapyndan öwrenilýär. Bu maddany öndürmegiň dünýäde iň
ýaýran usullaryň biri bolan elektroliz usuly arkaly ondürmek üçin
duz, suw we elektrik energiýasy gerek, ýagny bu çig mallaryň we
şertleriň ählisi biziň ýurdumyzda ýeterlik mukdarda bar. Kaustik
soda bu usul bilen öndürilende, onuň ýany bilen hlor we wodorod
bölünip çykýar. Kaustik soda biziň ýurdumyzda dürli önümçilik
lerde, şol sanda dokma, himiýa we azyk senagatynda, ýuwujy
serişdelerini öndürmekde, nebit önümlerini arassalamakda we
beýleki köp sanly önümçiliklerde ulanylýar. Ýurdumyzyň sena
gatynyň bu önüme bolan islegi häzirki döwürde 10 — 15 müň
tonna barabardyr. Eger-de kaustik soda we hlor öz ýurdumyzda
öndürilip başlansa, onda olaryň esasynda başga-da köp sanly
önümleriň önümçiligine ýol açylar.
Hlor häzirki döwürde biziň ýurdumyzda ýody öndürmekde,
agyz suwuny zyýanly mikroorganizmlerden arassalamakda,
dokma senagatynda pamygy, ýüňi agartmakda giňden ula
nylýar. Hlory çig mal hökmünde peýdalanyp, köp s
 anly hlorly
önümleri öndürýärler. Olara mysal edip, duz kislotasyny, natriý
we kalsiý gipohloridlerini, hlorly heki, dünýäde iň köp öndürilýän
plastmassalaryň biri bolan poliwinilhloridi (PWH) we beýleki köp
sanly organiki däl we organiki birleşmeleri görkezmek bolar.
Ýeri gelende belläp geçmeli maglumatlaryň biri-de, biziň ýurdu
myzda tebigy gaz we nebit gaýtadan işlenilende, emele gelýän
uglewodorod gazlarynyň esasynda polietilen we polipropilen
polimerleriniň dürli görnüşleriniň önümçiligi Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň we Gyýanlydaky
polimer zawodynyň işläp başlamagy netijesinde Türkmenistan
dünýäde polimer öndürýän we eksport edýän ýurtlaryň sanawyna
girdi. Döwletimiziň indiki meýilleşdirýän uly taslamalarynyň biride, PWH polimerini, kaustik sodany we duz kislotasyny öndürýän
toplumydyr. Bu taslamanyň amala aşyrylmagynyň netijesinde,
ýurdumyzyň senagat kuwwatlylygy has-da beýgeler. Belli bolşy
ýaly, PWH dürli turba geçirijileri, aýna-gapylary, mebelleri we
ýüzlerçe görnüşli beýleki gurluşyk materiallaryny öndürmek bilen
meşgullanýan köp sanly kiçi kärhanalary gurmaga we müňlerçe
täze iş orunlaryny döretmäge ýol açar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
BÄSDEŞLIGE UKYPLY

MULTIFILAMENT ÝÜPLÜKLER

Häzirki wagtda ýurdumyzyň işewürliginiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hök
münde ýerli çig mallardan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
we eksport ugurly önümleri öndürýän senagat kärhanalary yzygiderli döredilýär.
Şolaryň biri hem «Agaýana» hususy kärhanasydyr.

«Abraýly dostlar» hususy kärhanasy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda polip
ropilen multifilament ýüplükleriniň önümçiligini ýola goýdy. Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň Ak bugdaý etrabynyň
çägindäki senagat zolagynda ýerleşýän kärhanada önümçilik üçin gerekli çig
mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan we
Gyýanlydaky polimer zawodyndan alynýar. Kärhana tarapyndan dürli görnüşli
we reňkli multifilament ýüplükleri öndürilýär.

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynda ýerleşýän kärhanada agaç gyryndylaryndan
ýasalan örtükler — DSP-ler öndürilýär. Önümçilikde, esasan, ýerli çig maldan — gowaça
çöpünden peýdalanylyp, gowaça we agaç gyryndylarynyň dykyzlandyrylan gatlagy ulanylýar.
Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň kämil enjamlary
bilen enjamlaşdyrylmagy, bu ýerde bir ýylyň dowamynda 20 müň kub metr önüm öndürmäge
mümkinçilik berýär. 100-den gowrak işgär zähmet çekýän kärhanada öndürilýän önümleriň
hiliniň ýokary, bäsdeşlige ukyply, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlemekde oňaýly we
ýeňil bolmagy gazanylýar. Häzirki wagtda bu ýerde DSP we laminirlenen DSP öndürilýär.
DSP-leriň ini 1,83 metr, uzynlygy 2,75 metr bolup, galyňlygy 8 millimetrden 24 millimet
re çenlidir. Bu önümler Gazagystan Respublikasyna, Azerbaýjan Respublikasyna eksport
edilýär. Golaýda bolsa DSP-leriň onlarça tonnasy Täjigistan Respublikasyna, Özbegistan
Respublikasyna ugradyldy.

Bu ýerde dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň döwrebap enjamlarynyň ornaş
dyrylmagy, ýylda 1400 tonna ýüplük öndürmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada ýaşlaryň
onlarçasy zähmet çekip, işler günüň dowamynda 3 çalşykda alnyp barylýar. Bu ýerde ýörite
hil barlaghanasy bolup, onda Germaniýa Federatiw Respublikasyndan getirilen enjamlar
oturdyldy. Kärhananyň bu ugurda halkara ISO güwänamalaryň birnäçesine eýe bolmagy,
onuň önümleriniň dünýä ülňülerine laýyk gelýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Ýeri gelende bellesek, polipropilen multifilament ýüplükleri dürli görnüşli torlary örmek
de, üýşme tanaplardyr düşekleri dokamakda, polipropilen haltalary tikmekde we beýleki
önümçiliklerde giňden peýdalanylýar. Bu ýüplükleriň mümkinçilikleri olaryň senagatda has
islegli we geçginli haryt bolmagyna getirýär. Şoňa görä, «Polyyarn» haryt nyşany bilen
öndürilýän ýüplükler diňe bir içerki bazarda däl-de, eýsem, dünýä bazarynda hem uly is
legden peýdalanýar. Bu önümler daşary ýurtlaryň birnäçesine — Özbegistan Respublika
syna, Russiýa Federasiýasyna, Italiýa Respublikasyna eksport edilýär. Golaýda «Abraýly
dostlar» hususy kärhanasy önümleriniň 44 tonnasyny Türkiýe Respublikasyna eksport etdi.
Kärhana yzygiderli ýagdaýda buýurmalar gelip gowuşýar. Hut şundan ugur alyp,
«Abraýly dostlar» hususy kärhanasy geljekde önümleriň eksportyny we öndürijilik kuwwa
tyny artdyrmagy meýilleşdirýär.

HALKARA BAZARDA ORNUNY PUGTALANDYRÝAR
Telekeçilige döwlet tarapyndan goldaw berilmeginden ruhlanýan türkmen te
lekeçileri ýurdumyzda ýokary bäsdeşlik mümkinçilikli, eksport ugurly önümleri
bilen diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşarky bazarda hem uly meşhurlyga
eýe bolýarlar. Şolaryň biri hem «Türkmen enjam» hojalyk jemgyýetidir.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat
zolagynda ýerleşýär. 2018-nji ýylda önümçilige başlan kärhanada diametri 110 millimetr
den 630 millimetre çenli bolan ýokary basyşa çydamly polietilen suw turbalary, diamet
ri 16 — 32 millimetr bolan elektrik geçiriji kabeller, iki gatly diametri 100 millimetrden
250 millimetre çenli bolan lagym turbalary öndürilýär. Munuň üçin kärhanada Germaniýa
Federatiw Respublikasynyň kämil enjamlary ornaşdyryldy. Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda
14 müň 400 tonna çig maly gaýtadan işlemäge deňdir.
Önümçilik üçin gerek bolan çig malyň esasy bölegi Gyýanlydaky polimer zawodyndan
alynýar. Kärhanada işçi-hünärmenleriň ýigrimiden gowragy zähmet çekýär. «Türkmen
enjam» hojalyk jemgyýeti ýokary hilli önümleri bilen diňe bir içerki bazarda däl, eýsem,
halkara bazarda hem öz ornuny pugtalandyrýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümleri Özbe
gistan Respublikasyna, Gruziýa Respublikasyna eksport edilýär. Bu önümlere Russiýa
Federasiýasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň işewürleri
hem gyzyklanma bildirýärler.
Ýeri gelende bellesek, «Türkmen enjam» hojalyk jemgyýeti tarapyndan hormatly
Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda ýylda
1 million tonna sement öndürýän Lebap sement zawodynyň 2-nji tapgyrynyň taslamasyny
düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak boýunça işler hem alnyp
barylýar.

GAPLAMAGA AMATLY
2014-nji ýylda esaslandyrylan «Begler ýoly» hususy kärhanasynda plast
massadan azyk önümleri üçin niýetlenen, himiýa serişdeleri üçin, önümçilik
däki dürli ýaglar üçin uly göwrümli gaplar öndürilýär. Kärhana gysga wagtyň
içinde içerki we daşarky bazarda uly islege eýe bolmagy başardy. Bu ýerde
öndürilýän önümler müşderileriň isleglerine doly laýyk gelýär.
Ýer i gel end e bell es ek,
ýokar y hill i önümleri önd ü
rip, işleriň dünýä ülňülerine
laýyk derejede alnyp baryl
ýandygy üçin «Begler ýoly»
hus us y kärh an as y halk ar a
ISO-9001:2015 güwänama
syna mynasyp boldy. Şeýle
hem kärh an ad a ISO gur a
masynyň hünärmenleri bilen
onlaýn internet ulgamy arka
ly yzygiderli söhbetdeşlikler
geçirilip, önümçiligiň esasy
ugurlary barada maslahatlaşylýar.
Döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, kärhanada bir gije-gündiziň dowamynda
10—15 tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçilikde, esasan, ýerli çig maldan
peýdalanylýar. Bu ýerde öndürilýän «Algap» haryt nyşanly plastik önümleri ulanmaga
amatlylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Bu önümler içerki bazar
lary doly üpjün etmek bilen, daşary ýurtlara hem ugradylýar. Russiýa Federasiýasyna,
Azerbaýjan Respublikasyna, Gruziýa Respublikasyna önümleri eksport etmek boýunça
degişli geleşikler geçirilýär.
Häzirki wagtda kärhanada işçi-hünärmenleriň 60-dan gowragy zähmet çekýär. Olar
täze görnüşli önümleri öndürmek, içerki we daşarky bazarda hyzmatdaşlaryny has-da
artdyrmak ugrunda işleri alyp barýarlar.

Importyň ornuny tutýan önümlerimiz

BINALARYŇ BEZEGI
«Altyn gapy» hojalyk jemgy
ýeti ýurdumyzda mebel önümçi
ligini ilkinjileriň hatarynda ýola
goýan we döwrebap mebelleri
öndürmek boýunça işleriň dep
ginini yzygiderli ýokarlandyrýan
önümçilikleriň biridir.
Öndürýän owadan, döwrebap mebelleri
bilen il içinde adygyp, müşderileriniň ýoka
ry bahasyna mynasyp bolýan «Altyn gapy»
hojalyk jemgyýeti 2001-nji ýylda önümçiligini
ýola goýdy. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň «Täze durmuş» geňeşliginiň çä
ginde ýerleşýän kärhanada öýleriň içki jaý
lary üçin gapylar, şkaflar, aşhana mebelleri,
edara-kärhanalar üçin mebeller ýaly ýeňil
mebelleriň onlarça görnüşi öndürilýär. Ger
maniýa Federatiw Respublikasynyň, Türkiýe

Respublikasynyň, Italiýa Respublikasynyň
tehnikadyr tehnologiýalary ornaşdyrylan kär
hana aýda oňaýly we ýokary hilli gapylaryň
3 müňüsini öndürmäge ukyply.
Kyrk işgär zähmet çekýän kärhanada
müşderiniň islegine görä, mebelleriň ölçegi,
bezegi, reňki kesgitlenip, buýurmalar esa
synda önüm öndürilýär. Sargytçylaryň islegi
boýunça haryt tiz wagtda taýýarlanyp, olaryň
öýlerine eltilip, gurnalyp berilýär.
Häzirki döwre çenli «Altyn gapy» hojalyk
jemgyýetiniň Aşgabat şäherini ösdürmegiň
13, 14, 15-nji tapgyrlarynda gurlan binalaryň
mebellerini ýasamak we gurnamak işleri
ne gatnaşandygyny hem bellemek gerek.
Kärhana geljekde hem ýokary hilli mebel
önümleriniň görnüşlerini artdyrmagy mak
sat edinýär.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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TELEKEÇILIK

OBA HOJALYGY

GEÇGINLI HARYTLAR

DÜÝÄM BAR — DÜNÝÄM BAR

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
senagat zolagynda ýerleşýän «Kerwenler»
hususy kärhanasy 2020-nji ýylda önümçili
ge başlady. Halkymyzyň gymmatly baýlygy
hasaplanýan saryja goýnuň ýüňünden
taýýarlanylýan ýüň ýüplügi, türkmen mil
li nagyşlary bilen bezelen örtgüler, ýüň
ýorganlar içerki bazarda geçginli harytlar
hasaplanýar we daşary ýurtlara hem eks
port edilýär. Germaniýa Federatiw Res
publikasynyň kämil enjamlary bilen üpjün
edilen bu kärhanada 1 aýyň dowamynda
ýüň ýüplükleriniň 15 tonnadan gowragy,
örtgüleriň 15 müň metrden gowragy, ýor
ganlaryň bolsa müňlerçesi öndürilýär.
Hus us y kärh an ad a önd ür ilý än ýüň
ýüplükleri bolsa içerki bazarda iň geç
ginli haryt hasaplanýar. Ýurdumyzyň haly
kärhanalary haly dokamak üçin şertnama
esasynda kärhananyň ýüplüklerini yzygi
derli satyn alýarlar. Dürli galyňlykda we
dürli ölçegde nah ýüplüklerinden dokal

Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Polat
Kanaýewiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etra
bynyň «Ahal» daýhan birleşiginiň çägindäki
hususy maldarçylyk hojalygynda 200 töwe
regi bir örküçli arwana düýeler, 100 çemesi
iri şahly mallar idedilýär. 2015-nji ýyldan bäri
hereket edýän bu hususy maldarçylyk hoja
lygy 144 gektar meýdany tutýar. Bu ýerde
2017-nji ýylyň 23-nji maýynda düýe çaly,
agaran ýaly önümleri öndürýän kärhana
hem işe girizildi.
Russiýa Federasiýasynyň enjamlary bilen
üpjün edilen kärhananyň kuwwatlylygy 1 gi
je-gündiziň dowamynda 4 tonna düýe çalyny
öndürmäge ukyplydyr. Düýe çaly 0,5; 1; 1,5
litrlik, agaran 100 gramdan 500 grama çenli
bolan göze gelüwli gaplara gaplanyp, «Çöl
gämisi» haryt nyşany bilen paýtagtymyzyň
söwda nokatlaryna ugradylýar.
Düý e süýd ün iň teb ig y ýagd aýd a tur
şamagynyň netijesinde alynýan süýtturşy
önüm bolan düýe çaly ynsan saglygyny

ýan örtgüler bolsa müşderileriň islegine
görä dokalyp berilýär. Dürli reňkdäki ýüň
ýorg anl ar buý urm al ar esas ynd a hem
öndürilýär. Ýaňy-ýakynda bolsa ýüň ýor
ganlaryň müňlerçesi buýurmalar esasyn
da ýurdumyzyň harby gullukçylary üçin
öndürilip başlandy.
«Kerwenler» hususy kärh an asyn yň
önümleri Russiýa Federasiýasyna, Ga
zagystan Respublikasyna, Özbegistan
Respublikasyna eksporty ýola goýlan.
Geljekde hem bu hususy kärhananyň ag
zybir işgärleri öndürýän önümleriniň gör
nüşlerini giňeldip, eksport mümkinçilikle
rini has-da artdyrmagy maksat edinýärler.

HIMIKI ARASSALAÝYŞ HYZMATLARY

MALDARÇYLYK PUDAGY ÖSDÜRILÝÄR

Himiki arassalaýyş hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalaryň biri-de «Päkize»
kärhanasydyr. Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde ýerleşýän kärhana
ýokary hilli hyzmatlary bilen öz müşderileriniň göwnünden turmagy başarýar.
2009-njy ýylda esaslandyrylan bu kär
hana Italiýa Respublikasynyň öňdebaryjy
kompaniýasynyň döwrebap ýuwujy en
jamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bu enjam
larda arassalanan egin-eşikler örän aras
sa, adamyň beden saglygy üçin zyýansyz
bolup durýar. Kärhana egin-eşikleri, husu
san-da, halkymyzyň milli geýimleri bolan
keteni köýnekleri, tahýalary, gelinlerimiziň
toý lybaslary bolan kürteleri, çabytlary, milli
nagyşly geýimleri örän ýokary derejede

arassalamak, ýuwmak, ütüklemek boýun
ça hyzmatlary hödürleýär.
Kärhananyň işgärleri hyzmatlaryň hilini
has-da ýokarlandyrmak maksady bilen,
dünýäniň belli himiki arassalaýyş önüm
lerini öndüriji kärhanalarynyň hünärmen
leri bilen ýakyndan maslahatlaşyp, dünýä
tejribelerini önümçilige ornaşdyrýarlar.
Şeýle-de kärhana gyş möwsüminde geýil
ýän paltolary, sütükli we deri egin-eşikleri
ýokary derejede arassalamakda uly işleri
alyp barýar.
«Päkize» himiki arassalaýyş kärhanasy
geljekde welaýatyň beýleki etraplarynda
hem şahamçalaryny açmagy ýola goýmak
maksady bilen gerekli işleri alyp barýar.

Häzirki wagtda oba hojalygynyň ähli
ugurlary bilen birlikde, maldarçylyk
pudagyna hem aýratyn üns berilýär.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç et
rabynyň Hakykat daýhan birleşiginiň
çäginde ýerleşýän «Uly ynam» daýhan
hojalygynda iri şahly mallar idedilýär.
Bu daýhan hojalygy 2016-njy ýylda
esaslandyryldy. Iri şahly mallara ni
ýetlenen mal semrediji hojalygynda
оbа hоjаlyk önümleri bolan et we süýt
önümleriniň bolçulygyny gazanmak
boýunça işler alnyp barylýar.
Häzirki wagtda bu maldarçylyk hojaly
gynda et we süýt öndürijiligi ýokary bolan
“Simmental” tohumly iri şahly mallaryň 364
sanysy idedilýär.
2021-nji ýylyň geçen döwründe maldarçy
lyk hojalygynda 110 tonnadan gowrak süýt,
30 tonnadan gowrak et öndürildi, şeýle hem

ISLEGLI ÖNÜM
Ýurdumyzyň bereketli topragynda ösdü
rilip ýetişdirilýän miwelerden taýýarlanyl
ýan ekologiýa taýdan arassa mürepbeler,
indi her bir künjekdäki söwda nokatlarynda
halkymyza elýeterli bahadan hödürlenilýär.
«Ýakyn dost» hojalyk jemgyýeti dürli görnüş
li miwe şerbetleriniň, mürepbe önümleriniň,
gaplanan gök-bakja ekinleriniň önümçiligini
alyp barýan kärhanalaryň hataryndadyr.

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda ýerleşýän
önümçilik toplumynda «Garaja» haryt nyşany bi
len alma, erik, garaly, ülje, ýertudana, smorodina,
armyt, aýwa ýaly miwelerden miwe şireleriniň, mü
repbeleriň 8 görnüşi dürli ölçegdäki göze ýakymly
çüýşe gaplara gaplanylýar. Mundan başga-da, gök
we bakja ekinlerinden hyýaryň, pomidoryň, kelemiň,

berkidýän, bejeriji häsiýete eýe bolan içgi
hasaplanylýar.
Maldarçylyk hojalygyna bölünip berlen
140 gektar ýerde arpa, mekgejöwen, şeker
çiňrik, ýorunja ýaly ot-iýmlik ekinler ösdürilip
ýetişdirilýär. Ýeri gelende bellesek, hususy
maldarçylyk hojalygynyň maddy-enjamlaýyn
binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen,
«John Deere» kompaniýasynyň täze tehni
kalary — iýmlik ot orýan kombaýny, traktor,
ot orýan tirkeg enjamlary hem satyn alyndy.
Häzirki wagtda bu ýerde 300 sany iri şahly
mallara niýetlenen uly fermanyň gurluşyk
işleri dowam edýär.

ajy burçuň we sarymsagyň duzly hem-de marinada
ýatyrylan görnüşleri «Garaja» haryt nyşany bilen
dürli ölçegdäki gaplarda gaplanylyp, ýurdumyzyň
içerki söwda nokatlaryna ugradylýar.
«Ýakyn dost» hojalyk jemgyýetinde «Bagban»
haryt nyşanly miwe şerbetleriniň, mürepbeleriň,
duzlanan we marinada ýatyrylan gök-bakja önüm
leriň önümçiligi hem ýola goýlan. Ýurdumyzyň bere
ketli topragynda ösdürilip ýetişdirilýän bol hasyllar
dan taýýarlanylýan tebigy önümler ýokary hilliligi we
ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar.
Ýakynda kärhana «Tamotti» haryt nyşany bilen
tomat goýutmasynyň we pomidor şiresiniň önümçi
ligini ýola goýdy. Kärhananyň ýylda 1 million şertli
banka öndürmäge niýetlenen önümhanasy her
günde 5 müň banka önüm gaplamak mümkinçili
gine eýe. «Ýakyn dost» hojalyk jemgyýeti geljekde
halkymyzyň uly isleginden peýdalanýan önümlerini
daşary ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýär.

ot-iýmlik we oba hojalyk ekinlerini ekmek
üçin bölünip berlen 150 ga ýerden ot-iým
lik önümleriniň, mäşiň hem-de künjiniň bol
hasyly alyndy.
Mundan başga-da, mallar üçin niýetle
nen ot-iýmlik binýadyny döretmek, ýylyň
ähli paslynda mallary ýokary derejede zerur
ýokumlylygy bolan iýmler bilen iýmitlendir
mek maksady bilen goşmaça çig mal gory
döredilip, toplumyň çäginde gidroponika
usuly ornaşdyryldy. Gidroponika usuly mal
semrediş hojalyklarynyň düşewüntliligini art
dyrmagyň möhüm şerti bolup, «Uly ynam»
daýhan hojalygynda bu işe ylmy esasda
çemeleşilýär. Hojalykda geçen wagtyň do
wamynda dünýäniň ösen döwletlerinde işjeň
ulanylýan gidroponika usulynda ot-iým ýetiş
dirmek tejribesi özleşdirildi. Bu usulda ot-iým
ýetişdirmek üçin dökün, himiki serişdeler
ulanylmaýar we ýeri sürmek, ekmek, ormak
üçin tehnika, ýangyç, dökün çykdajylary
aradan aýrylýar. Örän köp mukdarda suw
tygşytlanylýar. Şonuň üçin hem gidroponi
ka usuly dünýäde ekologiýa taýdan arassa
önümçilik hasaplanylýar. Mal bakmagyň bu
usuly örän düşewüntli bolup durýar. Daýhan
hojalygynda mallary semretmek üçin gaty
şyk görnüşde – 50 göterim arpa, 20 göterim
bugdaý, 20 göterim mekge, 10 göterim soýa
ekilip, olardan netijeli hasyl alynýar. Esasy
bellemeli zatlaryň biri bolsa, şu usuly ýola
goýmak üçin ähli çig mallaryň ýurdumyzda
öndürilýänligindedir.

«TÄÇ HIL» — TÄZE HIL
Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynda ýerleş
ýän «Täç hil» hususy kär
hanasy ýakynda önümçi
ligini ýola goýan «Anbar»
haryt nyşanly atyr ysly,
köpürjikli sabynyny few
ral aýynyň başynda satu
wa çykarýar. Täze önümiň
taýýar köpürjiginiň 3 esse
tygşytlylygy üpjün etmegi,
harydyň gymmatyny art
dyrýar.
«Anbar» haryt nyşanly köpür
jikli sabynyň mawy, gyzyl, ýaşyl
reňkdäki görnüşleri bolup, olaryň
her biriniň özboluşly ýakymly ysy
bar. Türkiýe Respublikasynyň,
Germaniýa Federatiw Respubli
kasynyň döwrebap tehnologiýa
lary bilen üpjün edilen hususy kär
hanada köpürjikli sabynyň günde
16 müňe golaýy öndürilýär. Ýeri
gelende, Türkmenistanda «Täç
hil» hususy kärhanasynyň köpür
jikli sabynyň önümçiligini ilkinji
bolup ýola goýandygyny belle
melidiris.

Täze, «Anbar» haryt nyşan
ly köpürjikli sabyny ýurdumyzyň
söwda nokatlarynyň hem-de
onlaýn dükanlarynyň üsti bilen
fewral aýynda müşderiler üçin el
ýeterli bahalardan hödürlener.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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ÖSÜMLIKLERI ZYÝAN B
 ERIJILERDEN
GORAÝJY SERIŞDE
2010-njy ýylda gurluşyk taslamalaryny amala aşyr
mak üçin döredilen «TAMA AGRO» hojalyk jemgyýeti
2019-njy ýyldan himiýa önümleriniň, şol sanda digirlenen
(granulirlenen) we suwuk NPK dökünleriniň, beýleki gary
şyk dökünleriň, fungisidleriň we akarisidleriň önümçiligini
ýola goýdy. Hojalyk jemgyýeti tarapyndan ýerli we daşary
ýurt bazarlarynyň bu önümlere bolan uly isleglerini kana
gatlandyrmak maksady bilen, Ahal welaýatynyň çäginde
digirlenen we suwuk NPK dökünlerini öndürýän bölüm
işe girizildi. Şeýle hem bellenen tertipde hasaba alnan
TŞ 01771774-04-2020 kadalaşdyryjy resminama laýyk
lykda, ösümlikleri zyýan berijilerden goraýjy serişdäniň
— kalsiý polisulfidiniň ergininiň (hekli-kükürtli erginiň)
önümçiligini ýurdumyzda ilkinji bolup ýola goýdy.
Kalsiý polisulfidiniň ergini konsentrirlenen görnüşde bo
lup, düzüminde az möçberde kalsiniň tiosulfidini (CaS2O3),
kalsiniň sulfidini (CaSO3) we gipsi (CaSO4) saklaýar. Taýýar
önümiň üljäniň reňkine meňzeş gyzyl, mämişi reňki we
kükürtli wodorod ysy bolup, onuň dykyzlygy 1,15 g/sm3,
wodorod görkezijisi (pH) 10,0 çenlidir.
Kalsiý polisulfidiniň ergininiň düzümine ýerli çig mallar
— hek hem-de kükürt girýär. Hekli-kükürtli erginiň adaty
kükürtden aýratynlygy, onuň suwda oňat ereýänligidir hemde zyýan berijilere garşy gös-göni täsir edýänligidir. Onuň
suwdaky ergini ösümliklere sepilende, ol ösümligiň üstünde
we toprakda dessine daşky gurşawa we janly organizmlere
zyýansyz bolan maddalara — kalsiniň gidrookisine hem-de
kükürde öwrülýär, şeýle hem ösümliklerdäki kesel döre
diji patogen kömeleklere we zyýankeşlere aňsatlyk bilen
aralaşýar. Kalsiý polisulfidiniň suwdaky ergini ösümlige
sepilende, ösümlige we ondaky janly organizmlere güýçli
täsir edýär. Ýagny, sepilen erginiň düzümindäki kükürt kö
melegiň sporalaryna aralaşyp, olaryň öýjüklerindäki suwuk
maddalarda ereýär we şol ýerdäki wodorod bilen birleşip,
kükürtli wodorody emele getirýär.

Kükürtli wodorod kömelegiň dem alyş fermenti bolan
polifenoloksidazany dargadyp, bedendäki howa çalşygyny
bozýar. Şeýle hem kömelege düşen kükürt bedeniň fer
mentleriniň düzümindäki sink, mis, marganes ýaly metallar
bilen birleşip, sulfitleri emele getirýär. Olaryň hemmesi kö
melekdäki madda çalşygynyň düýpli bozulmagyna getirýär.
«TAMA AGRO» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndüril
ýän kalsiý polisulfidiniň ergini ýurdumyzyň toprak-howa
şertlerinde oba hojalyk ekinleriniň we miweli baglaryň ke
sellerine hem-de zyýankeşlerine garşy ulanylyp görüldi.
Alnan netijeleriň esasynda, bu ergini ekerançylykda we
bagçylykda ulanmagyň usullary, kadalary, möwsümi işle
nip düzüldi we önümçilige hödürlendi. Şeýle hem bu ergin
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak
ministrliginiň ýanyndaky ösümlikleri goramak baradaky
serişdeleri hasaba almak boýunça döwlet iş toparynda
bellenen tertipde hasaba alyndy.
Kalsiý polisulfidiniň ergini almanyň, armydyň goturlama,
poslama, monilioz, ýapraklaryň tegmili we akdüşme kesel
lerine; üzümiň antraknoz, oidium, serkosporoz we septorioz
kesellerine; erigiň, üljäniň, garalynyň akdüşme, serkos

poroz, klýasterosporioz we monilioz kesellerine; hyýaryň,
ýertudananyň akdüşme we antraknoz kesellerine; noýba
nyň, nohudyň, mäşiň we şugundyryň akdüşme we poslama
kesellerine; şeýle hem ähli ösümlikleriň kerepli, bag, miwe
we beýleki ösümlik sakyrtgalaryna garşy ulanylýar.
Kalsiý polisulfidiniň erginini miweli baglara güýzde, ýap
raklar gaçandan soň we ýazda, agaçlar pyntyklamazdan
öň, şeýle hem gülländen soň; bakja, bezeg ösümliklerine
güllemezden öň we soňra 10—14 günden soň; ähli ösüm
likleriň zyýankeşlerine garşy bolsa, zyýankeş ýüze çykanda
ýa-da öňüni alyş çäresi hökmünde güýzde we ýazda ulan
mak maslahat berilýär. Kalsiý polisulfidiniň suwdaky ergini
ulanylanda, onuň işjeňligine ýylylygyň uly täsir edýändigini
göz öňünde tutmalydyr. Sebäbi, kükürtli w
 odorodyň eme
le gelmegi we kükürdiň fungisid häsiýeti (kesellere garşy)
hem-de akarisid we insektisiz häsiýeti (sakyrtgalara we
beýleki mör-möjeklere garşy) temperatura baglydyr.

Kalsiý polisulfidiniň ergini bilen iş salşylanda, şahsy
gorag eşikleri (ellikler, gorag äýnekleri, kombinizon, agyzburun örtükleri) ulanylmalydyr. Taýýarlanan ergin derä
düşende, ol ýeri dessine arassa suw bilen ýuwmaly. Kal
siý polisulfidiniň ergini bellenilen möhletlere we kadalara
laýyklykda, ekinleriň we miweli baglaryň hasyllylygyna
ýaramaz täsir edýän kesel dörediji kömeleklere, zyýankeş
mör-möjeklere we sakyrtgalara garşy ulanylan ýagdaýyn
da, bu zyýan berijileriň köpçülikleýin ýüze çykmagynyň
öňüni almaga ýardam berer.
Kerim AKMÄMMEDOW,
«TAMA AGRO» hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy.

ÖSÜMLIKLERI ZYÝAN BERIJILERDEN GORAÝJY SERIŞDE
POLISULFID ZYÝAN
KALSIÝBERIJILERDEN
ERGINI
ÖSÜMLIKLERI
GORAÝJY SERIŞDE
TŞ 01771774-04-2020
POLISULFID KALSIÝ ERGINI
TŞ 01771774-04-2020

Serişdäniň
ulanylmaly ýeri
Alma, armyt

Zyýan berijileriň
Ulanylmaly kadasy, möwsümi we sany
görnüşleri
Serişdäniň
Zyýan berijileriň
Ulanylmaly kadasy, möwsümi we sany
Goturlama, poslama,
Serişdäniň 23,5 litrini 76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
ulanylmaly ýeri
görnüşleri
monilioz, gara rak, akdüşme, ýazda, agaçlar pyntyklamazdan öň üstüne sepmeli
Alma, armyt
Goturlama, poslama,
Serişdäniň 23,5 litrini 76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
ýapraklaryň tegmili
Serişdäniň 5 litrini 95 litr suwa goşup, agaçlar gülländen soň üstüne sepmeli
monilioz, gara rak, akdüşme, ýazda, agaçlar pyntyklamazdan öň üstüne sepmeli
Üzüm
Antraknoz, akdüşme
Serişdäniň
76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
ýapraklaryň
tegmili 23,5 litrini
Serişdäniň 5 litrini 95 litr suwa goşup, agaçlar gülländen soň üstüne sepmeli
(oidium), serkosporoz,
ýazda, agaçlar pyntyklamazdan öň üstüne sepmeli
Üzüm
Antraknoz, akdüşme
Serişdäniň 23,5 litrini 76,5 litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
septorioz
Serişdäniň 5 litrini
95 litr
suwa pyntyklamazdan
goşup, agaçlar gülländen
üstüne sepmeli
(oidium), serkosporoz,
ýazda,
agaçlar
öň üstüne soň
sepmeli
Erik, ülje, garaly
Akdüşme, serkosporoz, septorioz
Serişdäniň 23,5 litrini
76,5
litr
suwa
goşup,
iki
gezek:
güýzde,
ýapraklarsoň
gaçandan
soň we
Serişdäniň 5 litrini 95 litr suwa goşup, agaçlar gülländen
üstüne sepmeli
klýasterosporioz,
monilioz
ýazda, agaçlar pyntyklamazdan
üstüne
Erik,
ülje, garaly
Akdüşme, serkosporoz,
Serişdäniň 23,5öň
litrini
76,5sepmeli
litr suwa goşup, iki gezek: güýzde, ýapraklar gaçandan soň we
Serişdäniň
5
litrini
95
litr
suwa
goşup,
agaçlar gülländen
üstüne sepmeli
klýasterosporioz, monilioz
ýazda, agaçlar pyntyklamazdan
öň üstüne soň
sepmeli
Hyýar, ýertudana
Akdüşme, antraknoz
Serişdäniň 2,5-3,5Serişdäniň
litrini 97,5-96,5
suwa
goşup,
ikiagaçlar
gezek:gülländen
güllemezden
öň wesepmeli
soňra
5 litrini litr
95 litr
suwa
goşup,
soň üstüne
10-14
günden
üstüne
sepmeli
Hyýar, ýertudana
Akdüşme, antraknoz
Serişdäniň 2,5-3,5 litrini 97,5-96,5 litr suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
Noýba, nohut, mäş,
Akdüşme, poslama
Serişdäniň 2,5-3,510-14
litrinigünden
97,5-96,5
litrsepmeli
suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
üstüne
şugundyr
10-14
günden üstüne
sepmeli
Noýba, nohut, mäş,
Akdüşme,
poslama
Serişdäniň
2,5-3,5 litrini 97,5-96,5 litr suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
Bezeg ösümlikleri,
Akdüşme
Serişdäniň
2,5-3,5
litrini
97,5-96,5
litrsepmeli
suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
şugundyr
10-14 günden
üstüne
bägül
10-14 günden üstüne
sepmeli
Bezeg ösümlikleri,
Akdüşme
Serişdäniň
2,5-3,5 litrini 97,5-96,5 litr suwa goşup, iki gezek: güllemezden öň we soňra
Dürli görnüşli
Kerepli,
bag,
miwe,
pos
we
Serişdäniň
2,5-3,5
litrini
97,5-96,5
litrsepmeli
suwa goşup, zyýankeş ýüze çykanda, şeýle hem öňüni
bägül
10-14 günden
üstüne
ösümlikler
beýleki
ösümlik
sakyrtgalary
alyş
çäresi
hökmünde
ýazda
we
güýzde
Dürli görnüşli
Kerepli, bag, miwe, pos we Serişdäniň 2,5-3,5 litrinisepmeli
97,5-96,5 litr suwa goşup, zyýankeş ýüze çykanda, şeýle hem öňüni
ösümlikler
beýleki ösümlik sakyrtgalary alyş çäresi hökmünde ýazda we güýzde sepmeli

Bellikler: 1) Ergin, sepiljek güni taýýarlanmalydyr;
2) Taýýarlanan
ösümligiň,
ähli ýerine endigan sepilmelidir;
Bellikler: ergin
1) Ergin,
sepiljekagajyň
güni taýýarlanmalydyr;
3) 1 gektar meýdana
sepilmeli erginiň
möçberi: agajyň ähli ýerine endigan sepilmelidir;
2) Taýýarlanan
ergin ösümligiň,
1 gektargök-bakja
meýdana sepilmeli
erginiňösümlikleri
möçberi: üçin — ortaça 300 litr;
— bugdaý,3)gowaça,
ekinleri, bezeg
— baglar
bugdaý,üçin
gowaça,
gök-bakja ekinleri,
bezeg ösümlikleri
üçin — ortaça 300 litr;
— miweli agaçlar,
— 600—1000
litr (ösümlikleriň
ýaşyna baglylykda);
miweli
agaçlar,
baglar
üçin — salkyn
600—1000
litrsepmeli.
(ösümlikleriň
ýaşynaýagýan
baglylykda);
4) Taýýarlanan ergini —
irden
ýa-da
agşamara
howanyň
wagty
Ony ýagyn
wagty, şemal güýçli
4)
Taýýarlanan
ergini
irden
ýa-da
agşamara
howanyň
salkyn
wagty
sepmeli.
Ony
ýagyn
ýagýan wagty, şemal güýçl
öwüsýän wagty sepmeli däl;
öwüsýän
wagtysoň,
sepmeli
däl; dowamynda ýagyş ýagsa, şol ýere ony gaýtadan sepmeli;
5) Taýýarlanan ergin
sepilenden
8 sagadyň
5) Taýýarlanan
erginýakynynda
sepilenden balarylary
soň, 8 sagadyň
dowamynda
ýagyş ýagsa, şol
ýere onyöňünden
gaýtadan sepmeli;
6) Taýýarlanan ergin
sepiljek ýeriň
bar bolsa,
onuň sepiljekdigini
balçylara
6) Taýýarlanan ergin sepiljek ýeriň ýakynynda balarylary bar bolsa, onuň sepiljekdigini balçylara öňünden
duýdurmaly.
duýdurmaly.
Öndüriji—
—«TAMA
«TamaAGRO»
agro» hojalyk
Öndüriji
hojalyk jemgyýeti
jemgyýeti
www.tama-agro.com

info@tama-agro.com

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: (+993 63) 60-60-09.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň 2105-nji (Hoja Ahmet Ýasawy) köçesiniň 73-nji jaýy.
Salgyt belgisi: 102211002982
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Rysgal

«TÜRKMENBIZNESKONSALTING»
HUSUSY KÄRHANASY
gysga wagtda aşakdaky
hyzmatlary amala aşyrýar:
kärhanalary bellige almak,
gaýtadan bellige almak;
● kärhanalaryň ýapylmagy bilen
bagly resminama işleri;
● täjirçilik meýilnamalaryny
taýýarlamak;
● tehniki ykdysady
esaslandyrmasyny taýýarlamak;
● maýa goýum taslamalary
taýýarlamak.
●

Salgymyz: Aşgabat şäheri,
D.Azady köçesiniň 51-nji jaýy.
Telefon belgilerimiz:
(+993 65) 65-99-29,
(+993 65) 55-91-18.
S/b: 102211003951

«INNOVAPAK» PLASTIK GAPLARY —
ÝOKARY HILLI HEM DÖWREBAP

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 602-nji jaýy.
Telefon belgimiz: (+993 64) 96-53-53.
www.innovapak.com

S/b 601131000830

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

Redaksiýanyň salgysy:
Aşgabat şäheri,
Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 174 «A» jaýy.
Telefon: 21-23-57.
Indeksi - 69510.

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4800 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108705.
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Redaksiýa gelen hatlar
yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn
berilmeýär.
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mazmunyna
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jogap berýär.

