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MILLI LIDERIMIZ
TÜRKMENISTANYŇ
PREZIDENTINIŇ AHALTEKE
ATÇYLYK TOPLUMYNA BARDY
23-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk
toplumyna baryp, ol ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy hem-de
edebi döredijilik bilen meşgullandy. Munuň özi şöhratly pederlerimiziň
yhlasyndan kemal tapan dünýä nusgalyk milli gymmatlyklarymyza aý
ratyn sarpa goýmagyň, çeper döredijilikde ýetilen sepgitlere, geçilen
manyly menzillere uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

M

illi Lid er im iz iň Köp etd a
gyň etegindäki ajaýyp kün
jekleriň birinde ýerleşýän
topluma baryp görmegi, bir tarapdan,
halkymyzyň asylly däpleriniň dowamat
lylygyny alamatlandyrýan bolsa, ikinji
tarapdan, dünýä gymmatlyklaryna uly
goşant goşan ata Watanymyzyň şöh
rat yn yň mund an beýläk-de belend e
göterilmegine üns berilýändiginiň ýene
bir mysalyna öwrüldi.
Döwlet Baştutanymyz bu ýerde, ilki
bilen, şu ýylyň 18-nji ýanwarynda Ahal
welaý at yn yň täz e, döwr eb ap edar a
ediş merkeziniň gurluşygynyň alnyp
bar ylý an ýer in e barý an purs ad ynd a
täze dünýä inen we atşynaslaryň ha
ýyşy boýunça at goýan taýçanagy bi
len didarlaşdy. Mälim bolşy ýaly, milli
Lid er im iz 2022-nji ýylyň «Halk yň
Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyry
landygyndan ugur alyp, bu taýçanaga
Zaman diýip at dakypdy...
Döwlet Başt ut an ym yz täz e ýylyň
ilkinji günlerinde dünýä inen nurana
taýç an ag a göwn ejaý ideg edilý än
dig in i, onuň sazlaş ykly ösý änd ig i
ni kan ag atlanm a bilen belled i. Milli
Liderimiz «At — myrat» diýlişi ýaly,
häz ir ped erler im izd en mir as galan
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TÜRKMEN ALABAÝY
Asyrlaryň sungatyna
Dowam türkmen alabaýy.
Halkyň milli gymmatyna
Kemal türkmen alabaýy.

Penasynda hatar nerler
Ýol geçendir kerwen-kerwen.
Agramyna altyn berlen,
Halal, türkmen alabaýy!

Ýurdum — joşgunyň mekany,
Toýuň, buşlugyň mekany!
Gujurly, syzgyr, wepaly,
Merdan türkmen alabaýy.

Goja taryhda ady bar,
Geçmişden janly ýadygär!
Waspy dünýäni jadylan,
Ykrar türkmen alabaýy.

Durky peleň, şir mysaly,
Mizemez şöhratly ýoly.
Gerek bolsa, gerçek ýaly
Edermen türkmen alabaýy.

Nepis halym, bedewim deý,
Mirasdyr bu pederimden.
Ýeňişleriň hataryndan
Nyşan türkmen alabaýy!

seýisçilik sungatynyň döwrebap do
wam edýändigini, behişdi bedewleriň
göwnejaý idedilmegine, olaryň tohum
arassalygynyň goralyp saklanylmagyna
möhüm ähmiýet berilýändigini belläp,
atşynaslara alyp barýan asylly işleri üçin
minnetdarlyk bildirdi.
Şol pursatda Halkara «Türkmen ala
baý itleri» assosiasiýasynyň agzalary
tarapyndan Zaman atly taýçanak bilen
bir günde dünýä inen alabaýa at dakyp
bermek haýyş edildi.
Milli tar yh y-med en i mir as ym yz y
aýawly saklamak hem-de dünýä ýaý
mak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň yzygiderli durmu
şa geçirýän döwlet syýasatynyň esasy
ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmen
alabaýlarynyň seçgiçilik işlerini ösdür
mek we kämilleşdirmek degişli ugurda
geçirilýän giň gerimli işleriň möhüm
bölegine öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz täze doglan
güjügi synlap, alabaýlaryň gözbaşyny
asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan
ahalteke bedewleri hem-de ajaýyp ha
lylarymyz ýaly, halkymyzyň milli gym
matlyklarynyň hatarynda durýandygyny
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
25-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.
Onda döwlet durmuşyna degişli meselelere garaldy hem-de milli ykdy
sadyýetimiziň pudaklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine
gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer Halkara zenan
lar güni mynasybetli ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan
pul sowgatlaryny bermek hakyndaky Buýrugyň taslamasy barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň oňyn ösüşine, giň möçberli
özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine, ýaş nesilleriň watansöýüji
lik, zähmetsöýerlik we ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň esasynda terbiýelenilme
gine, häzirki döwürde asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň saklanylmagyna hem-de
wagyz edilmegine mynasyp goşant goşýan aýal-gyzlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün
etmek ugrunda zerur şertleriň döredilmeginiň durmuşa geçirilýän syýasatyň möhüm
ugurlarynyň biridigini nygtady.
Milli Liderimiz degişli resminama gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-prem
ýere iberdi. Döwlet Baştutanymyz bu Buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek
barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna degişli tabşyryklary berdi.
Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary döwlet düzümlerinde
ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maliýe-ykdy
sady meseleleri boýunça orunbasarlarynyň, degişli müdirlikleriň başlyklarynyň we
baş hasapçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen hünär synagynyň netijeleri hakynda
hasabat berdi.
(Dowamy 2-nji sahypada)
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Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenista
nyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň
belled i. Olar türkm en iň sazlaş yk, göz ellik, meýdançasynda mukaddes Garaşsyzlygymy
maddy we ruhy gymmatlyklar hakynda dü zyň 30 ýyllyk baýramynyň dabaralandyrylýan
şünjeleriniň nyşanlaryna öwrülip, halkymyzyň pursatlarynda ata Watanymyzyň rowaçlygynyň,
medeniýetiniň ähmiýetli bölegini emele getirýär. mähriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň we
Döwlet Baştutanymyz ýakynda ýurdumyzyň abadançylygynyň bähbidine çekýän ýadawsyz
hemmetaraplaýyn ösüşiniň täze tapgyryny öz zähmeti üçin tüýs ýürekden hoşallygyň nyşany
içine alýan we halkymyz bilen bilelikde mas hökmünde halkymyz tarapyndan sowgat berlen
lahatlaşylyp kabul edilen «Berkarar döwletiň Garaşsyz atly ajaýyp gyr at bilen didarlaşdy
täze eýýamynyň Galkynyşy» diýen şygaryň hem-de onuň bilen birsellem gezim etdi.
hormatyna täze dünýä inen alabaýa Eýýam
Milli Liderimiz bu ýerdäki iş otagyna bardy.
diýip at goýdy. Milli Liderimiz: «Goý, bu alabaý Köpetdagyň etegindäki tebigy aýratynlyklar,
ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ýazyň ilkinji gününiň hoştap howasy, nurana
täze eýýamynyň batly gadamlarynyň, halkymy taýçanagyň hem-de alabaýjygyň özboluşly
zyň belent ruhunyň nyşanyny özünde jemläp, hereketleri her bir ynsanyň ruhuny göterip,
edermenligiň, wepadarlygyň ajaýyp nusgasyny
ylhamyny joşdurýar. Hormatly Prezidentimiz
görkezsin!» diýip, ýagşy arzuwlar etdi.
bedewler bilen didarlaşyp, milli mirasymyza,
Häzirki wagtda türkmen alabaýy hem edil
alabaýlara guwanyp, bahar paslynyň ilkinji
ahalt ek e bed ewler i ýaly düný äd e meşh ur
gününde özüniň durmuş ýoly baradaky ýat
tohumlaryň biri hasaplanylýar. Ýurdumyzyň
seçgiçileriniň alyp barýan işleri hem-de alaba lamalaryny, pikir-garaýyşlaryny jemläp, täze
ýyň arassa ganlylygyny saklamagy netijesinde eseri döretmäge girişdi.
Döwlet Başt ut an ym yz öz dör ed ijilig ind e
ol biziň günlerimize çenli özüniň asyl keşbini
Di
ý
arymyzyň taryhyna, asyrlar aşyp gelýän
saklap geldi. Munuň özi şöhratly pederlerimiziň
mil
l
i ýör elg eler e, paýh asly ped erler im iz iň
yhlasyndan dörän milli gymmatlyklarymyzyň
dünýä ähmiýetli bolmagynda möhümdir. Şunuň döreden gymmatlyklaryna hem-de halkymy
bilen baglylykda, alabaýlar hem-de ahalteke zyň asylly däp-dessurlaryna aýratyn ähmiýet
bedewleri bilen baglanyşykly degişli işler my berýär. Munuň özi milli Liderimiziň köp ýüz
nasyp derejede dowam etdirilýär. Munuň özi ýyllyklaryň dowamynda şöhratly ata-baba
asylly ýörelgeleriň dowamata atarylýandygyny lar ym yz yň dör ed en milli gymm atlyklar yn a
uly sarpa goýýandygynyň aýdyň beýanydyr.
alamatlandyrýar.
Milli Liderimiz olar bilen hoşlaşyp, bu ýer Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň
den ugranda, Zaman atly taýçanak birenaýy dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleri bilen bir ha
kişňedi. Munuň özi ýurdumyzda milli gym tarda, Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň häzirki
matlyklarymyzyň ösdürilmegi, olaryň geljek döwürde gazanýan ösüşleri, ýeten derejesi
nes iller e ýet ir ilm eg i ugr und a alad a edý än hem-de özüniň ömrüniň manyly menzilleri,
Arkadag Prezidentimiziň tagallalaryna hoşally
(Dowamy 3-nji sahypada)
gy aňladýan owaz bolup ýaňlandy.
(Başlangyjy 1-nji sahypada)
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BEDEW
Pasly-bahar güle çümen çaglary,
Joº uranda sähra-düzi, daglary,
Göwün at üstünde ganat baglady,
Seýle çykyp alys ýollara, bedew!
Kändir bu jahanyò sapa-seýrany,
Gözel göwnüm — gül Diýaryò haýrany.
Türkmeniò döwletli döwri-döwrany,
Ýyldyrym ýetdirmez ýellere, bedew!
Baýlyk kändir asman-zemin arada,
Ýöne saòa taý geljek zat nirede?!
Dünýä halklaryny dosty-ýar eden
Bir belent ykbal sen illere, bedew!
Beýik Ýüpek ýolun besläp bahara,
Ýol uzar Amuldan bahry-Hazara,
Kämil owaz, dünýä dolan dabara,
Gül keºbiò ýaraºar güllere, bedew!
Ýerde ýörän, gökde uçan tagtym sen,
Syrdaºym sen, myradym sen, bagtym sen,
Ýüregimde ebedilik aýdym sen,
Waspyò sena boldy dillere, bedew!
Guwanjymyz, ºöhratymyz, ºanymyz —
Watandyr gursakda ºirin janymyz,
Ilime bagyº edip buýsanç baýlygym,
Ýol açar men ýyldan-ýyllara, bedew!

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, ähli döwlet düzümleriniň işiniň
ýokary sowatlylyk derejesinde guralma
gynyň wezipeli adamlaryň dolandyryş
işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyna
baglydygyny belledi. Şunuň bilen bag
lylykd a, işg ärler iň hün är der ejes in e
baha bermek düzümleriň ýolbaşçylary
üçin esasy wezipeleriň biri bolup dur
ýar. Şunda ähli hünärmenleriň işine
yzyg id erli esasd a göz egç ilik etm ek,
ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň
der ejes in i ýok arland yrm ak boý unç a
toplumlaýyn çäreler işlenip taýýarlanyl
malydyr diýip, milli Liderimiz belledi we
bu babatda wise-premýere birnäçe anyk
tabşyryklary berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik
edý än düz ümler ind e aln yp bar ylý an
işleriň ýagdaýy, hususan-da, Aşgabat
— Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil
ýolunyň gurluşygynda ýerine ýetirilýän
işler barada hasabat berdi.
Wise-premýer şu günler Aşgabat —
Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil
ýolunyň Ahal — Mary böleginde degişli
işleriň batly depginde alnyp barylýandy
gy, ýol gurluşygynda ýörite tehnikalaryň,
ýük ulaglarynyň, ýüküni özi düşürýän
demir ýol wagonlarynyň köp sanlysynyň
ulanylýandygyny habar berdi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty
diňläp, ýurdumyzyň telekeçileriniň ta
gallasy bilen, ýokary tizlikli awtomobil
ýollarynyň häzirki zaman we netijeli ulag
düzümini kemala getirmekde ägirt uly
ähmiýetli çylşyrymly inženerçilik desga
larynyň gurluşyklarynyň alnyp barylýan
dygyny belledi. Aşgabat — Türkmenabat
ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň halkara
ölçeglere gabat gelmegi, Türkmenis
tanyň möhüm üstaşyr ulag geçelgesi
hökmündäki ornunyň pugtalandyrylma

gy üçin zerur tagallalar edilmelidir diýip,
döwlet Baştutanymyz belledi.
Milli Liderimiz ulag ulgamynyň maddyenjamlaýyn binýadynyň ýokary ekologiýa
we howpsuzlyk talaplaryna laýyk dereje
de döwrebaplaşdyrylmagynyň döwletimi
ziň durmuş-ykdysady syýasatynyň wajyp
ugurlarynyň biridigini belläp, bu desganyň
gurluşygynyň öz wagtynda we ýokary hilli
ýerine ýetirilmegi babatda wise-premýere
birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Şun uň bilen baglylykd a, horm atly
Prez id ent im iz Russ iý a Fed er as iý as y
bilen ýola goýlan döwletara gatnaşyk
laryň çäklerinde Tatarystan Respubli
kasy bilen hyzmatdaşlygyň sazlaşykly
ösd ür ilý änd ig in i kan ag atlanm a bilen
belledi. Milli Liderimiz bu babatda Söw
da-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni
hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türk
men-tatar iş toparynyň işine möhüm orun
degişlidigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Tatarystanyň
iri kärhanalary bilen uzak möhletleýin,
özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goý
landygyny belläp, «KAMAZ» açyk paý
darlar jemgyýetiniň ýurdumyzda ýerine
ýetirýän işlerini mysal getirdi. Bu gün milli
ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda
özüni gowy tarapdan görkezen bu ýük
ulaglary netijeli peýdalanylýar.
Horm atly Prez id ent im iz gurluş yg y
alnyp barylýan düzümleýin desgalaryň
üpjünçilik ýagdaýyna döwletimiziň hem
metaraplaýyn üns berjekdigini aýdyp,
ulaglaryň ýurdumyzyň howa şertlerine
laýyk gelmelidigine hem-de ýük göteriji
liginiň ýokary bolmalydygyna ünsi çekdi.
Şunuň bilen baglylykda, wise-prem
ýere alnyp barylýan işleriň hil derejesine
we bu ugur boýunça degişli meýilnama
nyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýç
lendirmek tabşyryldy.
«RYSGAL»

RESM I HAB AR
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň
gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitir
ýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri
terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň
mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak baradaky asylly
däplerini dowam etdirmek hem-de “Halkara zenanlar güni mynasybetli ýur
dumyzyň aýal-gyzlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda” Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fewralynda çykaran 1152-nji Kararyny ýe
rine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalarda,
edaralarda we guramalarda işleýän aýal-gyzlara, pensiýa we döwlet kömek
puluny alýan aýal-gyzlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada,
doktoranturada we kliniki ordinaturada okaýan aýal-gyzlara, Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň iki okuw ýylyndan
az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýji aýal-gyzlaryna, talyp gelin-gyzlara,
orta mekdeplerde okaýan we mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýe
lenýän gyzlara 2022-nji ýylyň 1 — 6-njy marty aralygynda Türkmenistanyň
Prezidentiniň adyndan Halkara zenanlar güni mynasybetli 60 (altmyş) manat
möçberde pul sowgatlaryny dabaraly ýagdaýda gowşurmak bellenildi.
(TDH)
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(Başlangyjy 1, 2-nji sahypalarda)

durmuş ýoly baradaky maglumatlary bir ýere
jemläp, täze eseri döretmäge girişmegi ýurduň
ykbalyna dahylly ýörelgeleriň dowam edýändi
giniň nobatdaky güwäsidir.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, her
bir adamyň toplan durmuş tejribesi nesiller üçin
bahasyz baýlyk bolup durýar. Munuň özi haly
pa-şägirtlik ýolunyň, peder-perzent mekdebiniň
özboluşly sapagydyr. Bu bolsa ýaşlar üçin örän
gymmatly durmuş gollanmasy hasaplanýar.
Hormatly Prezidentimiz daşary ýurtlaryň
abraýly habarlar agentlikleriniň wekilleri bilen
duşuşanda, kitap ýazmagy esasy işiniň, döw
lete we halka gulluk etmegiň möhüm bölegi
hasaplaýandygyny belledi. Uly zähmetiň we
kämil yhlasyň siňdirilmegi netijesinde binýat
bolýan eserlerde öňe sürülýän pikir-garaýyşlar
döwletimizi ösdürmegiň möhüm ugry we bagty
ýar nesiller üçin ýolgörkeziji çelgi bolup durýar.
Milli Liderimiziň kämil zehini bilen döreýän
eserlerde şu gün we geljek üçin örän möhüm
başlangyçlar öňe sürülýär. Olarda mukaddes
Garaşsyzlygymyz, hemişelik Bitaraplygymyz,
ata-babalarymyzyň beýik işleri, türkmen topra
gynyň gülläp ösüşleri, saz, söz, sungat, mede
niýet, parahatçylyk, dost-doganlyk, ynsanper
werlik, milli garaýyşlar, milli duýgy-düşünjeler,
döwletlilik, syýasat, adalat, diplomatiýa, taryh
hem miras, şu gün hem geljek hakynda söh
bet edilýär.
«Halk yň Ark ad agly zam an as y» ýylynd a
hormatly Prezidentimiziň ýazmaga girişen täze

kitaby hem bu eserleriň üstüni ýetirmek bilen,
ösüşiň täze tapgyry — Berkarar döwletiň täze
eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly
üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlik
li ýetmekde halkymyza ruhy goldaw berer.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň nygt aýş y ýaly,
adamzada söýgi öz halkyňa söýgüden baş
lanýar, dünýä söýgi öz göbek ganyň daman
topragyňa, ata Watanyňa söýgüden başlanýar.
Özüňi bilmän, dünýäni tanamak mümkin däldir.
Täze eser geçmişiň şu gün bilen, şu günüň
geljek bilen baglanyşygyny özünde jemläp,
nesillerde halkymyza we ýurdumyza buýsanjy
artdyrar.
Diýarymyzyň ösüş ýoly, edermen halkymy
zyň döredýän milli gymmatlyklary, şeýle hem
Garaşsyz döwletimiziň soňky ýyllarda dünýä
giňişliginde eýeleýän orny we döwleti dolan
dyrmagyň dünýä nusgalyk milli ýörelgeleri
hormatly Prezidentimiziň döredijiliginde möhüm
orun eýeleýär. Munuň özi asyrlar aşyp gelýän
ýagşy dessurlara, onuň häzirki zaman şertlerin
de dowamata atarylýandygyna mähir we söýgi
bilen garalýandygyny aýan edýän hakykatdyr.
Ýaz paslynyň ilkinji günleriniň ýakymly howa
sy türkmen topragynyň, aýratyn-da, dag etekle
riniň özboluşlylygy bilen utgaşyp, adamlary täze
ýeňişlere, uly üstünliklere ruhlandyrýar. Häzirki
döwürde ýurdumyzda beýik maksatlar amal
bolýar. Munuň özi «Halkyň Arkadagly zama
nasy» ýylynyň her bir pursadynyň rowaçlyklara
beslenýändiginiň aýdyň nyşanydyr.
«RYSGAL»

GURLUŞYKDA GALKYNYŞ
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baş
tutanlygynda ýeten döwrümizi «Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip
atlandyrýarys. Döwrümiziň adyndan hem
görnüşi ýaly, milli Liderimiziň öňdengörü
jilikli syýasy strategiýalarynyň netijesinde
ösüşiň ähli ugurlarynda galkynyşly günleri
başdan geçirýäris. Döwrümiziň batly ga
damlar bilen üstünliklerden üstünliklere ok
durylýan pudaklarynyň biri-de gurluşykdyr.
Bu pudakda wagt taýdan gysga döwürde
Watanymyzyň taryhynda hemişelik orun
aljak ajaýyp ösüşler gazanyldy. Diýary
myzyň gurluşyk ulgamyndaky galkynyşly
hadysalaryň hususy telekeçilerimiz bilen
baglanyşykly bolmagy juda buýsandyryjy
ýagdaýdyr. Milli Liderimiziň ynamy, gol
daw-hemaýatlary bilen halkymyz bu gün
öz ýaşajak dünýä derejeli şäherlerini özi
gurýar. Rysgal çeşmesine öwrülip, ýur
dumyzyň kuwwatyny artdyrjak önümçilik
desgalaryny özi bina edýär. Alyslary ýakyn
edýän halkara ýollaryny özi çekýär.
Has takygy, döwlet maksatnamalarynyň
çäklerindäki, şol sanda Aşgabady abadan
laşdyrmak bilen baglanyşykly iri buýurma
lary ýerine ýetirmek hususy kärhanalara
ynanylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýa
şaýyş jaýlarynyň tutuş tapgyrlaryny, kottej
toplumlaryny, seýilgäh zolaklaryny, paýtag
tymyzyň giň möçberli düzüm desgalaryny
gurýarlar.
Şu ýyl üçin gurluşyk maksatnamasy
hem örän köp işleri öz içine alýar. Gurýan
döwlet, gurply döwlet hökmünde dünýäde
meşhur bolan Türkmenistan Watanymyzda
şu ýyl maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleri
niň hasabyna gurluşykdaky düýpli maýa
goýumlarynyň möçberi 40 milliard ma
nada golaý bolar. Şunda zawodlary we
fabrikleri, hassahanalary, saglyk öýlerini
we merkezlerini, mekdebe çenli çagalar
edaralaryny, mekdepleri, medeniýet öýle
rini, dolandyryş merkezini, täze şäherçeleri
we ýaşaýyş toplumlaryny gurmak hem-de

olaryň durkuny täzelemek göz öňünde tu
tulýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz
11-nji fewralda geçen Milli Geňeşiň Halk
Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde
belläp geçdi.
Ýokarda-da bellenilişi ýaly, gurluşyk
ulgamynyň ösmegine telekeçilerimiz hem
saldamly goşant goşýarlar. Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ta
rapyndan Aşgabatda hem-de sebitlerde
önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň
onlarçasy bina edildi, ençemesiniň gurluşy
gy dowam edýär, ýene köp sanly binalary
gurmak meýilleşdirilýär.
Ählimize mälim bolşy ýaly, geçen ýyl
göz öňünde tutulan 30 desganyň ýerine
umumy bahasy 13 milliard manat bolan 73
sany iri desga ulanmaga berildi. Bularyň
aglaba bölegi ýerli gurluşyk kärhanalary
tarapyndan bina edildi. Milli gurluşykçylary
myzyň Diýarymyzyň çar künjeginde guran
binadyr desgalary hili, owadan keşbi bilen
görenleri haýran galdyrýar.
Ýeri gelende bellesek, milli gurluşykçyla
rymyz tarapyndan bina edilen iri taslama
laryň hil we gözellik derejesiniň ajaýyplygy
halkara güwänamalarynyň ençemesi bilen
tassyklanyldy. Mysal getirip aýtsak, Söwda
we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden
hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan
ybarat «Aşgabat» diýlip atlandyrylan bina
lar toplumyna halkara güwänamalarynyň
birnäçesi gowşuryldy we ol Söwda mer
kezleriniň halkara geňeşiniň (ICSC) agza
lygyna kabul edildi. Bu derejeler ýönelige
däl. Sebäbi täze söwda toplumynda söwda
we dynç alyş merkeziniň işini we döwre
bap dizaýnçylyk pikirlerini guramagyň iň
öňdebaryjy çözgütleri öz beýanyny tapýar.
Umumy uzynlygy 600 kilometrlik Aşga
bat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomo
bil ýolunyň geçen ýyl ulanylmaga berlen
Aşgabat — Tejen bölegi hem ýerli gurlu
şykçylarymyz tarapyndan sünnälenip bina
edildi. Bu ýyl onuň Tejen — Mary böleginiň
gurluşygyna ak pata berildi. Senagatçylar

we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Türk
men Awtoban» ýapyk görnüşli paýdarlar
jemgyýetine ynanylan bu iri taslamanyň
gurluşyk işleri ýokary depginde alnyp ba
rylýar. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem,
Merkezi Aziýada iri taslamalaryň biri bolan
bu ýokary tizlikli, sebit ähmiýetli hem-de
halkara derejedäki awtomobil ýoluny gur
magyň milli hünärmenlerimize ynanylma
gy olaryň eýýäm öz ussatlyklaryny subut
edendiklerine şaýatlyk edýär.
Täze düzümleýin desga awtomobil ýolu
nyň ýokary hilli halkara standartlaryna laýyk
gelýändigini tassyklaýan güwänamalara,
şeýle-de ýokary howpsuzlyk güwänama
syna mynasyp boldy. Şeýle-de bu ýokary
tizlikli awtomobil ýoluna onuň gurluşygynda
innowasion ýokary tizlikli tehnologiýalaryň
ulanylandygy baradaky halkara derejesin
däki güwänama gowşuryldy.
Bularyň ählisi milli gurluşykçylarymyzyň
özlerine ynanylan wezipäniň abraý bilen
hötdesinden gelendiklerini aýan edýär.
Şeýle hem gazanylan oňyn tejribe bo
lup, milli gurluşykçylarymyzyň kämilligini
artdyrýar, geljekki abraýly taslamalaryň
buşlukçysy bolup, göwünleri galkyndyrýar.
Häzirki wagtda ýerli gurluşykçylaryň
gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň täze
döwrebap edara ediş merkeziniň gurlu
şygy güýçli depginler bilen dowam edýär.
Nesip bolsa, ýylyň ahyrynda onuň birinji
tapgyry açylyp, ulanylmaga berler. Sanly
tehnologiýalar we intellektual ulgamlar
ornaşdyrylýan bu «akylly» şäher ähli ba
batlardaky aýratynlyklary bilen hususy te
lekeçilerimiziň nobatdaky üstünligi bolup,
taryhymyzda ajaýyp waka öwrüler.
Telekeçilerimiziň taýsyz binalary gur
makda ulanýan gurluşyk önümleriniň köp
görnüşleriniň öz ýurdumyzda milli sena
gatçylarymyz tarapyndan öndürilýändigi
hem buýsanç bilen bellärliklidir. Mundan
birnäçe ýyl ozal hem gurluşyk serişdele
riniň bazarynda import önümleri agdyklyk
edýärdi. Häzir telekeçilik pudagynyň dep

ginli ösdürilmegi netijesinde, ýagdaý düýpli
özgerdi. Mundan başga-da, ýerli we daşary
ýurtly kompaniýalaryň Türkmenistanda ön
dürilen gurluşyk serişdelerine bolan islegi
barha artýar. Sebäbi olar daşary ýurtlardan
getirilýän önümlerden hili boýunça birjik-de
pes däldir hem-de bahasy elýeterlidir.
Ýurdumyzyň hususy gurluşyk senagaty
kärhanalarynda diňe bir ýurdumyzda däl,
eýsem, daşary ýurtlarda hem isleg bildi
rilýän importyň ýerini tutýan ýokary hilli
önümleriň müňlerçe görnüşi öndürilýär.
Şolaryň hatarynda turbalaryň ýüzlerçe
görn üş i, kab eller, penjir elerd ir gap ylar
üçin profiller, jemagat hojalygynda hem-de
gurluşykda giňden ulanylýan polietilenden,
polipropilenden we poliwinilhloridden ön
dürilen beýleki önümler bar.
Inn ow as io n tehn olog iý alar boý unç a
öndürilen gurluşyk serişdeleriniň giň toplu
myny — keramiki plitalary, bazalt süýümini,
turbalary, kerpiç, demir-beton gurnamala
ryny, gidroizolýasiýa serişdelerini, ýuwlan
çägäni, penopolistiroly, keramziti, emulsi
ýalarydyr boýaglary, elektrik kabelleri, ýol
jähek daşlaryny we kafelleri, gury gurluşyk
garyndylaryny, ýag, howa süzgüçlerini,
akkumulýatorlary we beýlekileri öndür
ýän hususy kärhanalar hem ýeterlik. Ýerli
gurluşyk serişdeleriniň her biri gurulýan
desgalardyr binalaryň berkligine berklik,
gözelligine gözellik goşýarlar.
Görşümiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň
parasatly baştutanlygynda milli gurluşyk
çylarymyz tarapyndan gurulýan ajaýyp
binalar, kuwwatly önümçilik desgalary, ýerli
çig maldan öndürilýän gurluşyk serişdeleri
döwletimiziň gurluşyk ulgamyndaky ajaýyp
galkynyşy bolup, dünýä ýaň salýar.
Gurmaga, döretmäge giň ýol açyp ber
ýän milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak,
belent başy aman bolsun, döwletli işleri
diňe üstünliklere beslensin!
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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Rysgal

OBA HOJALYGY

BOL HASYL UGRUNDA
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagal
lalary netijesinde türkmen telekeçileri üçin
işlemek, önümçiligi ýola goýmak, hyzmatlary
ýerine ýetirmek babatda giň mümkinçilikler
döredilýär. Ýurdumyzyň telekeçileri halk ho
jalygynyň beýleki pudaklary bilen bir hatar
da, oba hojalyk önümçiliginde hem işjeňlik
görkezýärler.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzasy «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasy hem indi
birnäçe ýyl bäri ýurdumyzda bazar bolçulygyny döretmekde,
halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmakda mynasyp
goşandyny goşup gelýär.
Kärhana 2015-nji ýylda Mary welaýatynyň Oguzhan
etrabynyň çäginden döwletnama esasynda ýer bölünip
berildi. Häzirki wagtda bu ýeriň 300 gektary özleşdirilip, 40
gektarynda 100 müň düýp alma, 30 gektarynda 4 müňden
gowrak üzüm, gök we bakja ekinleriniň dürli görnüşleri otur
dylyp, bol hasyl alynýar. Diňe 2022-nji ýylda 30 müň düýp
üzüm nahaly, 50 müň düýp ülje, 15 müň düýp alma, garaly,
şetdaly, beýi ýaly ir-iýmişleriň görnüşleri ekildi. Şeýle hem
kärhanada 250 müň düýp pürli agaçlaryň, 10 müň düýp bä

gülleriň, 100 müň düýp üzüm we beýleki miweleriň şitilleri
oturdylýar. Bulardan başga-da, gök we bakja ekinlerden
sogan, sarymsak, ýeralma, şugundyr, gawundyr garpyz ýaly
gündelik zerur bolan önümleri ekmek hem meýilleşdirilýär.
Ýüzlerçe gektar ýere bolsa däneli ekinler ekilip, olardan ýy
lyň-ýylyna bol hasyl alynýar.
Bu ýerde öndürilýän önümler ekologiýa taýdan arassa
bolup, adamyň saglygyny üpjün etmekde örän uly ähmiýete
eýedir. Munuň üçin kärhananyň zähmetkeş işgärleri tarapyn
dan zerur bolan tagallalaryň ählisi ýola goýlupdyr. Bu ýerde
baglara, gök-bakja ekinlerine wagtly-wagtynda agrotehnika
nyň kadalaryna laýyklykda, ideg işleri geçirilip durulýar. Olar
damjalaýyn we ýagyş ýagdyrma ýaly döwrebap usullarda
suwarylýar hem-de dökünlenýär. Işçi zähmetkeşler häzirki
wagtda baglaryň düýplerini ýumşatmak, zyýankeşlere gar
şy göreşmek işlerini hem alyp barýarlar. Wagtly-wagtynda
hatararalaryny bejerip durýarlar. Şeýle-de kärhananyň ösen
döwletleriň öňdebaryjy tehnikadyr tehnologiýalary bilen üp
jün edilmegi, işleriň sazlaşyklylygyny we bökdençsizligini
gazanmakda aýratyn ähmiýetlidir.
Süýji tagamy, dermanlyk häsiýetleri, daşky gözelligi bi
len tapawutlanýan miwelere uly isleg bildirilýär. Işçi düzümi
berkitmek, täze iş orunlaryny döretmek, miwe we gök-bakja
ekinleriniň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak zähmetkeş
işgärleriň esasy maksatlary bolup durýar.

MIWE BOLÇULYGY
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda oba ho
jalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak boýunça öňde
baryjy tejribeler önümçilige ornaşdyrylýar, daýhanlar ýokary hilli
tohum bilen üpjün edilýär. Netijede, ýurdumyzda oba hojalyk
ekinleriniň öndürilýän möçberi ýylsaýyn artdyrylýar.
Oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl
almakda we ýurdumyzda azyk bolçuly
gyny döretmekde saldamly goşandyny
goşýan hususy pudagyň işgärleri-de
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny
ýokary zähmet üstünliklerine beslemek
maksady bilen, işleri guramaçylykly
ýola goýýarlar.
Şeýle hususy ekerançylaryň biri-de,
miweçilik bilen meşgullanýan «Lezzetli
miwe» hojalyk jemgyýetidir. Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy bolan bu hojalyk
jemgyýeti 2016-njy ýylda Ahal wela
ýatynyň Kaka etrabynyň A.Tahyrow
adynd ak y daýh an birleş ig ind e 200
gektarlyk ýeri işläp, miwe baglaryny
ýetişdirmäge başlady.
Bu ýerde miweli baglaryň şetdaly,
alma, çereşnýa, badam ýaly görnüşleri
niň 250 müňden gowrak nahallary otur
dylyp, ýylyň-ýylyna bol hasyl alynýar.
— Hojalyk jemgyýetimizde işçileriň
onlarçasy zähmet çekýär, olaryň hünär
***
Türkmenistanda oba hojalyk
toplumyny ösdürmek boýunça
alnyp barylýan maksatnama la
ýyklykda, birnäçe ýyl mundan öň
ýurdumyzyň dürli künjeklerinden
Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalaryna miwe bagla
ryny ekmek üçin müňlerçe gektar
ýer bölünip berildi. Häzirki gün bu
baglar üzümiň, almanyň, erigiň, ar
mydyň, garalynyň, beýiniň, şetda
lynyň bol hasylyny berýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan
«Parahat» hususy kärhanasyna hem
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň
çäginden 200 gektar ýer bölünip ber
lip, onuň 180 gektar ýerine miweleriň
dürli görnüşleri ekilip, dolulygyna öz
leşdirildi. Hususy kärhana tarapyndan
25 gektar ýere hoz, 85 gektar ýere
üzüm, 30 gektar ýere alma, 30 gek

derejesini ýokarlandyrmak boýunça iş
ler yzygiderli alnyp barylýar. Biz miwe
bagyny döretmek we ösdürip ýetişdir
mek üçin ýokary derejeli tehnologiýa
lary synag etdik. Türkiýe Respublika
syndan biziň howa şertlerimize gabat
geljek sortlary seçip aldyk. Getirilen
agaç nahallarynyň biziň topragymyz
da uýgunlaşmak ýagdaýyny synladyk,
zyýanly mör-möjeklere garşy goranyş
serişdeleri ulandyk.
Hojalyk jemgyýetimiziň ekin meý

tar ýere erik, 10 gektar ýere şetdaly,
1 gektar ýere smorodina ekilip, hasyl
alnyp başlandy. Bu ýerden alynýan
bol hasyl ýerli söwda merkezlerine, ak
bazarlarymyza ugradylyp, halkyň islegi
kanagatlandyrylýar.
Horm atly Prez id ent im iz iň ýurd u
myzd a kuww atly tehn ik alar y sat yn
almakda, ony önümçilikde ulanmakda
berýän goldawlary netijesinde kärhana
daşary ýurtlaryň öňdebaryjy tehnikala
ry bilen üpjün edilipdir. Munuň özi bu
ýerde zähmet çekýän ýaşlaryň erjel
we tutanýerli zähmet çekmeginde uly
mümkinçiliklerdir.

danlary damjalaýyn suwaryş ulgamy
arkaly suwarylyp, tebigy baýlyklardan
aýawly peýdalanmaga hem-de daşky
gurşawy gorap saklamaga ähmiýet
berýäris. Munuň netijesinde bu ýerde
ýetişdirýän miwelerimiz aýratyn datly
tagama eýe bolup, ak bazarlarymyzda
alyjylaryň ýokary isleginden peýdalan
ýarlar — diýip, hojalyk jemgyýetiniň
direktory Sapargeldi Dolyýew buýsanç
bilen belleýär.
Hojalyk jemgyýetinde häzirki wagt
da zähmet gaýnap joşýar. Zähmetkeş
işg ärler miw eli baglar a yhlas bilen
ideg edip, geljekde hem ýurdumyzyň
azyk bolçulygyny berkitmekde asylly
zähm etler ini gaýgyrm ajakdyklaryn a
ynandyrýarlar. Şeýle hem halkymyzyň
bolelin durmuşda ýaşamagy ugrunda
bimöçber tagallalary edýän hormatly
Prezidentimize alkyş aýdýarlar.

Aýr at yn bellen ilm eli zat bols a
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da kärhananyň zähmetkeş işgärleri 30
gektar ýere özleriniň ýetişdiren üzüm
şitillerinden 100 müň düýp bag nahal
laryny oturtmak işlerini alyp barýarlar.
Ekologiýa taýdan arassa önümler milli
telekeçiligiň artýan mümkinçilikleriniň
anyk mysalydyr. Şeýle mümkinçilikler
hormatly Prezidentimiziň hususy pu
dagy ösdürmek boýunça durmuşa ge
çirýän oňyn özgertmeleriniň miwesidir.
Umyda KAKAÝEWA.
«Rysgal».
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

SOGANYŇ ÖSDÜRILIP
ÝETIŞDIRILIŞI
Sogan has giň ýaýran gök ekinleriň biri bolup, ol dünýäniň
ähli ýurtlarynda ösdürilip ýetişdirilýär. Sogan gymmatly azyklyk
gök ekindir. Ol ter görnüşinde, dürli görnüşli naharlary taýýarla
makda, gowrulan, duza ýatyrylan, gaýtadan işlenen görnüşinde,
şeýle hem beýleki gök önümler duza, sirkä ýatyrylanda, goşundy
hökmünde ulanylýar. Sogan durumlylygy, ýagny onuň hasyly
ýygnalyp alnandan soň, indiki ýylyň hasylyna çenli saklanyp bil
ýänligi we ulanmaga mümkinçilik berýänligi bilen tapawutlanýar.
Soganyň düzüminde 80—90% suw, 1,4% azotly maddalar,
4,0% şekerler, 0,7% kletçatka saklanýar. Soganda holin (B4),
askorbin kislotasy (С), biotin (H), nikotin kislotasy (PP), alfa
tokoferol (E), piridoksin (B6), karotin (A) bolýar. Düýp soganyň
ýaşyl ýapragynda askorbin kislotasy, riboflawin, karotin bardyr.
Şeýle-de soganda ýantar, alma, limon we beýleki organiki kis
lotalar saklanýar. Soganda özboluşly ys berýän 20—130 mg %
mukdarda efir ýaglary bar. Efir ýaglarynyň bakterisid häsiýeti bo
lup, özünde tiz bugarýan — fitonsid maddalary saklaýar. Sogan
mikro we makroelementlere baý bolup, onuň düzüminde kremniý,
fosfor, kaliý, hlor, kükürt, marganes, demir, hrom, sink köp sak
lanýar. Adam bedenine ähmiýetli maddalara baý bolandygy üçin
gadym döwürlerden bäri halk lukmançylygynda giňden ulanylyp
gelinýär. Sogan bedeniň umumy gorag wezipesini (immunitetini)
ýokarlandyrýar, nerw ulgamynyň işini gowulandyrýar, beloklaryň,
ýaglaryň çalşygyny sazlaýar, bedende holesteriniň mukdaryny
peseldýär. Şeýle-de fitonsidlere baý bolandygy üçin adamda
howply keselleri dörediji mikroorganizmleri ýok etmekde, dürli
sowuklamalary bejermekde, dümewde ähmiýetli. Sogan suwy
bilen uzak wagtlap bitmeýän iriňli ýaralar hem bejerilýär.
Soganyň köp görnüşleri bar, emma olaryň arasynda 5 gör
nüşi has giňden ýaýrandyr. Olar düýp, şalot, batun, poreý we
altaý sogan görnüşleridir.
Biziň ýurdumyzda, esasan, düýp sogan ösdürilip ýetişdirilýär.
Düýp soganyň ajy, ajymtyk we ajy däl görnüşleri bolýar. Sogan
birinji ýyl düýp berip, ikinji ýyl gülläp tohum berýär. Düýp soganyň
daşy gury gabyklar bilen örtülendir. Ahal, Mary, Lebap, Balkan
welaýatlarynda sogan ir baharda, fewral aýyndan mart aýynyň ba
şyna, Daşoguz welaýatynda fewral aýynyň ahyryndan mart aýynyň
ortalaryna çenli ekilýär. Ýaş sogan ekilenden soň, 45—60 günden
hasyly ýygnalyp alynýar. Ýaş sogan ter görnüşinde ýaşyl turbajyk
şekilli ýapraklaryny we akja düýpjagazyny iýmek üçin ýetişdirilýär.
Ekmek üçin maslahat berilýän sortlar ýerli Kaka sogany
(gyzyl sogan), Farap sogany (ak sogan), Kataralskiý sogany
(gyzgylt sogan).
Sogan gögerip çykandan düýp tutýança yzgary köp talap
edýär. Yzgar ýetmezçiligi bolanda, sogan gowy düýplemeýär,
şeýle hem soganyň hasyllylygy peselýär. Emma ýetişýän döw
ründe yzgara bolan talaby peselýär.
Sogan ýagtylygy söýüji ösümlik. Şeýle-de soganyň topraga
we iýmit maddalaryna bolan talaby hem ýokary. Şonuň üçin so
gany ösdürip ýetişdirmek üçin gurply topraklar saýlanyp alnanda
ýokary hasyl almaga mümkinçilik berýär.
Sogany ösdürip ýetişdirmek üçin haşal otlardan arassa bolan
gurply ýerler saýlanyp alynmaly. Topraklary ekişe taýýarlamak
işleri güyz sürüminden başlanýar. Sürümiň aşagyna üç ýylda
bir gezek 30—40 tonna/ga çüýrän ders, 240 kg/ga superfos
fat dökülýär. Ýaz pasly gelende tagt suwy tutulyp, ýerler taba
geleninden soň, 70 sm inlilikde gerş çekilýär. Gerşiň üstüne
tohumlar çyzyk görnüşinde sepilip ekilýär. Şonda her gektara
20 kg tohum harçlanýar.
Soganyň ösüş döwründe hatararalary 3-4 gezek bejerilip,
haşal otlardan arassalanyp durulýar. Mineral dökünler bilen iki
gezek iýmitlendirilýär, birinji gezek köpçülikleýin gögerip çykan
dan soň 100 kg/ga karbamid, 150 kg/ga superfosfat, 50 kg/ga
kaliý, ikinji gezek düýpläp başlanda 150 kg/ga ammiak selitrasy,
150 kg/ga superfosfat, 60 kg/ga kaliý dökünleri berilýär. Ösüş
döwründe soganyň kadaly yzgarlylygyny saklamak maksady
bilen, wagtly-wagtynda ösüş suwlary tutulmaly. Sogan düýbüniň
gowy bişip ýetişmegi üçin hasyl ýygnalmazyndan 15—20 gün
öň suw tutmak bes edilýär.
Sentýabr aýynyň başynda soganyň hasyly ýetişýär we ekin
meýdanlaryndan ýygnalyp alynýar.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.
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ÝURDUMYZYŇ
TEBIGY BAÝLYKLARY:

NANOTEHNOLOGIÝALAR
Hormatly Prezidentimiziň özleri üçin döredip
berýän mümkinçiliklerinden ruhlanýan türkmen
telekeçileri bu günki gün dünýäniň döwrebap
ösüşleri bilen deň gadam urup, täzeçillikleri işe
girizýärler. Şeýle kärhanalaryň biri hem «Kesgir
bulak» hususy kärhanasydyr.
«Kesgir bulak» hususy kärhanasy dünýäniň ösen
tejribesi esasynda nanotehnologiýalary peýdalanmak
arkaly taýýarlanylan önümleri halkymyza hödürleýär.
2014-nji ýylda esaslandyrylan kärhanada süzgüçli tor
lar öndürilýär. «Nano-tor süzgüji» diýlip atlandyrylýan
önüm, penjirelere we gapylara goýlanda, ol jaýyň içine
girýän howany arassalap geçirýär.
Nano-tor süzgüji — ýaşaýyş jaýlarynyň we binalaryň
otaglarynyň penjireleri üçin niýetlenen bolup, ol nano
süýümlerden taýýarlanylýar. Nanosüýümler juda inçe
bolup, ondan ýasalan torlaryň arasyndaky gözenekler
beýleki gorag torlaryndan juda kiçidir. Şonuň üçinem
olardan kesel dörediji bakteriýalar, wiruslar, tozan bö
lejikleri, mör-möjekler, tüsse, ýagyş geçip bilmeýär.
Ol ýaşaýjylary ultramelewşe şöhleleriniň ýiti täsirinden,
hatda öýüň içindäki ýelden hem goraýar. Ondan jaýyň
içine diňe arassa howa geçýär.
— Penjireler we gapylar üçin süzgüçli nano-torlar
daşary ýurtly alymlar tarapyndan oýlanyp tapylan önüm.
Ol nanotehnologiýalar arkaly ýörite taýýarlanylýan, örän
inçe nanosüýümlerden ýasalýar. Awtomobil ýollarynyň,
senagat zolaklarynyň, gurluşyklaryň ýakynynda ýaşa
ýan adamlar üçin nano-torly penjireler ygtybarly gorag
bolup durýar.
Önümimiziň ulanylyş möhleti barada aýtsak, ol 10
ýyla çenli netijeli hyzmat edýär. Oňa aýratyn ideg hem
gerek däl. Nanotehnologiýaly tory adaty suw akymy
bilen arassalap dursaň ýeterlik. Muňa derek, ony peý
dalananlarynda öýüň içinde tozan üýşmegi, bakteri
ýalaryň, mör-möjekleriň aralaşmagy ýaly kynçylyklar
aradan aýrylýar. Öýler ýelejiredilende hem otaglara
tozan, ýagyn geçmeýär. Bu bolsa diňe bir arassaçylyk
üçin oňaýly bolman, eýsem, saglyk üçinem howpsuzdyr.
Häzire çenli biziň önümlerimizi ulanyp gören müşderiler
olardan örän hoşaldyklaryny aýdýarlar.

SÜZGÜÇLER
«Täze süzgüçler» hususy kärhanasy howa we
ýag süzgüçleriniň önümçiligini alyp barýar. Ahal
welaýatynyň «Ýaşyl depe» daýhan birleşiginiň
çäginde ýerleşýän kärhana Eýran Yslam Respub
likasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Hytaý Halk
Respublikasynyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň
döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
2017-nji ýylda howa we ýag süzgüçleriniň önümçi
ligine başlan kärhanada işçi-hünärmenleriň onlarçasy
zähmet çekýär. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig
malyndan peýdalanylýar. Kärhana ýylda süzgüçleriň
5 müň sanysyny öndürmäge ukyply. Bu ýerde, esasan,
buýurmalar esasynda önüm öndürilýär. Öndürilýän

KAOLIN

Täze nanotehnologiýaly onümden penjire toruny
we agyz-burun örtügini halkymyza ýetirmegi maksat
edinýäris. Nanosüýümlerinden düzülen agyz-burun
örtügi bilen päsgelsiz, arassa howadan dem almak
örän ýakymly we bu örtügi uzak wagtyň dowamynda
ulanmak bolýar.
Biziň hünärmenlerimiz müşderiniň islegini kanagat
landyrmak maksady bilen nanotehnologiýaly penjire
toruny üç tapgyrda gurnamak işlerini alyp barýarlar.
Ilki bilen, oturdylýan toruň ölçegi alynýar, soňra iş ýe
rimizde penjire tory doly taýýarlanylýar we oturdylmak
işleri bilen jemlenýär.
Biz, telekeçilere ýokary tehnologiýaly täze önüm
çilikleri döretmek, eziz Watanymyzyň bedew batly
ösüşlerine mynasyp goşant goşmak üçin ähli şertleri
döredip berýän Gahryman Arkadagymyza tüýs ýü
rekden sagbolsun aýdýarys — diýip, «Kesgir bulak»
hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Ruslan Karanow
gürrüň berdi.
önümleriň birnäçe görnüşi bolup, olar dürli ölçegleri, ula
nylyşy boýunça tehniki häsiýetleri bilen tapawutlanýarlar.
Kärhanada gaz turbinalarda ulanylýan howa we gaz
süzgüçleri, ýük we ýeňil awtoulaglary üçin niýetlenen
howa we ýag süzgüçleri öndürilýär. Şeýle hem bu ýerde
edara-kärhanalarda peýdalanylýan uly göwrümli howany
salkynladyjy enjamlaryň (kondisioner) howa süzgüçle
ri-de öndürilýär. Ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli
süzgüçlere müşderiler tarapyndan uly isleg bildirilýär.
Kärhananyň işgärleri täze harytlary öndürmek bilen bir
hatarda, wagtyň geçmegi bilen, könelişen süzgüçleriň
abatlaýyş işlerini geçirip bermek hyzmatlaryny hem
amala aşyrýarlar.
Geljekde «Täze süzgüçler» hususy kärhanasy ýeňil
awtoulaglaryň howa we ýag süzgüçleriniň täze görnüş
lerini öndürmegi göz öňünde tutýar.

BÄSDEŞLIGE UKYPLY HARYTLAR

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby
nyň çägindäki Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agza
larynyň senagat zolagynda ýerleşýän
«Belent akaba» hojalyk jemgyýeti geçen
ýylda polipropilenden we polietilen
den demir aýakly oturgyçdyr partalaryň
önümçiligini ýola goýdy. Dürli reňkdäki
göze gelüwli we rahat oturgyçlar özüniň
berkligi bilen tapawutlanýar.

Kärhanada Türkiýe Respublikasynyň kämil tehnika
dyr tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bu ýerde otur
gyçlaryň her aýda 3 müňden gowragynyň öndürilmegine
mümkinçilik berýär. Olaryň arasynda bir we iki adamlyk
mekdep partalary hem bar. Bu önümler ähli aýratyn
lyklary boýunça daşary ýurtlardan getirilýän nusgalar
bilen bäsleşmäge ukyplydyr. Şeýle bolansoň «Belent
akaba» hojalyk jemgyýeti halkara ISO güwänamasyna
hem mynasyp bolmagy başardy.
2014-nji ýylda döredilen «Belent akaba» hojalyk
jemgyýetiniň çagalar üçin niýetlenilen oturgyçlaryň,
partalaryň, oýunjaklaryň önümçiligi bilen meşgullanýan
Türkiýe Respublikasynyň «Oskar» kompaniýasy bilen
hyzmatdaşlyk saklaýandygyny hem bellemek gerek.
Hojalyk jemgyýeti onuň Aşgabatdaky ýörite diler i hök
münde çykyş edýär. Olaryň önümleriniň arasynda dürli
ýaşdaky çagalar üçin ýokary hilli oýunjaklar, görkezme
esbaplary, uly bolmadyk tekjeler bar.
Ýakyn geljekde «Belent akaba» hojalyk jemgyýeti
önümleriniň görnüşlerini köpeltmegi we olary eksport
etmegi meýilleşdirýär. Hojalyk jemgyýetiniň bäsdeşlige
ukyply önümlerine Türkiýe Respublikasynyň, Gazagys
tan Respublikasynyň işewürleri uly gyzyklanma bildir
ýärler. Häzirki wagtda bu döwletlere önümleri ugratmak
boýunça eksport amallary ýerine ýetirilýär.
Täzegül KULJIKOWA.

«Rysgal».

Tebigy baýlyklara baý bolan ýurdumyzda örän seýrek duş gelýän kaolin
magdany-da bar. Kaolin magdanynyň ady «gaolin» diýlen hytaý sözünden
gelip çykypdyr. Bu söz kaolin magdanynyň ilkinji gezek tapylan dagynyň
ady bolup, ol «Beýik dag» diýen manyny aňladýar.
Kaolin magdany granit, gneýs ýaly düzüminde meýdan şpatyny sak
laýar. Ol dag jynslarynyň dargamagy netijesinde emele gelýär. Soňra
kaolin suwda ýuwulyp, täzeden çökmegi netijesinde kaolin toýuny atly
ikilenji kaolinler emele gelýär. Bu tebigy hadysalar millionlarça ýyllaryň
dowamynda bolup geçýär. Kaolin magdanynyň düzüminde kaolinit mine
raly bar. Ondan başga-da, bu magdan öz düzüminde kwarsyň, meýdan
şpatynyň, slýudanyň, demriň we titanyň oksidleriniň dänejiklerini saklaýar.
Kaolinit mineralynyň umumy himiki formulasy Al2O3·2SiO2·2H2O görnü
şinde aňladylýar. Magdanyň düzümindäki kaolinit mineralynyň mukdary
50%-den pes bolan ýagdaýynda bu jynslara kaolinli jynslar diýilýär (mysal
üçin, kaolinli çäge daşlary).
Gaz ylyp alyný an peýd aly dag magd anlar y hökm ünd e, köplenç,
ak ýa-da açyk reňkli kaolinler hyzmat edýär. Gazylyp alynýan kaolin
magdanlaryny, dürli usullar (suwly ýa-da gury usullar) bilen deslap
dan baýlaşdyrýarlar. Netijede ulanylýan ýerlerine baglylykda kaolinleriň
dürli görnüşleri öndürilýär. Baýlaşdyrmak üçin baý (kaolinitiň mukdary
40%-den ýokary) we baý däl kaolin magdanlary (kaolinitiň mukdary
20—40%) ulanylýar. Önümçilikleriň käbir görnüşleri üçin baýlaşdyrylmadyk
kaolin hem ulanylýar. Biziň ýurdumyzda kaolinleriň iki ýatagy hasaba alyndy.
«Gyzylgaýa» kaolin ýatagy. Bu magdan käni 1987—1989-njy ýyl
larda tapyldy. Ol Balkan welaýatynyň Gyzylgaýa obasyndan 3—5 km we
Türkmenbaşy şäherinden 250 km uzaklykda ýerleşýär. Bu ýatakdaky
kaolin magdany 2 görnüşde duş gelýär: aşgarly kaolin (aşgar metallaryň
mukdary 2%-den ýokary) we adaty kaolin (aşgar metallaryň mukdary
2%-den pes).
Magdany emele getiren minerallar şulardan ybarat: kwars, meýdan
şpatlary we kaolinit. Şunuň bilen baglylykda, bu magdandan birbada dürli
önümçiliklerde giňden ulanylýan kwarsyň, meýdan şpatynyň we kaoliniň
senagat konsentratlaryny öndürip bolýar. Aşgarly magdanyň mineral dü
zümine kwars (64,5%), meýdan şpatlary (25,83%), kaolinit (9,17%), adaty
magdanyň mineral düzümine kwars (66,3%), meýdan şpatlary (5,24%)
we kaolinit (27,96%) girýär.
Bu ýatakdaky kaolinli magdanlar ýeriň 50 metr çuňlugynda ýerleşýär.
Önümli gatlagyň galyňlygy 24,7 m çenli baryp ýetýär (ortaça galyňlyk
— 11 m).
Geçirilen tehnologik synaglaryň netijesinde adaty kaolini baýlaşdyrmak
üçin suwly usul we aşgarly kaolinleri baýlaşdyrmak üçin magnit-grawi
tasion usul saýlanyp alyndy. Ýeri gelende belläp geçsek, «Derýaplastik»
hojalyk jemgyýeti «Derýakeramika» haryt nyşanly santehnika önümlerini
öndürýän iri kärhana bolup, öz önümçiliginde kaolini örän köp mukdarda
giňden ulanýar. Bu önümler häzirki wagtda ýurdumyzda we dünýä baza
rynda uly islegden peýdalanýar.
«Tüwergyr» kaolin ýatagy. Ol «Gyzylgaýa» kaolin ýatagyndan 5 km
uzaklykda ýerleşýär. Bu ýatakdaky kaolin toýunlarynyň mineral düzümine
kaolinit (70—85%), kwars (6—10%), meýdan şpatlary (3—6%), slýudalar
(1—3%) we karbonatlar (1—3%) ýaly minerallar girýär. Bu toýunlar oda
çydamly kerpiçleri we keramiki plitkalary öndürmek üçin çig mal hökmün
de ulanmaga ýaramly.
Diýarymyzda kaolin toýunlarynyň esasynda birnäçe önümler öndüril
ýär. Olara mysal edip, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi
ministrliginiň Aşgabatdaky kärhanasy tarapyndan öndürilýän oda çydamly
kerpiçlerini görkezmek bolar. Ondan başga-da, Türkmenabatdaky himiýa
zawodynda kaolinden suw arassalamakda ulanylýan, häzirki döwürde
daşary ýurtlardan getirilýän çig malyň esasynda öndürilýän, koagulýan
ty öndürmek mümkinçiligi barlanyp görüldi. Kaolin başga-da köp sanly
önümleri öndürmek üçin giňden peýdalanylýar.
Kaolin ýokarda agzalanlardan başga-da, birnäçe önümçiliklerde ula
nylýar:
— ak sement öndürmekde;
— farfor gap-gaçlaryň önümçiliginde;
— elektrotehniki izolýatorlary öndürmekde;
— kagyz, karton we rezin önümçiliginde dolduryjylar we agardyjy
hökmünde;
— pestisidleri öndürmekde;
— kosmetika we parfýumeriýa önümlerini öndürmekde (“ak toýun”
ady bilen);
— plastmassadan ýasalýan önümlere dolduryjy maddalar hökmünde;
— ultramarin (matalary agardyjy serişde) öndürmek üçin;
— boýag önümçiliginde;
— galamlaryň grifelleriniň önümçiliginde;
— gigiýena serişdeleriniň (sabyn, diş pastasy, şampunlar) önümçiliginde;
— derman serişdelerini öndürmekde;
— linoleumyň önümçiliginde;
— mineral pamygy we kaolin süýümini öndürmekde.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat we himiýa
önümçiligi bölüminiň baş hünärmeni.
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ONLAÝN SÖWDA

SANLY ULGAM

«Sebet» onlaýn marketi häzirki
wagtd a iým it önümler in i, hojalyk
harytlaryny amatly bahadan halka
hödürleýär. App Store we Google
Play arkaly onlaýn marketiň ykjam
goş und ys yn y telef on a, planş et e
ýa-da kompý ut er e ýükläp, müş
deriler öz sargytlaryny amala aşy
ryp bilerler. Sargytlar müşderilere
8:00-dan 22:00 aralygynda gowşu
rylýar. Umumy sargydyň bahasy 150
manatdan geçende, harytlaryň eltip
bermesi mugt amala aşyrylýar. On
laýn marketdäki harytlaryň aglabasy
ýerli önümler bolmak bilen, aýratyn
tapawutlanýar.
Telekeçi geljekde hem onlaýn mar

ketiň işini has kämilleşdirip, tehniki
harytlary, tekstil önümlerini, elektro
nika serişdelerini, umuman, halkyň
isleg bildirýän harytlaryny sanly ul
gamyň üsti bilen hödürlemegi, eltip
bermek hyzmatyny bolsa welaýatyň
ähli çäginde amala aşyrmagy mak
sat edinýär.

TÄZE ÖNÜMÇ ILIKLER

«GÜNAÝ» MAÝONEZI
«Gündogar akymy» hojalyk
jemgyýetiniň önümçilik kär
hanasy Aşgabat şäheriniň
Bagtyýarlyk etrabynyň çä
ginde ýerleşýär. 2019-njy
ýylda kärhanada ösümlik
ýagynyň önümçiligi ýola
goýuldy.
Golaýda kärhanada ýagly
lygy 40; 62,5; 72,5; 82,5 % de
rejede bolan maýoneziň önümçiligi
hem ýola goýuldy. Önümler «Günaý»
haryt nyşany bilen 200, 400 we 800 gramlyk gaplara gaplanýar.
Önümhananyň sagatda 2 tonna maýonez öndürmäge müm
kinçiligi bar. Ýakyn geljekde bu önümler ýurdumyzyň söwda
nokatlarynda alyjylara hödürleniler.
Kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublika
synyň enjamlary bilen üpjün edildi. Onuň kuwwatlylygy ýylda 18

müň tonna çigidi gaýtadan işläp, müňlerçe tonna arassalanan
ösümlik ýagyny öndürmäge barabardyr. Bu ýerde öndürilýän
ösümlik ýagy «Günaý» haryt nyşany bilen 1 we 5 litrlik gaplara
gaplanylýar.
Hojalyk jemgyýetine 2020-nji ýylda Ahal welaýatynyň Sa
rahs etrabynyň çäginden oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek üçin
6 müň gektar ýer bölünip berildi. Bu ýerde ekin dolanyşygy
esasynda 900 gektarda günebakar çigidini, hersi 850 gektar
bolan meýdanda soýa, raps, künji, 2 müň 550 gektarda bugdaý
ekmek göz öňünde tutulýar.
Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada 300 gramlyk göze
gelüwli gaplara gaplanylýan kofe önümçiliginiň alnyp barylýan
dygy hem bellärliklidir. Kärhana geljekde önümçiliginiň gerimini
has-da giňeltmegi maksat edinýär.

GÖZE GELÜWLI TORBALAR
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary importyň ornuny tutýan
önümleri öndürmekde mynasyp goşant goşýarlar.
Azyk senagatynda, himiýa önümçiliginde, dokma
we tekstil ugrunda önjeýli zähmet çekýän husu
syýetçilerýurdumyzyň milli ykdysadyýetini here
ketlendiriji güýçleriň biridir. Halkyň isleg bildirýän
harytlaryny öndürmekde yhlasly zähmet çekýän
telekeçileriň biri hem Toýly Pirowdyr.
Telekeçi özüne degişli hususy kärhanada dürli görnüşli
bezegler bilen doly bezelip, elde ýasalýan deri önümleri
niň giň toplumyny öndürýär. Deriden taýýarlanylan ýokary
hilli önümleriň dürli görnüşleri: erkekleriň we zenanlaryň
gapjyklary, zenan ýantorbalary, okuw torbalary, jalbarlar
üçin niýetlenilen kemerler, bezeg serişdeleri, pasportlar we
sürüjilik şahadatnamalary we beýlekiler üçin niýetlenilen
daşlyklar içerki bazarda geçginli harytlar hasaplanylýar.
Kärhanada onlarça işgär zähmet çekýär. Döwrebap önüm
ler müşderileriň sargytlaryna, ýagny buýurmalara laýyk
lykda hem taýýarlanylýar. Her bir müşderi sargyt eden

önüminiň diňe bir dizaýnyny däl-de, eýsem, deriniň reňkini,
görnüşini, biçüwini hem öz islegine görä saýlap, teklip edip
bilýär.
Müşderiler taýýar önümleri ýurdumyzda hereket edýän
birnäçe onlaýn marketlerinden we «Berkarar» söwda-dynç
alyş merkezinde ýerleşýän dükandan satyn alyp bilerler.

OWADAN
ÖÝMELER
Türkmen halkynyň milliligi öz gözbaşyny
gadymyýetden alyp gaýdýar. Taryhdan häzir
ki güne çenli türkmen öz milliligi bilen dünýäni
haýrana goýup gelýär. Türkmen halylary, gelingyzlarymyzyň milli lybaslary, başlaryna daňyn
ýan öýmeleridir çabytlarynyň aňyrsynda, sungat
bilen birlikde, uly taryh ýatyr. Gelin-gyzlaryň
ýaraşygy bolan owadan öýmeleriň önümçiligi
ýurdumyzda giň gerim alýar.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ag
zasy, telekeçi Öwezdurdy Annameredowa degişli bolan kärha
nada öýmeleriň dürli görnüşleri öndürilýär. Hususy kärhanada
onlarça işgär zähmet çekýär. Öýmeleriň hoz gülli, saýlan gülli,
kädi gülli, ýürek gülli, gurçuk gülli görnüşleri gyz-gelinleriň ara
synda geçginli hasaplanylýar.
— Häzirki wagtda biziň esasy maksadymyz – milli egineşiklerimizi, esasan hem ene-mamalarymyzdan bize miras
galan nepis öýmelerimizi has-da ýokary derejelere çykaryp,
kämilleşdirip, gözel gelin-gyzlarymyza olary hödürlemek bo
lup durýar. Türkmen gelin-gyzlarymyza milli lybaslaryýokary

MASLAHAT

HÜNÄRMENLERIŇ
NOBATDAKY DUŞUŞYGY

«SEBET» HALKYŇ HYZMATYNDA
Ýurd um yz yň ähli pud aklar yn a
sanly ulgamyň mümkinçiliklerini or
naşdyrmagyň çäginde alnyp barylýan
işler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş, bi
lim, täze tehnologiýalardan habarlylyk
derejesini ýokarlandyrmaga gönük
dirilendir. Ilatyň gündelik sarp edýän
azyk we hojalyk harytlaryny sanly
ulgamyň üsti bilen üpjün etmekde
Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzalary hem
aýratyn işjeňlik görkezýärler. Telekeçi
Alym Joraýewiň ýolbaşçylygynda ýa
ňy-ýakynda açylan «Sebet» onlaýn
mark et i hem Leb ap welaý at yn yň
Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylaryna
hyzmat edip başlady.
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hilde hödürlemek bilen, biz öz işimizden lezzet alýarys we
hemişe-de kämilleşmegiň gözleginde bolýarys — diýip, tele
keçi gürrüň berdi.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

Ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersitetinde alymlaryň, tele
keçileriň, beýleki ýokary okuw mekdepleriniň
mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşma
gynda ylmy duşuşygyň nobatdaky maslahaty
geçirildi. Her hepdäniň şenbe güni geçirilýän
bu maslahatyň dowamynda oba hojalyk puda
gynda iň düşewüntli ugurlaryň biri hasaplan
ýan ýüpekçilik, tut agajyny ösdürip ýetişdir
mek dogrusynda pikir alşyldy.
Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň agzasy,
telekeçi Kerim Akmämmedow çykyş edip, ýüpek gurçu
gynyň idedilişi, tut agajynyň ösdürilip ýetişdirilişi, bu ugra
dünýä tejribesini, daşary ýurtlaryň usullaryny ornaşdyrmak
boýunça alnyp barylýan işler dogrusynda gürrüň berdi.
Ýüpekçilik we tut agajyny ösdürmegiň milli ykdysadyýeti
mize uly peýda getirýändigi, ýüpek gurçugyny idetmegiň
döwrebap usullarynyň peýdalanylan ýagdaýynda bu
ugurdan has uly girdeji alyp boljakdygy, şeýle hem dünýä
döwletleriniň bu ugurdaky tejribesi barada getirilen mysal
lar oňa gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Ylmy duşuşygyň
dowamynda sorag-jogap alşyldy.

ÝÜPEKÇILIK —
DÜŞEWÜNTLI PUDAK

Ýüpek — ýüpek gurçugy (Bombyxmori) tara
pyndan öndürilýän ýüplükden taýýarlanýan mata.
Gurçuga öwrülme döwründe tut agajynyň ýapraklary
bilen iýmitlenen gurçuk howada gatap, ýüplüge öw
rülýän aýratyn madda bölüp çykarýar. Bu ýüplükden
gurçuk özüniň daşyna pile örýär. Bir pileden 1—1,2
kilometre çenli uzynlykda bolan ýüplük alynýar.
Onuň esasy gymmatlygy berkliginde we ýumşakly
gyndadyr.
Gadym zamanda, heniz mata öndürmegiň sinteti
ki usullaryny oýlap tapmankalar, ýüpek aýratyn gym
matly hasaplanypdyr, çünki ondan öndürilen eşikler
ýeňil, owadan we ýakymly bolýar.
Häzirki wagtda dünýä tejribesinden mysal alsak,
ýokary hilli ýüpek diňe tut agajynyň ýapraklary bilen
iýmitlenýän ýüpek gurçuklaryndan alynýar. Biziň
döwrümizde ýüze çykan sintetik ýüpek tebigy ýüpe
giň ornuny doly tutup bilmeýär.
Ýüpegiň dünýä göwrüminde tebigy süýümleriň
arasynda az göterimi eýeleýändigine garamazdan,
pagta, ýüň, zygyr we beýleki süýümler bilen deňeş
dirilende, ýüpegiň dokma bazarynda ortaça bahasy
esli derejede ýokarydyr.
Dünýäde bazar gatnaşyklaryna geçilýän döwrün
de hususy pudaga bu girdejili, düşewüntli ugra işjeň
girişmäge ýardam berilýär we şert döredilýär. Biziň
ýurdumyzda hojalygy ýöretmek üçin ähli şertler we
mümkinçilikler, ýeňillikli karzlar we dünýä derejesin
däki oba hojalyk tehnikalary bilen üpjün edilýär.
Häzirki wagtda halkara tejribäni, aýratyn hem
ýüpekçilikde öňdebaryjy ýurtlaryň tejribelerini içgin
öwrenmek, gerekli maglumatlary we ýüpekçiligiň aý
ratynlyklary alymlarymyz tarapyndan öwrenilýär we
uly işler alnyp barylýar.
Tut agajynyň aýratyn görnüşleriniň ýurdumyza
ýetmişinji ýyllarda getirilendigi we toprak, howa şert
lerimiz bilen üstünlikli uýgunlaşdyrylandygy barada
ýörite ylmy edebiýatlarda bellenilip geçilýär. Ýerli tut
agaçlarynyň ýapraklary hem hytaý ýa-da ýapon tut
agajynyň ýapraklary bilen deňeşdirilende, galyň we
gatydyr. Şol bir wagtda, tut agajynyň ýerli görnüşleri
has az hasyl berýändigine garamazdan, olar ýüpek
gurçugy üçin zerur bolan mineral maddalara örän
baýdyr. Biziň ýüpekçilerimiziň ýüpek gurçugynyň
1, 2, 3-nji iýmitlenmesini tut agajynyň ýerli sortlary
nyň ýapraklarynyň hasabyna üpjün etmäge syna
nyşmagy ýöne ýere däldir. Şunuň bilen baglylykda,
tut agajynyň ýerli görnüşleri bilen bir hatarda, daşary
ýurt görnüşlerini getirmek we olary biziň ýerli howa
şertlerimize laýyklykda uýgunlaşdyrmak işleri geljek
de özüniň gowy netijelerini berer.
Kerim AKMÄMMEDOW,
«TAMA AGRO» hojalyk jemgyýetiniň
ýolbaşçysy.
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S/b 202131000197

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň «Ýalkym» ýaşaýyş toplumy,
Türkmenistan köçesi. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.

S/b 209211000120

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
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 8440 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108912.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

Redaksiýa gelen hatlar
yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn
berilmeýär.

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.
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HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

S/b 101731005495

Mahabatlar. Bildirişler

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyşdurmuş şertlerini gowulandyrmak maksady
bilen, 6000 manat möçberinde 3 ýyl möhlet
bilen, ýyllyk 1 göterimli, nagt we nagt däl
görnüşinde berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji
tarapyň zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak
hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň
baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna
ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw
mekdeplerinde okaýan talyplaryň okuw töleglerini
tölemek üçin talybyň ýakyn garyndaşlaryna berilýär.
Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde
5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän karz ugruny açmak
bilen, ýyllyk 5 göterimli berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de
karzy resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we
welaýat şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

KIÇI KARZLAR
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky bellenen tertipde bölünip berlen mellek ýerleri, kömekçi hojalygy, ýaýlagdaky
ýer bölegi bar bolan şahsy hojalygy ýöredýän raýatlara ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen,
oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur
bolan çig mallary öndürmek maksatly mikro karzlaryň berilýändigini habar berýär.
Karzlar 30 müň manada çenli möçberde 3 ýyla çenli, ýyllyk 10 göterim derejeli hem-de esasy bergini üzmek üçin
6 aýa çenli ýeňillik döwürli berilýär.
Karzyň üpjünçiligine üçünji taraplaryň zamunçylygy ýa-da girew emlägi kabul edilýär.
Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank kartlaryna ýa-da karz hasabyndan tölegleri
göni geçirmek arkaly berilýär.
Goşmaça maglumatlar üçin «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň baş edarasynyň we welaýat şahamçalarynyň
karz bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgimiz: (+993 12) 96-46-96.

HOJALYK JEMGYÝETI

S/b 101201004434

Giňişleýin maglumat internet sahypamyzda ýerleşdirilen:
www.rysgalbank.com.tm

