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TÜRKMEN-HINDI DOSTLUKLY
GATNAŞYKLAR ÖSDÜRILÝÄR
1-nji aprelde Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram
Nath Kowind Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Iki
dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagty
myzyň Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany
garşylamak dabarasy boldy.
Paýt agt ym yz yň how a menz ilin iň
ýokary derejeli myhmanlary kabul ediş
binasynyň öňündäki meýdançada Hin
distan Respublikasynyň Liderini resmi
garşylamak dabarasy boldy. Bu ýerde
Prezident Ram Nath Kowindi hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
mäh irl i müb är ekl ed i. Iki ýurd uň
Baştutanlary dostlarça salamlaşyp,
ýörite bellenen ýere bardylar.
Horm at gar aw ulyn yň serk erd es i
dab ar aly has ab at berd i. Hind ist an
Respublikasynyň we Türkmenistanyň
Döwlet senalary ýerine ýetirildi. Iki
ýurduň Liderleri hormat garawulynyň
esg erler in iň nyz am yn yň öňünd en
geçdiler we Türkmenistanyň Döwlet
baýdagyna hormat-sarpa goýdular.
Soňra belent mertebeli myhmanyň
awt oulag kerw en i mot os ikletç iler iň
horm at kerw en in iň ugr atm ag ynd a
«Ýyldyz» myhmanhanasyna bardy.
***
2 - n j i a p r e l d e p a ý t a g t y m y z d a
Türkm en ist an yň Prez id ent i Serd ar
Berdimuhamedowyň we ýurdumyza
döwlet sapary bilen gelen Hindistan
Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath
Kowindiň arasynda gepleşikler geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz belent mer
tebeli myhmany tüýs ýürekden mübä
rekläp, onuň ýurdumyza bu saparyna
däp bolan türkm en-hind i dostlukly
gatn aş yklar y ösd ürm ekd e möh üm
tapg yr hökm ünd e gar alý and yg yn y
belled i hem-de Aşg ab atd a geç ir il
jek duş uş yklar yň we gepleş ikler iň
halklarymyzyň arasyndaky dostlugy
berkitmäge hem-de örän köpugurly
hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly itergi
berjekdigine ynam bildirdi.
Prezident Ram Nath Kowind mähirli
garş yland yg y we myhm ans öý erlig i
üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk
bild ir ip, ýurd um yz a döwlet sap ar y
bilen gelip görmek mümkinçiliginiň
dörändigi üçin tüýs ýürekden şatdy
gyny nygtady.
Işjeň, netijeli ýagdaýda geçirilen
duşuşygyň dowamynda taraplar türk
men-hindi gatnaşyklarynyň giň me
selelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Şol gatnaşyklarda söwda-ykdysady
ulgam möhüm orun eýeleýär. Bu ba
batda energetika, senagat we ulag,
ýokary tehnologiýalar ulgamlarynda,
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
31-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň
dowamynda döwlet durmuşyna degişli wajyp meselelere we milli
ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň mundan beýläk-de ös
dürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

maksatnamalarynda göz öňünde tutulan
wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek
maksady bilen, ministrliklere, pudakla
ýyn dolandyryş edaralaryna, häkimliklere
hem-de olaryň garamagyndaky edarakärhanalara gurluşyk hem-de önümçilik
ejlis iň barş ynd a Min istrler näçe desgany bäsleşikli söwda arkaly maksatlary üçin jemi 10 müň 545,22 gek
Kabinetiniň Başlygynyň orun hus us ylaşd yrm ak, döwlet edar as yn a tar ýer böleklerini hemişelik we wagtlaýyn
basary M.Muhammedow gö degişli paýnamany bolsa gazna biržasy peýdalanmaga bermek boýunça işlenip
zegçilik edýän düzümlerinde alnyp baryl nyň üsti bilen ýerlemegiň maksadalaýyk taýýarlanylan teklipler hödürlenildi.
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp,
ýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem hormatly boljakdygy bellenildi.
Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklyk
Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde obase
da, pudaklaýyn dolandyryş edaralary tapgyrlaýyn esasda bazar gatnaşyklaryna nagat toplumyna möhüm ornuň degiş
hem-de welaýat häkimlikleri boýunça geçmek, hojalygy dolandyrmagyň netijeli lidigini belledi hem-de oba hojalygyna
döwlet eýeçiligindäki desgalary bäsleşikli usullaryny ornaşdyrmak we desgalary goldaw bermegiň ugurlaryny yzygiderli
söwda hem-de gazna biržasy arkaly hu hususylaşdyrmak meseleleriniň milli yk kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň, ekeran
susylaşdyrmak, orta we kiçi telekeçiligi dysadyýetimiziň öňünde durýan esasy çylygy, maldarçylygy yzygiderli ösdürmek
ösdürmek boýunça syýasaty üstünlikli wez ip elerd ig in e üns i çekd i. Horm atly boýunça taslamalary üstünlikli durmuşa
durmuşa geçirmek hem-de döwlet em Prezidentimiz hödürlenen teklibi makul geçirmegiň hem-de bu ugurda iş alyp
lägini dolandyrmagyň netijeliligini ýo lap, bu ugurda göz öňünde tutulan wezi barý an telek eç iler e gold aw berm eg iň
karlandyrmak ugrunda ýerine ýetirilýän peleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin wajypdygyna ünsi çekdi. Umuman, bu
işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen mundan beýläk-de toplumlaýyn çäreleri işler azyk howpsuzlygynyň berkidilmegini,
baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet mi amala aşyrmak babatda wise-premýere ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň pugta
nistrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministr anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem döw landyrylmagyny, daşary döwletlerden ge
likleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, let eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyr tirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçili
welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde mak we paýdarlar jemgyýetine öwürmek giň ösdürilmegini üpjün etmelidir. Şunuň
döwletiň garamagyndan aýyrmak hem- boýunça meýilleşdirilen işleriň öz wagtyn bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
de hususylaşdyrmak üçin kärhanalar da ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi ýola oba hojalygyndaky özgertmeleri işjeňleş
dirmegiň, hojalygy dolandyrmagyň täze,
we desgalar boýunça seljermeleriň ge goýmagyň zerurdygy aýdyldy.
çirilendigi habar berildi. Geçirilen işleriň
Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň netijeli usullaryny ornaşdyrmagyň, teleke
netijelerine laýyklykda, birnäçe desgany orunbasary E.Orazgeldiýew ýer serişde çilik başlangyçlaryny höweslendirmegiň
bäsleşikli söwda arkaly hususylaşdyr lerini rejeli we netijeli ulanmak boýunça zerurdygyny belläp, hödürlenen teklipleri
mak teklip edilýär. Bu tekliplere Maliýe geçirilýän maksatnamalaýyn işler barada makullady hem-de bu ugurda alnyp ba
rylýan işleri toplumlaýyn esasda dowam
we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky hasabat berdi.
Pudagara merkezi toparyň mejlislerinde
Horm atl y Prez id ent im iz Serdar etmek boýunça wise-premýere anyk tab
bellenen tertipde seredildi hem-de bir Berdimuhamedowyň garamagyna Döwlet şyryklary berdi.

M

Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň
orunb as ar y Ç.Purç ek ow ýurd um yz yň
çäginde gurluşyk önümleriniň görnüşlerini
artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler
barada hasabat berdi.
Häzirki döwürde sanly ykdysadyýe
ti, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak,
bäsdeşlige ukyply, eksporta niýetlenen
we importyň ornuny tutýan önümçilikleri
çalt depginlerde ösdürmek meselelerine
aýratyn ähmiýet berilýär.
Ilaty, aýratyn-da, ýurdumyzyň alysdaky
sebitlerinde ýaşaýan adamlary iş bilen
üpjün etmek maksady bilen, orta we kiçi
telekeçiligi ösdürmek, jemi içerki önümiň
möçberini artdyrmak, döwlet-hususyýet
çilik gatnaşyklaryny has-da pugtalandyr
mak, maýa goýum syýasatyny durmuşa
geçirmek, şeýlelikde, milli ykdysadyýeti
mizi depginli ösdürmek boýunça Senagat
we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyn
dan degişli işler alnyp barylýar.
Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna Lebap welaýatynyň Köýten
dag etrabynda ýyllyk kuwwatlylygy 50
müň tonna kalsiý öndürýän önümçiligi
ýola goýmak baradaky teklibi hödürledi.
Bu önümçilik ýurdumyzyň bazarlaryny
ýerli tebigy serişdelerden öndürilen ýo
kary hilli gurluşyk serişdeleri bilen doly
üpjün etmäge hem-de täze iş orunlaryny
döretmäge ýardam eder.
Döwlet Başt ut an ym yz has ab at y
diňläp, Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp
(Dowamy 2-nji sahypada)
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TÜRKMEN-HINDI DOSTLUKLY
GATNAŞYKLAR ÖSDÜRILÝÄR
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

oba hojalygynda, söwdada hem-de beýleki
ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek üçin oňat
mümkinçilikler bar. Şol bir wagtda biziň ýurt
larymyz Türkmenistan—Owganystan—Pa
kistan—Hindistan gaz geçirijisi, «Merkezi
Aziýa—Ýakyn Gündogar» we «Günorta—De
mirgazyk» ulag geçelgeleri ýaly iri halkara
taslamalaryna gatnaşyjylar bolup durýarlar.
Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde — iki
döwletiň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň
gatnaşmagynda dowam etdi.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow Prezident Ram Nath Ko
windi ýene bir gezek mähirli mübärekläp hemde belent mertebeli myhmana ýurdumyza gel
mek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin
minnetdarlyk bildirip, Hindistanyň Baştutany
bilen ilkinji duşuşygydygyny, munuň bolsa,
elbetde, gepleşiklere aýratyn many-mazmun
berýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu
gepleşikleriň netijeleriniň iki dostlukly halkyň
we döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy hasda berkitmäge hyzmat etjekdigine, ähli ugur
lardaky özara hyzmatdaşlygymyza kuwwatly
itergi berjekdigine ynam bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gel
jekki onýyllyklarda alyp barjak daşary syýa
satynyň bäş strategik ugurlaryny gysgaça
beýan etdi.
Birinji ugur — parahatçylygy we howp
suzlygy üpjün etmek. Biziň maksadymyz
ýakyn geljekde Merkezi Aziýada we ýanaşyk
zolaklarda howpsuzlygyň hem-de durnuklyly
gyň sazlaşykly, bölünmeýän we gyşarnyksyz
ulgamyny döretmek bolup durýar;
Ikinji ugur — Bitaraplygy dünýä giňişliginde
ösdürmekdir we öňe sürmekdir;
Üçünji ugur — daşary-ykdysady gatnaşyk
lary gyşarnyksyz artdyrmakdyr we diwersifi
kasiýa ýoly bilen ösdürmekdir;
Dördünji ugur — durnukly ösüşe hemme
taraplaýyn goldaw bermekdir;

Bäşinji ugur — halkara gatnaşyklaryna
ynsanperwer häsiýet bermäge, bu gatna
şyklara päk ahlaklylygyň, ak ýürekliligiň we
adalatlylygyň ýokary ölçeglerini girizmäge
ýardam bermekdir.
Jen ap Ram Nath Kow ind horm atly
Prezidentimizi iň ýokary döwlet wezipesine
ählihalk tarapyndan saýlanmagy bilen gut
lady we oňa alyp barýan jogapkärli işlerinde
üstünlikleri arzuw etdi.
Şeýle hem ol Türkmenistanyň Onuň Aly
hezr et i Gurbanguly Berdimuhamedowyň
paýhasly ýolbaşçylygynda okgunly ykdysady
ösüş gazanandygyny nygtady we hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
öňdengörüjilikli baştutanlygynda Türkmenis
tanyň belent sepgitleri eýelejekdigine berk
ynanýandygyny aýtdy.
Şeýle hem Hind ist an yň Prez id ent i iki
ýurd uň aras ynd a söwd a dolan yş yg yn yň
möçberlerini artdyrmak üçin ägirt uly müm
kinçilikleriniň bardygyny belläp, iki ýurduň
işewür toparlarynyň arasyndaky gatnaşyklary
ösdürmegiň wajypdygyny nygtady. Şunda
ýygjam hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň täzeçil
gurallaryny döretmek, şol sanda pudagara
hyzmatdaşlygy ösdürmek zerur hasaplanyl
ýar. Şol bir wagtyň özünde derman senaga
tyna degişli önümleri alyşmagyň we türkmen
telekeçileriniň öz önümlerini Hindistana eks
port etmeginiň mümkinçiliklerini öwrenmegiň
wajypdygy bellenildi.
Prezident Ram Nath Kowind hormatly
Prezidentimizi özi üçin islendik amatly wagt
da Hindistan Respublikasyna döwlet sapary
bilen gelip görmäge çagyrdy. Çakylyk min
netdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň wagty
diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.
Giňişleýin düzümdäki gepleşikler tamam
lanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara
gol çekmek dabarasy boldy.
Şeýle hem türkmen-hindi Bilelikdäki Be
ýannamasy kabul edildi.
«RYSGAL»

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

edijilerini daşary ýurtlardan getirilýän ha
rytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümler
bilen doly möçberde üpjün etmäge ukyply,
kuwwatly gurluşyk senagatyny döretmegiň
zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi. Hormatly
Prez id ent im iz Serd ar Berdimuhamedow
pudagyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyr
magyň hem-de ýurdumyzda we daşary ýurt
larda uly isleg bildirilýän ýokary hilli gurluşyk
serişdeleriniň önümçiligini artdyrmagyň wa
jypdygyny nygtap, wise-premýere bu ugurda
alnyp barylýan işleri dowam etmek babatda
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň
14 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere
görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
12-13-nji aprelde serginiň geçirilmeginiň göz
öňünde tutulýandygy habar berildi. Şol sergide
TSTB-niň dürli ulgamlarda işleýän agzalary
nyň 200-den gowragy geçen döwürde gaza
nan üstünliklerini görkezer.
Sergi bilen ugurdaşlykda geçiriljek mas
lah atd a türkm en telek eç iler in iň gaz an an
üstünlikleri we täze wezipeleri, hususan-da,
innowasion tehnologiýalary, sanly ulgam
lary ornaşdyrmak, Türkmenistany 2022 —
2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Milli maksatnamasynda hususy
ulgamy ösdürmek boýunça öňde goýlan we
zipeler ara alnyp maslahatlaşylar.
Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň
gar am ag yn a birleşm än iň dör ed ilm eg in iň
14 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreleriň
iş meýilnamasynyň taslamasyny hödürledi.
Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp,
häz irk i wagtd a ýurd um yz yň işew ürlig in iň
ykdysady kuwwatynyň onuň önümçilik se
rişdelerini artdyrmagyň, innowasion tehno
logiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna berki
dilýändigini belledi.
Döwlet Baştutanymyz döwlete dahylsyz

ulgamyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklary
ny döwrebaplaşdyrmakda we diwersifikasiýa
ýoly bilen ösdürmekde, ýokary hilli, bäsdeş
lige ukyply önümleriň öndürilýän möçberini
artdyrmakda we görnüşlerini giňeltmekde,
Türkm en ist and a azyk bolç ulyg yn y üpjün
etmekde hem-de ýurdumyzyň eksport kuw
watyny pugtalandyrmakda möhüm orun eýe
leýändigini nygtady.
Hormatly Prezidentimiz telekeçilerimiziň
gazanýan üstünliklerine, türkmen işewürligi
niň maýa goýum kuwwatyna dünýäniň işewür
toparlarynyň ünsüni çekmegiň wajypdygyny
belledi. Nobatdaky gözden geçiriliş gazany
lan üstünlikleri görkezmek bilen çäklenmän,
eýsem, hususy kärhanalaryň önümlerini we
hyzmatlaryny dünýä bazarlarynda ilerletmä
ge, ýurdumyzyň işewürliginde maýa goýum
işin i işjeňleşd irm eg iň möh üm ugurlar yn y
kesgitlemäge ýardam edýän toplumlaýyn
çärä öwrülmelidir.
Hormatly Prezidentimiz telekeçileriň işini
giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň döredilen
ýagdaýynda, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
ýokary depginler bilen ösmegini üpjün etmek
de we onuň bazar gatnaşyklaryna geçme
ginde oňaýly şertleriň dörediljekdigini aýdyp,
çäreleriň meýilnamasyny makullady hem-de
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
sergisinidir maslahatyny ýokary guramaçylyk
derejesinde geçirmek babatda wise-premýe
re anyk tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowa
mynda döwlet durmuşyna degişli başga-da
birnäçe meselelere garaldy we olar boýun
ça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly
Prez id ent im iz Serd ar Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly
geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara
berk jan saglygyny, maşgala abadançylygy
ny, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp
ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde
üstünlikleri arzuw etdi.
«RYSGAL»
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ÝÜPEK —
GYMMATLY BAÝLYK

G

araşsyz Watanymyzyň oba ho
jalygynyň ähli pudaklary bilen bir
hatarda, ýüpekçiligi ösdürmeklige
aýratyn üns berilýär. Soňky ýyllarda ýurdu
myzda dokma senagaty barha giň gerimler we
çalt depginler bilen ösýär. Dokma senagatyna
degişli işe girizilýän täze kärhanalaryň sany
günsaýyn artýar. Olarda nah we ýüpek ýüp
lükler, matalar, dürli egin-eşikler we durmuşda
ulanylýan ýaşaýyş hajatly dokma önümleri
öndürilýär, çeper elli gelin-gyzlarymyz bolsa
ýalpyldysy gözüň ýagyny iýip barýan biri-bi
rinden gözel ýüpek halylary dokaýarlar. Biziň
ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli dokma
we haly önümlerimiz halkara bazarynda uly
isleglerden peýdalanýar.
Dokma önümleriniň hili, esasan, çig malyň
görnüşi we hili bilen berk baglanyşyklydyr.
Biziň ýurdumyzda dokma senagatynda pagta
we ýüpek esasy çig mal hökmünde hyzmat
edýär.
Ýüpek sapagy adamyň saçyndan 8 esse
inçe, örän pugta bolýar, sebäbi ol ýüpek gur
çugyny mör-möjeklerden goraýar we suwy
hem düýbünden geçirmeýär. Şonuň üçin
ondan dokalýan matalar örän ýumşaklygy,
ýak ymlylyg y bilen tap aw utlaný ar. Ýüp ek
süýümi 75% fabroinden we 25% serisinden
ybaratdyr. Şeýle-de onuň düzüminde mum
we ýag hem-de mineral maddalar bardyr.
Ýüpek tebigy süýümleriň içinde iň inçesidir,
onuň ýogynlygy 12-den 15,7 mikrona çenli,
goýunlaryňky 10-dan 160 mikrona çenli, ýü
pek pagtanyňky 16,5-den 26,5 mikrona çenli
we zygyryňky 16-dan 31 mikrona çenli bolýar.
Mälim bolşy ýaly, süýüm näçe inçe bolsa,
onuň tehnologik gymmaty hem ýokarydyr.
Inçe tebigy süýümlerden iň gymmatly dokma
önümleri taýýarlanýar.
Türkmen halky ýüpek matalary we sa
paklary uzak geçmişde bolşy ýaly, biziň şu
günlerimizde hem giňden ulanýar. Ýüpekden
dokalan gyzyl, ýaşyl, sary, gök we beýleki
reňkli keteni matasyndan biri-birinden owa
dan lybaslar we egin-eşikler tikilýär. Elleri
hün ärli gyz-gelinler im iz ýüp ek sap aklar y
ulanyp, zenan köýnekleriniň ýakasyny, ça
bytdyr donlarynyň gyralaryny, oglan-uşakla
ryň kürtekçeleriniň ýüzlerini, tahýalary göze
gelüwli, inçeden-inçe, täsin keşde nagyşlary
bilen bezeýärler. Milli türkmen donlarynyň gy
ralaryna ýüpekden tutulan jähek olary has-da
bezemen edip görkezýär. Bulardan başga-da,
halyçy zenanlarymyz ýüpek ýüplükleri ulanyp,
ajaýyp türkmen tebigatynyň gözelliklerini ha
lylaryň ýüzüne çitip, älemi haýrana goýýan
halylary dokaýarlar.
Türkmenlere ýüpek has irki zamanlardan
bäri belli bolupdyr, taryhy çeşmelerde gady
my Parfiýa döwletiniň üstünden Beýik Ýüpek
ýolunyň geçendigi bellenilýär. Bu ýoluň bir ujy
Hytaýdan gaýdypdyr, beýleki ujy bolsa Ýew
ropa ýurtlaryna baryp ýetipdir. Ýoluň umumy
uzynlygy 7 müň kilometrden hem gowrak
bolupd yr. Täjirler iň har ytlar yn yň agr amly
bölegi Çynmaçyn ýüpegi, şol ýüpekden do
kalan matalar eken. Ine, «Beýik Ýüpek ýoly»
diýilmegi hem şonuň üçindir. Ol ýol köp döw
letleriň arasynda dostlukly söwda we medeni
gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna öz täsirini
ýetiripdir. Şeýle-de Parfiýa döwletiniň, baş
ga-da ençeme döwletleriň gülläp ösmegine
täsir edipdir.
Türkmen halky uzak geçmişde bolşy ýaly,

biziň şu günlerimizde hem ýüpekçilik bilen
giňden meşgullanýar. Ýüpekçilik käri tut agaç
laryny ösdürip ýetişdirmek bilen berk baglany
şyklydyr, çünki tut agajynyň ýapraklary ýüpek
gurçuklaryň ýeke-täk iýmiti bolup hyzmat
edýär. Ine, şoňa görä-de, ýüpekçilik barada
söhbet açylanda, tut agajyny agzaman ge
çip bolmaz. Tut agaçlary diňe bir ýüpekçiligi
ösdürmek üçin peýdaly bolman, eýsem, olar
durmuşyň birnäçe ugurlarynda peýdalydyr.
Tut agaçlary ömri uzak baglara degişlidir,
adaty toprak-howa şertlerinde 200—300 ýyl
ýaşamaga ukyplydyr, gurakçylyga çydamly
bolup, idegi hem ýönekeýdir. Bu agaçlary ös
dürip ýetişdirmek üçin biziň güneşe baý howa
şertimiz, çägesöw we toýunsow topragymyz
örän amatly hasaplanýar. Tut agajynyň yrýa
zady ýokdur, onuň ýapraklary diňe bir ýüpek
gurçuklaryny iýmitlendirmek üçin ulanylman,
eýsem, mal oty hökmünde hem giňden ula
nylýar. Maldar ildeşlerimiz güýz aýlary tut
agajynyň ýapraklary bilen mal bakýarlar, şol
mallaryň eti özboluşly täsin tagamlylygy, ýa
kymly ysy bilen tapawutlanýar.
Dermanlyk häsiýetlerine eýe bolan tut
agajynyň ýapraklary we miweleri halk luk
mançylygynda dürli keselleri bejermekde
ulan ylypd yr. Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň
«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly
köp jiltli ylmy-ensiklopedik eserinde tut agajy
nyň ýapraklarynyň, miweleriniň we kökleriniň
dermanlyk häsiýetleri barada giňişleýin, juda
gyzykly maglumatlar açylyp görkezilýär. Bu
agajyň ýapragyny we gabygyny suwa gaý
nadyp taýýarlanýan içgini ýürek, garaguş
kesellerinde derman we peşew çykaryjy se
rişde hökmünde ulanmak maslahat berilýär.
Täze ýapraklardan taýýarlanan melhemlik
deri ýaralaryna, gijilewüge, deri çişmesi ýaly
kesellere em bolup bilýär.
Gahryman Ark ad ag ym yz yň «Türkm en
medeniýeti», «Ile döwlet geler bolsa...» atly
ajaýyp eserlerinde saz gurallaryny ýasaýan
ussalarymyzyň tut agajyndan kalbyňy heýja
na getirip, keýpiňi has-da çag edýän, gussada
ýürekleriňe rahatlyk berip, göwnüňi açýan
gaýtalanmajak ajaýyp owazlary çykarýan
dutary ýasaýyşlary barada jikme-jik beýan
edilýär. Bu täsin agajyň çybyklary türkmen ak
öýlerini gurmakda hem ulanylýar. Tut agajy
nyň saýasynda oturyp dynç almak ynsan sag
lygy üçin peýdalydyr, çünki onuň ýapraklary
iň arassa kislorody bölüp çykarýar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek maksady
bilen, tut agaçlaryny ösdürip ýetişdirmeklige
işjeň girişdiler. Telekeçiler dünýä ýurtlarynda
ösdürilip ýetişdirilýän tut agaçlarynyň dürli
görnüşlerini ylmy esasda içgin öwrenýärler.
Olaryň arasyndan biziň toprak-howa şertle
rimizde ýaşap, hasyl berip biljek görnüşlerini
ösdürip ýetişdirmek boýunça tejribe synag
laryny geçirýärler. Hormatly Prezidentimiziň
hususyýetçilere berýän bimöçber goldawlary,
işlemek üçin döredýän amatly şertleri olaryň
ýüpekçilik bilen meşgullanmak höwesiniň
has-da artmagyna ýardam edýär.
Şamyrat HERREMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň Obasenagat
toplumy we balykçylyk
müdirliginiň başlygy.
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:

— ÝURDUMYZDA AZYK HOWPSUZLYGYNY
ÜPJÜN ETMEK ÖRÄN MÖHÜM WEZIPELERIŇ BIRIDIR.

EKSPORT UGURLY
KONDITER ÖNÜMLERIMIZ
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bereketli des
terhanlarymyzyň bezegi bolan baldan datly önümleriň
özümizde öndürilmegi juda buýsandyryjydyr.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
taýsyz tagallalary netijesinde ilatymyzy ýokary hilli azyk
önümleri bilen bolelin üpjün etmekde uly orun eýeleýän
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
niň düzüminde konditer önümlerini öndürmäge ýöritele
şen onlarça kärhana uly işleri ýerine ýetirýär. Olaryň her
biri döwrebap, ýokary tehnologiýaly, eksporta ugur alýan,
ýerli çig maldan peýdalanýan we dünýä belli haryt nyşan
lary bilen bäsleşýän süýji-köke önümlerini öndürijilerdir.
Milli konditerlerimiziň hatarynda datly tagamlary öndür
mekde baý tejribä eýe bolan iri kärhanalar hem ýeterlik.
Şonuň üçin häzirki wagtda ýerli konditer önümlerimiz
içerki bazarlarda ynamly orun eýeläp, importyň ornuny
doly tutdy diýsek ýalňyşmarys. Sebäbi hususy kärha
nalarymyz Gündogaryň nusgawy datlylaryndan başlap,
Ýewropa ýurtlaryna çenli dünýä meşhur ençeme süý
jülikleri ýokary hilli, lezzetli tagamly, şeýle-de elýeter
bahaly edip sarp edijilere hödürleýärler. Göze gelüwli,
işdä ýakyn şekilde gaplanan, milli äheňde atlandyrylan
süýjülikleriň daşary ýurtly bäsdeşlerinden artyk bolmasa,
kem ýeri ýok. Şeýle bolansoň, Diýarymyzyň dürli künje
gindäki dükanlaryň tekjelerinde-de, onlaýn söwda platfor
malarynyň sahypalarynda-da ýerli konditer önümlerimiz
agdyklyk edýär.
Häzirki wagtda onlarça ýerli kärhanalarymyz tarapyn
dan adyny tutan süýjüligiň her günde müňlerçe tonnasy
öndürilýär. Dürli huruşly kökeleri — şokolad tagamly we
kişmişli, erik, şetdaly, malina, ýertudana, çernika mürep
beli kökeleri, gatlakly kökeleri, keksleri, tortlaryň ýüzler
çe görnüşini, süýtli, maňyzly, kokosly şokoladlary, alma,
limon we erik tagamly dürli reňkli marmeladlary, kemput
lary, zefirleri, dürli tagamly waflileri, şeýle hem kruassan,
bulka, nabat, rahat lukum, şokolad pastalary ýaly en
çeme süýjülikleri öz içine alýan milli önümleriň ýüzlerçe
görnüşi sarp edijileriň isleglerini doly kanagatlandyrýar.
Sebäbi milli haryt öndürijilerimiziň önümçiliklerinde ýo
kary öndürijilikli döwrebap enjamlar işledilýär, önümleriň
düzüm sanawy takyk ýerine ýetirilýär, diňe ýokary hilli çig
mallar we materiallar ulanylýar. Milli konditer kärhanala
rymyzyň bu artykmaçlyklary sarp edijiler üçin iýmitiň esa
sy aýratynlyklaryny — hilini we howpsuzlygyny kepillen
dirýär. Milli süýji-köke önümleriniň hiline berk gözegçilik
«Hasar» hojalyk jemgyýetiniň süýji-köke kärhanasy
2012-nji ýylda işe girizildi. Bu kärhanada 100-den gowrak
görnüşli süýji-köke önümleri — şokolad süýjüleri, şokolad
örtükli gawun kaky, irisler, marmeladly önümler, kreker
ler, wafliler, karameller, kökeler öndürilýär. Önümçilikde
ekologiýa taýdan arassa tebigy çig mallar we innowasion
tehnologiýalar ulanylýar.
Kärhanada ýüzlerçe işçi-hünärmen zähmet çekýär. Bu
hojalyk jemgyýetiniň «Nowruz», «Kerwensaraý», «Des
san», «Garlawaç», «Keýik» şokolad örtükli süýjüleri, «Yl
ham», «Ýaýla», «Kerwen» süýjüleri, «Käkilik» karameli,
«Bedew», «Altyn güýz» şokolad örtükli marmeladlary,
«Dorhan», «Sarpa», «Bedew» şokoladlary, «Desse»,
«Baýdak» şokolad süýjüleri, «Rowaç» kokosly, şokolad
örtükli süýjüsi, «Nowruz» waflileri iň geçginli önümlerdir.
Bu önümler diňe bir öz ýurdumyzda däl, eýsem, dünýäniň
köp ýurtlarynyň alyjylarynyň arasynda ýokary islegden
peýdalanýar. «Hasar» haryt nyşanly süýji-köke önümleri
dünýäniň birnäçe döwletlerine eksport edilýär.

edilip, nusgawy tehnologiýa boýunça arassa önümlerden
taýýarlanylýar.
Galyberse-de, önüm öndürilende arassaçylyk düz
günlerine berk eýerilmegi, önümiň alyjylara tiz ýetirilmegi
ýerli konditer kärhanalarymyzyň üstünliklerinde wajyp
orny eýeleýär.
Hususy kärhanalarymyzda iş usullarynyň yzygiderli
kämilleşdirilýändigi, alyjylar bazarynyň öwrenilýändigi,
netijede milli önümlere durnukly islegiň gazanylýandy
gy, önümçiligiň yzygiderli güýçlendirilýändigi, datly we
peýdaly önümleriň täze görnüşleriniň ornaşdyrylýandygy
hem bellärliklidir.
Bir jümle bilen aýdanyňda, täzeçillik, döwrebaplyk, iň
gowy hem ýokary hilli önümleri öndürmek, müşderileriň
isleglerini öwrenip, önümçiligi ösdürmek ýerli konditer
kärhanalarymyzyň esasy ýörelgeleri bolup durýar. Munuň
özi «Türkmenistanda öndürildi» diýen ýazgyly önümleriň
ygtybarlylygyny, ýagny howpsuzlygyny, ýokary hilliligini
kepillendirýär. Şeýle bolansoň, türkmen süýji-kökeleriniň,
şokoladlarynyň içerki bazarlar bilen bilelikde, dünýä ba
zarlaryndaky orny hem barha berkeýär hem-de giňeýär.
Daşary ýurtly sarp edijileriň türkmen konditer önümleri
ne islegleriniň artmagy milli nyşanly harytlarymyzyň ähli
babatdaky — hil, tagam, ýokumlylyk taýdan artykmaçdy
gyndan habar berýär.
Ösen döwrüň ösen talaplaryny ödemek üçin döwre
bap, ösen tehnologiýalary ulanmak wajypdyr. Şonuň üçin
milli konditer kärhanalarymyzda ylmyň soňky gazanan
lary ornaşdyrylan tehnologiýalar ulanylýar. Dünýä belli
haryt öndürijileriň ýokary tehnologiýaly, zamanabap en
jamlarynyň ulanylmagy önümçiligi awtomatik düzgünde
guramaga, şeýle hem çykarylýan önümleriň görnüşlerini
yzygiderli täzeläp durmaga mümkinçilik berýär.
Muňa ýurdumyzda eksporta gönükdirilen önümleriň
täze we doňdurylan köp görnüşini öndürmäge ukyply
kärhananyň biri bolan «Balam» haryt nyşanly öndürilýän
önümleriň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bol
ýar. Kärhanada önümçilik Şweýsariýanyň dünýä belli
«Rondo» we Germaniýanyň meşhur «Diosna», «Miwe»
kompaniýalarynyň häzirki zaman enjamlarynda amala
aşyrylýar. Bu tehnologiýalar arkaly her günde birnäçe
tonna ýokary hilli süýji önümleri öndürilýär.
Ýokary tehnologiýalarda halkara ülňülerine laýyklanyp
öndürilen döwrebap önümler dünýä bazarlarynyň esa
sy talaby bolup durýar. Bu talaplary doly ödeýän hususy

konditer kärhanalarymyzyň süýjüdir köke, şokolad önüm
leriniň eksporty ýylsaýyn artýar. Mysal üçin, iň häzirki za
man tehnologiýalarda döwrebap süýji-köke önümleriniň
ýüzlerçe görnüşini öndürýän we bu ugurda baý tejribesi
bolan «Hasar» hojalyk jemgyýetinde çykarylýan önümle
riň 30 göterimi eksport edilýär.
Güýçli eksport kuwwatyna eýe iri hususy kärhanala
rymyzyň hatarynda, bir gije-gündizde 123 tonna konditer
önümlerini öndürmäge ukyply tehnologiýalar gurnalyp,
häzirki zaman taslamasy boýunça döredilen «Täze aý»
haryt nyşany bilen konditer önümlerini öndürýän kärha
nasyny hem görkezmek bolar. Bu kärhanada kökeleriň,
şekerli kökeleriň, sendwiç kökeleriniň, keksleriň we wafli
leriň 100-e golaý görnüşi öndürilýär.
Ýokarda-da bellenilişi ýaly, milli şirin tagamlarymyzyň
öndüriliş mukdary bilen bilelikde, olaryň görnüşleri-de
günsaýyn köpelýär. Milli konditerlerimiz barada gürrüň
edilende, bellemeli ajaýyp bir maglumat bar. Ol husu
syýetçilerimiziň jemgyýetçilik haýyr-sahawat çäreleri
ne işjeň gatnaşýandyklarydyr. Ählimiziň bilşimiz ýaly,
türkmen halkymyzyň öýde bişen duz-tagamdan, ýetişen
bag-bakjanyň hasylyndan goňşularyňa, ýakynlaryňa
dadyrmak ýaly asylly ýörelgesi bar. Milli telekeçilerimiz
bu ynsanperwer ýörelgäni halkara derejesinde berjaý
edýärler. Ýagny, hususyýetçilerimiz öndürýän şirin-şeker
önümlerinden hoşniýetli goňşuçylygyň nyşany hökmünde
goňşy halklara ugratmagy özlerine asylly ýörelge edindi
ler. Şunda iberilýän önümleriň aglaba bölegini süýji-köke
harytlary eýeleýär.

SÜÝJÜLIKLER DÜNÝÄSINDEN
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleş
ýän «Altyn Ýunus» hususy kärhanasynyň konditer önümleri
ni öndürmekde alyp barýan işleri hem bu aýdylanlara mysal
dyr. Eýýäm 10 ýyla golaý wagt bäri alyjylaryň arasynda uly
meşhurlyga eýe bolan «Altyn Ýunus» hususy kärhanasynyň
ýokary hilli önümleri «Ýunus», «Melek» haryt nyşanlary bi
len, elýeterli bahalardan müşderilere hödürlenýär. Bu önüm
ler Gazagystan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna,
Täjigistan Respublikasyna, Azerbaýjan Respublikasyna,
Russiýa Federasiýasyna eksport edilýär.
Ýewropanyň iň kämil enjamlary bilen enjamlaşdyrylan
kärhanada 300-e golaý işgär zähmet çekýär. Olaryň yhlasly
zähmeti netijesinde bu ýerde köke we wafli önümleriniň dürli
görnüşleri taýýarlanylýar.

«Duýgy» hususy kärhanasy 2001-nji ýylda konditer
önümçiligine başlady. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynda ýerleşýän kärhana bu günki gün süýji-köke
önümleriniň 100-den gowrak görnüşini öndürýär. Olaryň
arasynda «Gülaýym», «Direg» süýjüleri, kökeler, şoko
lad, iris bar. «Duýgy» haryt nyşanly konditer önümleri
daşary ýurt döwletlerine eksport edilýär. Hususy kärha
nanyň hünärmenleri geljekde eksport edilýän önümleriň
möçberini artdyrmagy meýilleşdirýärler.

Kärhanada öndürilýän owadan we göze gelüwli
gaplara gaplanan süýjüler, şokoladlaryň dürli görnüş
leri, aýratyn-da, çagalaryň iň islegli önümleridir. Hili we
ýokumlylygy bilen tapawutlanýan, bäsdeşlige ukyply
önümler bu gün ak bazarlarymyzda iň islegli harytlaryň
arasynda mynasyp orun tutýar. Türkiýe Respublikasy
nyň enjamlary ornaşdyrylan döwrebap kärhanada işler
awtomatik usulda alnyp barylýar.
Sahypany taýýarlan
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň Obasenagat toplumy we
balykçylyk müdirliginiň azyk önümçiligi bölümi.
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illi sen ag at yň ösüş in e ýur
dum yz yň hus us y pud ag yn yň
wek iller in iň uly goş and y bar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň müňlerçe agzasy senagat
önümçiligi bilen meşgullanýar. Senagatyň
dürli ugurlarynda degişli kärhanalar ýurdu
myzyň ähli sebitlerinde we paýtagtymyzda
her ek et edý är. Köp ug urly önümç ilikler iň
döredilmegi netijesinde, täze iş orunlary
açylýar, içerki önüm öndürijileriň arasyndaky
bäsdeşlik esasynda önümleriň elýeterliligi
hem-de ýokary hili üpjün edilýär. «Türkme
nistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň
2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksat
namasyndan» ugur alnyp, senagat ugurly
kärhanalara kämil, öňdebaryjy tehnologiýalar
yzygiderli ornaşdyrylýar.

Häzirki döwürde bu pudagyň öňünde
möhüm wezipeleriň birnäçesi durýar. Olaryň
biri-de ýerli gurluşyk bazaryny ýokary hilli se
nagat harytlarynyň zerur bolan möçberi bilen
üpjün etmekdir. Ýerli çig mal serişdeleriniň
netijeli ulanylmagy diňe bir ýurdumyzda däl,
eýsem, daşary ýurtlarda hem uly islegden
peýdalanýan gurluşyk serişdeleriniň dürli
görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýär.
Türkmen işewürleri tarapyndan öndüril
ýän kafel ýelimi, harytlyk beton we dürli de

mirbeton önümleri, izogam, kerpiç, reňk we
emulsiýa, gips we gips önümleri, polietilen
turbalar, dürli demir önümleri, dürli görnüşdä
ki himiki we ýuwujy serişdeler, karton, kagyz
we çygly süpürgiçler, çaphana we poligrafi
ýa önümleri, mebel önümleri, arassaçylyk
serişdeleri we halkyň sarp edýän harytlary,
dokma we haly önümleri, dürli görnüşdäki

Birleşm än iň agz alar yn yň döwr eb ap
kärhanalarynda himiýa önümleri, şol san
da ýuw ujy ser işd eler iň onlarç a görn üş i,
gig iý en a şer işd eler i, sab ynlar, neb itg az
senagaty üçin dürli himikatlar, tehniki kis
lorod, azot, kömürturşy gazy, argon, natriý
gipohloridi, gurşunyň oksidi, antifrizler, suw
arassalamak üçin koagulýantlar, ösümlikle

plastik önümleri, şeýle hem gaýtadan işlenen
galyndylardan dürli görnüşli bezeg önüm
leri we başga-da birnäçe görnüşli senagat
önümleri içerki hem-de daşarky bazarlarda
uly islegden peýdalanýar.
Plastik önümler, şol sanda dürli turbalar
we olaryň fitingleri, mebeller, gaplar, çaga
oýnawaçlary, haltalar, torbalar, ganarlar,
halylar, düşekler, ýassyklar, senagat we
awtoulaglar üçin süzgüçler hem uly isleg
bildirilýän önümlerdir.
Bu sanawda dokma önümleri, sol sanda
pagtadan, ýüňden we ýüpekden dokalan
mat alar, egin-eşiklerd ir beýlek i tik inç ilik
önümleri, ýorgan-düşekler, haly we haly
önümleri, gönden we dürli plastiklerden ýa
salýan aýakgaplar, gaplar, torbalar, gapjyklar
aýratyn orun tutýar.

riň gorag serişdeleri (pestisidler), dökünler,
akkumulýatorlar, rezin önümleri öndürilýär.
Aýna önümleri, şol sanda aýna gaplar, ýüz
görülýän aýnalar, mozaikalar, aýna paketler;
kagyz we karton önümleri, şol sanda ýazuw
kagyzlary, karton gaplar, haltalar, torbalar;
elektronika we elektrotehniki önümler, şol
sanda kompýuterler, noutbuklar, ykjam te
lefonlar, smart telewizorlar, routerler, split
kondisionerler, sowadyjylar, suw gyzdyry
jylar, LED-çyralar, kabeller, simler, senagat
we hojalyk üçin elektroenjamlar, elektron
tereziler we başga-da köp sanly önümler; öý
hojalygy üçin gaz plitalary, guradyjy şkaflar,
ýylylyk radiatorlary diňe bir içerki bazarda
däl, eýsem, dünýäde ýokary baha mynasyp
bolýan önümlerdir.
Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýe

timiziň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmakda
hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek
de, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň
öndürilýän möçberlerini artdyrmakda we
görnüşlerini giňeltmekde, azyk bolçulygyny
üpjün etmekde hem-de umuman, ýurdumy
zyň eksport kuwwatynyň artmagynda hususy
telekeçilige aýratyn ornuň degişlidigini nyg
taýar. Hormatly Prezidentimiziň ýakyndan
berýän hemaýat-goldawlarynyň netijesinde
ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi
barha kämilleşip, olarda ornaşdyrylýan döw
rebap tehnologiýalaryň hasabyna öndürilýän
senagat önümleriniň görnüşleri we möç
berleri has-da ýokarlanýar. Sanly ulgamyň
ornaşdyrylmagy bilen, söwdanyň döwrebap
üpjünçilik ulgamlarynyň döredilmegi neti
jesinde ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň
eksport edilýän möçberleri artýar.
Hormatly Prezidentimiz milli ykdysady
ýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň telekeçi
ligi ösdürmekden, Diýarymyzda öndürilýän
önümler iň eksp ort ediliş in iň mukd ar yn y
artdyrmakdan, gyzyklanma bildirýän hemme
hyzmatdaşlar bilen daşary ykdysady gatna
şyklary giňeltmekden ybaratdygyny belleýär.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat zolagynda
döredilen, ýokary tehnologiýalar ornaşdy
rylan ýüzlerçe önümçilik kärhanalarynda
dürli görnüşli senagat, gurluşyk, oba hojalyk
önümleri öndürilip, halkymyza hödürlenýär
hem-de daşary ýurtlara eksport edilýär.
Milli sen ag atd a gaz an ylan üst ünlikler
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň okgunly
ösüşiniň aýdyň mysalydyr.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat we
himiýa önümçiligi bölümi.

AZYK BOLÇULYGY

SUWDAN REJELI PEÝDALANMAK
Täze taryhy eýýamda oba hojalygynda dur
muşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň netijesinde
Türkmenistan döwletimiz azyk önümlerini beýleki
döwletlerden getirýän däl-de, tersine, bu önüm
leri beýleki döwletlere iberýän ýurda öwrülme
giň ýolunda ynamly gadamlar bilen öňe barýar.
Obasenagat toplumynyň şular ýaly çalt depginler
bilen ösdürilmegi üçin ýer hem suw serişdelerin
den tygşytly peýdalanmak möhüm wezipe bolup
durýar. Şonuň üçin daşky gurşawy goramak, şol
sanda suw serişdelerini aýawly saklamak we
netijeli peýdalanmak wezipeleri Türkmenistanyň
döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň
hatarynda durýar.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar Berdimuhamedow:
«Önümçilige häzirki zaman suw tygşytlaýjy tehnologiýa
lar hemişelik esasda ornaşdyrylar we suwarmagyň ozal
ulanylýan usullary kämilleşdiriler» diýen sözlerinde hem
ýurdumyzyň esasy baýlyklarynyň biri hökmünde suw se
rişdelerini rejeli we netijeli ulanmak, ýurdumyzyň ekologiýa
ýagdaýyny sagdynlaşdyrmak boýunça döwlet syýasatynyň
many-mazmuny jemlenendir.
Şu syýasatdan gelip çykýan netijelere görä, suw serişde
lerini köp talap edýän ulgamlar bolan oba hojalygynda we
senagatda bu gymmatly baýlyga aýawly garamak hususy
telekeçileriň paýyna düşýär. Sebäbi soňky ýyllarda bazar
ykdysadyýetine yzygiderli geçilmegi, telekeçiligiň döwlet
tarapyndan goldanylmagy netijesinde, oba hojalygynda hu
susy ulgam has işjeň häsiýete eýedir. Türkmenistanda işewür
düzümleriň netijeli işlemegi üçin zerur şertleriň döredilmegi
netijesinde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümleri öndürýän önümçilikleri döretmek, ýurdu
myzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, azyk harytlarynyň
bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, olaryň eksportyny
artdyrmak boýunça wezipeleri çözmäge saldamly goşant
goşýan döwrebap önümçilikleriň sany barha artýar.
Şol önümçiliklere ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän
öňdebaryjy usullaryň we tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy
obasenagatynyň geljekki ösüşleriniň kepilidir. Şu nukdaý
nazardan, hususy telekeçilerimiz suw serişdelerini rejeli
ulanmaga, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerine ylmy
taýdan çemeleşmäge aýratyn üns berýärler. Şunuň bilen
baglylykda, tygşytlaýjy tehnologiýalary, öňdebaryjy tejribäni
we bu ulgamda ylmyň iň soňky gazananlaryny önümçiliklere
ornaşdyrmak arkaly suwdan peýdalanmagyň netijeliligini

ýokarlandyrmak hususyýetçilerimiziň esasy maksatlarynyň
biri bolup durýar.
Şu maksat bilen telekeçilerimiz tarapyndan suw üpjün
çilik soraglaryny çözmegiň öňdebaryjy ylmy tejribesi düýpli
öwrenilýär. Şoňa görä-de, ýerasty suwlary çykarmagyň we
netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman tehnologiýalary işe
girizilýär. Çyg saklaýan tehnologiýalara geçmek işine uly
ähmiýet berilýär. Şonuň ýaly-da, şorlaşan ýerlerde oba ho
jalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usullary we
tehnologiýalary, sürümli ýerleriň şoruny ýuwmagyň döwre
bap usullary özleşdirilýär.
Ýeri gelende bellesek, hususyýetçilerimiz suwy rejeli we
netijeli ulanmak işinde uly tejribä eýedir. TSTB-niň ekeran
çylyk ugurly agzalary suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak
bilen baglanyşykly ähli işleri — gelýän suwy akdyrmakdan
başlap, ony ekin meýdanlaryna ýetirmäge çenli gözegçilikde
saklaýarlar. Dünýäniň iň gowy tejribesini ulanyp, düzümleýin
desgalary gurýarlar. Şunda suwuň 35—50 göterim tygşytlan
magyny üpjün etmäge mümkinçilik berýän tehnologiýalaryň
esasynda hereket edýän suw göteriji beketleriň gurluşygy
aýratyn ähmiýete eýedir.
Suw göteriji beketleriň milli telekeçiligimizdäki ornuna
TSTB-niň agzasy bolan «Miwe» açyk görnüşli paýdarlar
jemgyýetiniň mysalynda hem anyk göz ýetirmek bolýar.
Kaka etrabynda ýerleşýän bu paýdarlar jemgyýetiniň ekin
meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek üçin suw göteriji beket
ulanylýar. Bu ýerde dünýäniň iň öňdebaryjy tejribesi esasynda
gurlan suw geçiriji ulgamyň umumy uzynlygy 27,5 kilometre
golaýdyr. Ýeri gelende bellesek, bu paýdarlar jemgyýetiniň
ekin meýdanlaryny suwarmak işi awtomatlaşdyrylan usulda
amala aşyrylyp, oňa sanly ulgam arkaly gözegçilik edilýär.
Häzirki döwürde telekeçilerimiziň oba hojalygyndaky
işjeňligi nazara alnyp, hususy ulgam üçin ýyladyşhana gur
mak üçin bölünip berilýän ýerleriň mukdary barha artýar. Bu
döwrebap ýyladyşhanalaryň ählisinde-de awtomatlaşdyrylan
usulda hereket edip, suwy tygşytly harçlamaga, akabalaryň
arassalygyny saklamaga mümkinçilik berýän damjalaýyn
suwaryş ulgamy ýola goýlandyr.
Şu ýerde damjalaýyn ulgamyň işleýşi hem-de ähmiýeti
barada belläp geçsek, ýerlikli bolsa gerek. Sebäbi bu usulyň
suwy tygşytlamakdaky ähmiýeti telekeçilerimiziň ýurdumy
zyň suw baýlyklaryny aýawly saklamaga goşýan goşandyna
göz ýetirmäge ýardam edýär.
Ilki bilen, damjalaýyn suwarýan tehnologiýa esasynda
ýetişdirilen ekine harçlanýan suwuň öňki adaty usuldakydan
iki esse azalýandygyny bellemelidir. Bu tehnologiýalaryň ýe

ne bir gowy tarapy, ekinlere mineral dökünler suw bilen bile
goýberilýär, suwaryş işleri bolsa doly awtomatlaşdyrylýar.
Munuň özi ekinleriň hasyllylygyny ep-esli artdyrýar.
Emeli ýagyş ýagdyrylanda, suwy ekin meýdanlarynyň üs
tünde deň ýaýratmaga mümkinçilik döredilýär. Damjalaýyn
usul ekinlere zyýan bermezden, suwarmagyň ähli kadalaryny
dürs berjaý edýär, bir damja suw hem isrip bolmaýar. Suwy
ekin meýdanlarynyň üstüne ýaýratmak üçin artykmaç harajat
talap edilmeýär, suwuň howada bugaryp gidýän mukdary
azalýar. Ýapdan suwarylanda, suwuň tebigy ýitgisi 25—30
göterime golaýlaýar. Şeýle-de emeli ýagyş ýagdyrylanda,
suwuň topraga siňişi, ýeriň üsti bilen suwarylanda, suwuň
topraga siňiş tizliginden örän tapawutlanýar, ýagny suw top
raga hiç hili agramsyz siňýär.
Ýeri gelende bellesek, telekeçilerimiziň suwy tygşytla
mak ugrundaky işlerine sürümden soň ulanylýan lazer ýer
tekizleýjileri hem uly ýardam edýär. Bu ýer tekizleýjiler meý
danlary suwaryp, ýeriň ýüzüne golaý gatlagyndaky şoruny
doly ýuwup aýyrmaga, 100 göterim gögeriş almaga, ösüş
suwuny tygşytly ulanmaga mümkinçilik döredýär. Netijede,
beýle usulda tekizleýiş işleri geçirilen meýdanlaryň hasylly
lygy ep-esli ýokarlanýar.
Hususy telekeçilere suw tygşytlaýjy tehnikalary, enjam
lary satyn almak we önümçilige ornaşdyrmak üçin döwlet
tarapyndan ýeňillikli karz serişdeleriniň berilýändigini hem
guwanç bilen bellemelidiris.
Bularyň ählisi ekin ekip, döwrebap daýhançylyk bilen meş
gullanmak üçin ähli amatly şertleriň döredilýändigi, netijede
milli azyk harytlarymyzyň hasabyna bazar bolçulygynyň barha
berkidilýändigi baradaky buýsançly hakykaty orta çykarýar.
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Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzasy bolan «Degreplast» hojalyk jemgyýetiniň
önümçilik kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby
nyň Änew şäheriniň çäginde ýerleşýär. Kärhanada polipro
pilen we polietilen torbalaryň, polipropilen we polietilen
örtgüleriň önümçiligi alnyp barylýar.
2017-nji ýylda önümçilige başlan kärhanada Ýewropanyň öňde
baryjy tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy aýda 300 tonna önüm
öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig
malyndan peýdalanylyp, onuň agramly bölegi Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan, şeýle-de Gyýanly
daky polimer zawodyndan alynýar. Bu ýerde dokma önümçiliginde
taýýar egin-eşikleri, gurluşyk serişdelerini, oba hojalyk önümlerini
gaplamakda peýdalanylýan polipropilen we polietilen örtgüleriň
dürli reňkdäki, ölçegdäki, galyňlykdaky görnüşleri öndürilip, müş
derilere ýetirilýär.
Kärhanada öndürilýän «Degreplast» haryt nyşanly polipropilen
we polietilen torbalar, örtgüler Russiýa Federasiýasyna, Türkiýe
Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Gyrgyz Respublika
syna, Gazagystan Respublikasyna eksport edilýär. Häzirki wagtda
«Degreplast» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri bilen Azerbaýjan

ÝURDUMYZYŇ
TEBIGY BAÝLYKLARY:
KALIÝ DUZLARY

Respublikasynyň işewürleriniň arasynda eksport amallary boýunça
geleşikler baglaşylýar. Kärhanada işçi-hünärmenleriň 60 — 70 tö
weregi zähmet çekip, olar önümleriň döwrüň ösen talaplaryna laýyk
gelmegi ugrunda yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar. Geljekde önümleriň
täze görnüşlerini öndürmek, önümçilik kuwwatyny artdyrmak göz
öňünde tutulýar.

KÄMIL TEHNOLOGIÝALY
ÖNÜMÇILIK
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzasy, telekeçi Guwanç Amangeldiýew Ahal wela
ýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi geňeşliginiň çäginde
ýerleşýän kärhanasynda 2020-nji ýylda polipropilen halta
laryň we ýüpleriň önümçiligini ýola goýdy.
Kärhanada önümçilik, esasan, buýurmalar esasynda alnyp ba
rylýar. Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň kämil tehnikala
rydyr tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bu ýerde aýda 60 tonna
golaý polipropilen halta, 10 — 15 tonna töweregi polipropilen ýüp
öndürmäge mümkinçilik berýär.
Polipropilen ýüpler ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän gök önümle
ri, şeýle-de bede, saman desselerini daňmak üçin ulanylýar. Dürli
galyňlykdaky, reňkdäki polipropilen ýüpler 60 — 80 kilograma çenli

agramy götermäge ukyply. Kärhanada öndürilýän polipropilen halta
azyk harytlaryny gaplamakda ygtybarlylygy, ekologiýa taýdan aras
salygy bilen tapawutlanýar. Polipropilen haltalaryň ini 55 santimetr,
uzynlygy bolsa 105 santimetrdir. Bu ýerde öndürilýän önümlere
sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýär. Munuň özi kärhananyň
dünýä bazaryndaky ornuny barha pugtalandyrýar. Önümler Gaza
gystan Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýär.
Kärhanada ýaşlaryň onlarçasy yhlasly zähmet çekýär. Olar
geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmegi, önümleriň eksport möç
berlerini artdyrmagy maksat edinýärler.

GAÝTADAN IŞLENILÝÄR
Döwlet tarapyndan döredilýän şertlerdir mümkinçilik
lerden ýerlikli peýdalanyp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
hususy ulgamynda işleýän telekeçiler maksatly menzilleri
nazarlaýarlar. Olaryň köpugurly önümçilikleriniň gerimi
barha giňeýär. Şolaryň biri-de «Rysgally pagta» hususy
kärhanasydyr.
Daş og uz welaý at yn yň S.A.Nyý az ow etr ab yn yň A.Now aý y
geňeşliginde ýerleşýän kärhanada dokma we pagta galyndylary
arassalanylyp, gaýtadan işlenilýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda önümçilige başlan kärhanada onlarça işgär iki çalşykda
zähmet çekýär. Kärhanada Hytaý Halk Respublikasynyň önümi bo
lan döwrebap enjamlar ornaşdyrylypdyr. Bu ýerde mebel önümçiligi,
ýorgan-düşekler üçin hojalyk pamygy rulon görnüşinde öndürilýär.
Nah pagtadan ybarat bolan rulonlaryň ini 1 metre, uzynlygy 2 metre

deňdir. Kärhana her günde 2 tonna pagta galyndylaryny işlemäge
ýöriteleşdirilendir. Ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hilliligi bilen
tapawutlanýan önümlere isleg barha artýar.
Kärhananyň hünärmenleri geljekde dokma we pagta galyndyla
ryny gaýtadan işleýän bölümini has-da giňeltmegi, öz önümleriniň
görnüşlerini artdyrmagy, ýorgan-düşek, ýassyk öndürmegi maksat
edinýändiklerini buýsanç bilen gürrüň berýärler.

DOKMA KÄRHANASY
«Dowamly özgeriş» hususy kärhanasy tarapyndan ge
çen ýylyň noýabr aýynda dokma önümleriniň önümçiligi
ýola goýuldy. Mary welaýatynyň Mary etrabynda ýerleş
ýän kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary bilen
üpjün edildi.
Kärhanada dizaýn-bezeg, tikinçilik, taýýar önümleri gaplama
bölümleri hereket edýär. Bu ýerde öndürilýän dokma önümleri her
möwsüme, pasla görä, dürli ýaşdaky adamlara niýetlenendir. Olaryň
arasynda erkek adamlar we çagalar üçin niýetlenen egin-eşikleri,
keltekçeler, jalbar, mekdep okuwçylary üçin lybaslar bar. Önümler
«Dowamly özgeriş» haryt nyşany bilen paýtagtymyzyň we ýurdu
myzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda elýeterli bahalardan
müşderilere hödürlenilýär.

ÝOKARY HILLI MEBELLER
Öýleriň we iş otaglarynyň
bezegi bolan mebelleriň önümçi
ligi ýurdumyzda giň gerim alýar.
Halkyň gündelik durmuşy, öý we
ofis üçin mebelleriň dürli görnüş
lerini öndürýän kärhanalaryň biri
hem Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Kakyş Rejepow tarapyndan 2017-nji ýylda esaslan
dyrylan «Kysmat önümçilik» hususy kärhanasydyr.
Aşgabat şäherinde ýerleşýän bu kärhanada öýleriň bezegi bo
lan ýumşak mebelleriň, iş otaglary üçin mebelleriň, çaga otaglary

Türkmen işewürleri ýokary hilli dokma önümleri bilen milli yk
dysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolan dokma pudagynyň
has-da ösdürilmegine, içerki bazarlarymyzyň harytlar bilen üpjün
edilmegine öz goşantlaryny goşýarlar. Geljekde kärhananyň hü
närmenleri dokma önümlerini öndürmek üçin gerek bolan ýüplügi,
matany öndürmegi, dünýä bazarynda mynasyp orun tapmagy göz
öňünde tutýarlar.

üçin mebelleriň, ýumşak düşekçeleriň, gapylaryň, aşhana üçin
goşlaryň dürli görnüşleriniň önümçiligi alnyp barylýar. Kärhanada
10-dan gowrak adam zähmet çekip, ýylyň dowamynda mebelleriň
ýüzlerçesi öndürilýär. Hususy kärhana Türkiýe Respublikasynyň
öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň kämil tehnologiýalary bilen en
jamlaşdyrylandyr. Çig malTürkiýe Respublikasyndan getirilýär we
ýerli telekeçilerden şertnama esasynda satyn alynýar. Müşderileriň
islegine görä, buýurmalar esasynda dürli görnüşde we ölçeglerde
taýýarlanylýan mebelleriň gurnama işleri hem amala aşyrylýar.
Hususy kärhananyň agzybir işgärleri geljekde önümçiligini gi
ňeltmegi, halkyň islegini doly derejede kanagatlandyrýan önümleri
öndürmegi maksat edinýärler.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

Kaliý duzlarynyň esasy känleri ýurdumyzyň
Gowurdak, Köýtendag sebitlerinde ýerleşýär.
Kaliý duzlarynyň «Garlyk» ýatagy Mag
danly şäherinden 55 km uzaklykda ýerleşýär.
Bu ýatakda galyňlygy 2,6—5 metr bolan kaliý
duzly gatlaklaryň 11 sanysy bar. Bu gatlaklar
daş görnüşli nahar duzunyň gatlaklarynyň ara
synda ýerleşýär.
Kaliý duzlary, esasan-da, silwinit minera
lyndan ýa-da silwinitiň karnallit mineraly bilen
garyşygyndan düzülendir. Önümli gatlar 600
— 1150 metr çuňlukda ýerleşýär. Bu minerallar
kaliý dökünlerini öndürmek üçin ýaramlydyr. Bu
ýatakdaky kaliý duzlaryndan kaliý dökünini ön
dürmek maksady bilen, 2017-nji ýylda bu ýerde
Garlyk dag-magdan kärhanasy guruldy. Bu
kärhanada taslama laýyklykda, ýylda 1 million
400 müň tonna kaliý hloridi görnüşinde kaliý
döküni öndürilýär. Bu ýerde kaliý magdanyny
gazyp almak şahta usuly bilen we ony baýlaş
dyrmak bolsa flotasiýa usuly (gazylyp alynýan
peýdaly magdanlary baýlaşdyryş usuly) bilen
alnyp barylýar. Bu kärhana doly güýjünde işe
girizilenden soňra, kaliý dökünleriniň ýene-de
bir görnüşini, ýagny kaliý sulfatynyň önümçili
gini ýola goýmak meýilleşdirilýär.
Kaliý duzlarynyň «Garabil» ýatagy. Ol
Magdanly şäherinden 17 km uzaklykda ýer
leşýär. Bu ýerde kaliý duzlary 587 — 1303
metr çuňlukda ýerleşýär. Önümli gatlaklaryň
galyňlygy 490 — 560 metre ýetýär. Bu gatlak
lardaky magdanlarda kaliý hloridiniň mukdary
26-27,2 %-e deňdir. Bu ýatak häzirki wagtda
ulanylmaýar.
Kaliý duzlarynyň «Gowurdak» ýatagy
Magdanly şäherinden 5 km daşlykda ýerleşýär.
Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba hojalygy
üçin gerek bolan dökünleriň esasy görnüşleri,
ýagny azot (karbamid we ammiak selitrasy),
fosfor (superfosfat) we kaliý dökünleri (kaliý
hloridi) döwlet eýeçiligindäki kärhanalar tara
pyndan bu dökünlere bolan islegleri doly kana
gatlandyrmak üçin gerek mukdary öndürilýär.
Hereket edýän önümçilikleriň kuwwatlyklary
olary daşary ýurt bazarlaryna köp mukdarda
eksport etmäge-de mümkinçilik berýär.
Soňky döwürlerde türkmen telekeçileri ta
rapyndan, ýurdumyzda öndürilýän mineral dö
künleri peýdalanyp, düzüminde birbada azot,
fosfor, kaliý ýaly esasy iýmitlendiriji maddalary
we olardan başga-da ösümlikler üçin gerek bo
lan kükürt, gumin kislotalary, mikroelementler
ýaly maddalary saklaýan garyşyk we toplumla
ýyn dökünleri öndürmek işleri hem ýola goýlup
başlandy. Häzirki wagtda täze dökünleri öndür
mek üçin gerek bolan tehniki şertler, tehnologik
reglamentler we kadalaşdyryjy resminamalar
işlenip düzülýär.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň senagat we
himiýa önümçiligi bölüminiň
baş hünärmeni.
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DEREK AGAJYNYŇ ÄHMIÝETI

ONLAÝN SÖWDA

SANLY ULGAM
Häzirki wagtda hyzmatlary döw
rebap görnüşe geçirmek — mag
lumat-intellektual tehnologiýalary
we sanlylaşdyrylan ulgamlary
ösdürmek durmuş-ykdysady taýdan
zerurlyga öwrülýär. Sanlylaşdyrmak,
ozaly bilen, täze hyzmatlaryň we
önümleriň sanly görnüşde döredil
megidir. Diýmek, sanlylaşdyrmagyň
esasy tapawutly aýratynlygy täze iş
jeň we sarp edijilik häsiýetnamalary
bolan innowasion hyzmatlaryň hemde önümleriň döredilmegindedir.
«Awtomatizasiýa tehnologiýala
rynyň merkezi» hojalyk jemgyýeti
2015-nji ýyldan bäri ýurdumyzyň
çäginde häzirki zaman tehnologiýa
larynyň uýgunlaşmagyna ýardam
edýärler. Hojalyk jemgyýeti Türkme
nistanda ilkinjileriň hatarynda IT-se
ýilgähini döretdiler. «Awtomatizasiýa
tehnologiýalarynyň merkezi» hojalyk
jemgyýeti tarapyndan hödürlenilýän

hyzmatlar hökmünde programma
üpjünçiligi işläp düzmek we durmuşa
ornaşdyrmak, häzirki zaman amaly
programmalary düzmek we olaryň
ygtybarlylygyny gazanmak, kiber
howpsuzlygy üpjün etmek ýaly ugur
lary görkezmek bolar. Häzirki wagtda
bu hojalyk jemgyýetinde
60-dan gowrak IT hünärmenleri
zähmet çekýär.
«Awtomatizasiýa tehnologiýalary
nyň merkezi» hojalyk jemgyýeti tara
pyndan döredilen birnäçe taslamalar
üstünlikli durmuşa geçirildi. Hojalyk
jemgyýetiniň http://itpark.tm/ web
saýtynda olaryň hyzmatlary, amala
aşyran taslamalary barada giňişleýin
tanyşmaga mümkinçilik bar.

«GEREKLI GÜNDE»
ARZANLAŞYKLAR
Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli
pudaklaryna sanly ulgamy ornaş
dyrmak, onuň mümkinçiliklerinden
giňden peýdalanmak yzygiderli
kämilleşýär. Döwrebap elektron
söwda we eltip bermek hyzma
ty hem munuň aýdyň mysalydyr.
Paýtagtymyzda ýerleşýän internet
dükanlary hem müşderileri höwes
lendirmek maksady bilen arzanla
şyklary, sowgatly günleri yzygiderli
yglan edýärler.
«Gerekli» internet söwda meý
dançasy «Premium» derejä çykan
müşderilerine aýyň dowamynda
2 gezek çarşenbe güni geçirilýän
«Gerekli günüň» dowamynda arzan
laşyk bilen harytlary satyn almaga
mümkinçilik döredýär. «Premium»
derejä ýetmek üçin bolsa aýyň do

wamynda belli bir möçberde söwda
etmek ýeterlikdir.
«Gerekli» internet söwda meý
dançasynda «Gerekli günüň» dowa
mynda diňe bir «Premium» derejä
çykan müşderilere däl-de, eýsem,
ähli müşderilere hem 50 göterime
çenli arzanlaşyk bilen harytlary satyn
almaga mümkinçilik döredilýär.

TÄMIZLEÝJI SERIŞDELER
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary
arassaçylyk we gözellik serişdeleri
niň önümçiligini ýola goýmak bilen,
importyň ornuny tutýan önümleri
öndürip, bu ugurdaky gazanylýan
ösüşlere mynasyp goşant goşýar
lar. Olaryň öndürýän önümleri diňe
bir içerki bazarda däl-de, eýsem,
daşarky bazarda-da uly geçginliligi
bilen tapawutlanýar.
Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň
çäginde ýerleşýän «Begenç» hususy kärha
nasy hem arassaçylyk we gözellik serişde
leriniň önümçiligini ýokary depginlerde alyp
barýarlar. 2017-nji ýyldan bäri hereket edýän
hususy kärhanada onlarça oglan-gyzlar
zähmet çekýär. Türkiýe Respublikasynyň,
Hytaý Halk Respublikasynyň öňdebaryjy
kompaniýalarynyň kämil tehnologiýalary
bilen üpjün edilen kärhanada arassaçylyk
we gözellik serişdeleriniň 30-a golaý görnüşi
öndürilýär. Kärhananyň 2 gektar meýdanda
ýerleşýän önümçilik binasynda «Ak guw»
we «Mizan» haryt nyşanly suwuk sabynyň
3 görnüşi, antiseptik we zyýansyzlandyryş
serişdeleriniň 3 görnüşi, toz we suwuk ha
lyndaky ýuwujy serişdeleriň we şampunlaryň
onlarça görnüşi, 3-li odekolonyň we suwa
düşmek üçin gelleriň birnäçe görnüşleri
öndürilýär. Kärhanada öndürilýän önümleriň
arasynda suwuk halyndaky we toz görnüşin
däki ýuwujy serişdeleriň elde ýuwmak üçin,
awtomatik maşynlarda ýuwmak üçin we
halylary ýuwmak üçin görnüşleriniň bolmagy
müşderileriň islegini has-da artdyrýar. Içerki
bazarda kärhananyň önümleri ýokary hillili
gi we bahalarynyň elýeterliligi bilen aýratyn
tap aw utlaný ar. Awt oulaglard a ulan ylý an
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antifriz, awtoşampun hem-de çagalary suwa
düşürmek üçin geller we şampunlar hususy
kärhananyň täze önümleri hasaplanylýar.
Kärhanada häzirki wagtda önümleri gap
lamak üçin owadan polietilen we polipropilen
gaplar hem öndürilýär. Olary öndürmek üçin
esasy çig mal hökmünde Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy
nyň we Gyýanlydaky polimer zawodynyň
önümleri peýdalanylýar. «Begenç» hususy
kärhanasynyň agzybir işgärleri önümlerini
goňşy döwletlere eksport etmek boýunça
gepleşikleri geçirýärler.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

D

erek agajy ýurdumyzda gadym
döwürlerden bäri ösdürilip ýetiş
dirilýär. Ata-babalarymyz bu ba
batda birnäçe ekerançylyk tejribelerini hem
toplapdyrlar. Derek çybyklaryndan köpeldil
ýär we onuň nahallary çalt ýetişýär. Şeýle-de
derek belli bir derejede şorlaşan topraklar
da hem ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik
berip, ýerleri özleşdirmekde özüniň oňaýly
täsirini ýetirýär. Şonuň üçin derek agajynyň
ekologik ähmiýeti ýokarydyr. Deregiň dürli
görnüşleri bezeg-bagçylykda, ekerançylyk
meýdanlarynyň gyralarynda gorag tokaý
zolaklary hökmünde ulanylýar. Şeýle-de
uly meýdanlarda deregiň dürli görnüşlerini
ýetişdirip, onuň agajy gurluşykda çig mal
hökmünde giňden ulanylýar.
Ýurdumyzda deregiň ak derek, gara de
rek, Kaliforniýa deregi, Meksika deregi ýaly
görnüşleri duş gelýär. Ýurdumyzyň Daşo
guz welaýatynda uly meýdanlarda deregiň
ak derek, Kaliforniýa we Meksika derekleri
gurluşykda çig mal hökmünde ulanmak üçin
giňden ösdürilip ýetişdirilýär. Şeýle-de onuň
agajy gap-çanaklary ýasamak we beýleki
maksatlar üçin ulanylýar.
Der ek agajy çalt ösý är, 7-8 ýaş ynd a
beýikligi 15 metre, ini 15 sm-e çenli ýetýär
we gysga wagtda dik, owadan, berk sütüni
emele getirýär. Şonuň üçin deregi ösdürip
ýetişdirmek ykdysady we ekologik taýdan
has amatly bolup durýar.
Derek agaçlary ýapraklary arkaly suwy
işjeň bugardýar we ýerasty suwlary köp
mukdarda peýdalanyp, olaryň derejesiniň
peselmegine getirýär hem-de ýerleriň ikilenji
şorlaşmasynyň öňüni alýar.
Derek agajy hem edil beýleki ösümlikler
ýaly gür ýapraklaryny emele getirip, fotosin
tez hadysasyny işjeň geçirýär we howadan
kömürturşy gazyny sorup alyp, kislorody
bölüp çykarýar. Ylmy maglumatlara görä,
1 gektar tokaý agaçlary her günde 180—200
kilograma golaý kislorody bölüp çykarma
ga ukyplydyrlar. Bir ýylyň dowamynda her
gektar ýere 3—6 tonna çenli çaň tozan we
tüsse-gurum howadan ýere çökýär, 1 gektar
tokaý bolsa şol wagtyň dowamynda 30—68
tonna çenli tozany saklap bilýär.
Derek agajy özünden fitonsidleri bölüp
çykarmak bilen, zyýanly mikroorganizmleri
ýok ediji häsiýete eýedir. Tokaýlaryň täsiri

netijesinde howanyň himiki düzümi we fiziki
ýagdaýy hem gowulanýar.
Güýz aýlary derek ekiljek ýerler kesgitle
nip, 35 sm çuňlukda güýz sürümi geçirilip,
sür üm iň aşag yn a çüýr än ders (20—25t/
ga), fosfor dökünleri (ýyllyk mukdarynyň
70%-i, ýagny 160 kg/ga), kaliý dökünleri
(ýyllyk mukdarynyň ählisi, ýagny 55 kg/ga)
berilýär. Belli bir derejede şorlaşan ýerlerde
fewral aýynda ýuwuş suwlary, şorlaşmadyk
ýerlerde bolsa mart aýynyň birinji ýarymynda
tagt suwy tutulýar. Ýerler taba gelenden soň,
fosfor dökünleri (ýyllyk mukdarynyň galan
30%-i, ýagny 120 kg/ga) we azot dökünleri
(ýyllyk mukdarynyň 1/4 bölegi, ýagny 120 kg/
ga) ekişden öň berilýär we ýerler agdarylyp,
joýalar çekilýär. Mart aýynyň ikinji ýarymyn
dan aprel aýynyň birinji ongünlügi aralygynda
ekiş geçirilip, onuň üçin diametri 2,0—2,5
sm, uzynlygy 20—25 sm bolan çybyklar
ulanylýar. Çybyklar hatarlaýyn ekilip, olaryň
arasy 15—20 sm edilip goýulýar. Çybyklar
ekileninden soň we ösüş döwründe wagt
ly-wagtynda ösüş suwlary tutulýar. Howa
we toprak şertlerine baglylykda şitillere ýaz
aýlary her 4-5 günden, tomus aýlary her 3-4
günden agşamara 800 m3/ga mukdarda suw
tutulýar. Şeýle-de hatarara bejergi, haşal ot
lardan arassalamak işleri geçirilmelidir.
Derek nahallary ösüş döwründe 2-3 ge
zek mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär.
Bir inji gez ek azod yň 1/4 böleg i amm ia k
selitrasy (120 kg/ga) görnüşinde, ikinji we
üçünji gezek bolsa moçewina (130 kg/ga)
görnüşinde berilýär. Ikinji ýylynda nahallar
ýekelenýär. Onuň üçin birýyllyk nahallaryň
ýetişdirilen meýdanynda nahallaryň arasyn
da zerur bolan aralygy (60—70 sm) goýup,
artykmaçlary beýleki bir nahal ekmek üçin
ýörite taýýarlanan meýdanda ekilýär.
Gurluşyk materialyny almak üçin derek
ösdürilip ýetişdirilende, esasy sütünindäki
artykmaç şahalaryny aýryp, pudap durmaly
bolýar. Şeýlelikde, deregiň çalt ösýän gör
nüşleri ösdürilip ýetişdirilende, 7-8 ýylda
belli bir maksat esasynda çig mal hökmün
de ulanmak üçin derek agaçlaryny almaga
mümkinçilik döreýär.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň mugallymy.

KADALY UKYNYŇ PEÝDASY
Adam yň sagd yn hem-de net ijeli
zähmet çekmäge ukyply bolmagy üçin
kadaly uky zerur. Uky öz wagtynda
we doly alynmaly. Uly adamlar günüň
dowamynda 8, çagalar bolsa 10 sagat
uklamaly. Adam uklap ýatan mahaly,
onuň merkezi nerw ulgamynyň işjeň
ligi seljerme tapgyryna girişip, dürli
gyjyndyryjylara täsirini peseldýär. Belli
bir sesleri, yşyklary ukudaky adam
saýgarmaýar. Ýürek-gan damar, dem
alyş we iýmit siňdiriş ulgamlarynyň işi
sazlaşykly hereket edýär. Gündizki ara
kesme döwri adam 15 — 45 minudyň
dowamynda gözlerine dynç bermeli
ýa-da uklamaly. Uky wagtynda beden
rahatlanýar we onuň ähli ulgamlarynyň
işjeňligi kadalaşýar. Hut şonuň üçin
hem zähmet bilen dynç alşy sazlaş
dyryp, öz wagtynda doly ukyňy almak
zerur. Beden üçin kislorodyň zerur bol
şy ýaly, uky hem merkezi nerw ulgamy
nyň kadaly işlemegi üçin hökmandyr.
Ukynyň rahat bolmagy üçin agşam

ýatmazdan öň, agyr siňýän tagamlary
iýmezlige çalyşmaly. Ýatmazdan öň,
azyndan bir bulgur arassa agyz suwu
ny ýa-da gatyk içmek, arassa howada
pyýada gezelenç etmek saglyk üçin
peýdalydyr. Kadaly uky süňňüň kesel
lere garşy göreşijiligini ýokarlandyrýar.
Ukynyň kadaly bolmagy sagdynlygyň
girewidir.
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy goraýşyň
habarlar merkezi.
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Mahabatlar. Bildirişler
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
daýhan birleşikleriniň, beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň
DYKGATYNA!
«Erkin gurluşyk» hususy kärhanasy
Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini ösdürip
ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleri, daýhan
hojalyklary, beýleki ýuridik şahslar  we raýatlar
döwlet tabşyrygyndan daşary artyk öndürilen
we döwlet tabşyrygyna girmeýän oba
hojalyk önümlerini öndürýänler bilen
2022 — 2023-nji ýylyň hasyly üçin
deslapky şertnamalary baglaşýar.
Şeýle hem ekinleri ekmek
üçin tohumy we ösümlikleri
zyýankeşlerden goraýan
serişdeleri, tehniki
goldaw geňeşmeleri
bermäge
mümkinçilik bar.

MAHABAT 			

Biziň salgymyz:
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň 18-nji
jaýynyň 7-nji gaty.
Habarlaşmak üçin
telefon belgilerimiz:
(+993 522) 7-26-25,
(+993 65) 89-22-99.

S/b: 601221000977

●			 MAHABAT			

●

		

MAHABAT

●			 MAHABAT			

●

		

MAHABAT

S/b 103211000576

MAHABAT 			

8

Rysgal

2022-nji ýylyň 4-nji apreli, duşenbe

Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
TÜRKMENISTANYŇ «TÜRKMENISTAN» DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY
«OWERDRAFT KARTY» ATLY TÄZE BANK KARTYNYŇ AMATLYKLARYNDAN
PEÝDALANMAGA ÇAGYRÝAR!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik
banky «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine
bank tarapyndan hödürlenilýän gysga möhletli karzlar
üçin «Owerdraft karty» atly täze bank kartynyň ulanyşa
girizilendigini habar berýär.
«Owerdraft karty» nagt däl görnüşinde hasaplaşyklar
geçirilende, müşderiniň «Altyn asyr» bank kart
hasabyndaky pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk halatynda
baglaşylan şertnama laýyklykda, onuň «Owerdraft kart»
hasabyna kesgitlenen çäklerde awtomatik usulda gysga
möhletli karzlary resmileşdirmäge mümkinçilik berýär.
Müşderiniň aýlyk zähmet haky geçýän «Altyn asyr» bank kart hasabyna serişde gelip gowşanda, bellenilen
tertipde karz yzyna gaýtarylýar.
Şeýle hem degişli şertnamanyň hereket edýän döwründe karz gaýtarylandan soňra, goşmaça şertnama
baglaşmazdan, «Owerdraft karty» hasabyna karzy gaýtadan ulanmak mümkinçiligi döredilen.
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasy boýunça habarlaşmak
üçin telefon belgisi: (+993 12) 44-03-04.
Şahamçalarymyzyň salgylary we telefon belgileri
bankyň resmi www.tnbk.tm internet sahypasynda ýerleşdirilen.
S/b: 102211003951
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