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―ФАРМ ШОУ – 2013‖  ҮЗЭСГЭЛЭН, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  

ЕРӨНХИЙХӨТӨЛБӨР 
         

Зохион байгуулагдах газар:  Дархан-Уул аймагт  

Хугацаа:     2013 оны 8 дугаар  сарын 15-16-ны өдрүүдэд 

 

Зохион байгуулагч:  Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам, 

Монголын тариаланчдын холбоо,  

 Ургамал газар тариалан, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 

 

2013 оны 8 дугаар сарын 14 – ний өдөр 

 

10.00 -  13.00 ―ФАРМ ШОУ – 2013‖  ҮЗЭСГЭЛЭН, АРГА ХЭМЖЭЭ- нд 

оролцогчдыг бүртгэж мандат олгох, /Залуучууд театр/ 

 

14.00 – 19.00  ―ФАРМ ШОУ–2013‖ ҮЗЭСГЭЛЭН, АРГА ХЭМЖЭЭ-нд оролцох 

байгууллагууд Дархан хотын ―Залуучууд‖ театрын өмнөх засмал зам дээр заагдсан 

талбайд техник, бүтээгдэхүүнээ байрлуулах  

 

2013 оны 8 дугаар сарын 15 – ны өдөр 

 

  НЭГ. ―ФАРМ ШОУ-2013‖ ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН НЭЭЛТ 

9.00—10.00 Дархан хотын ―Залуучууд‖ театрын өмнөх талбайд  ―ФАРМ ШОУ–2013‖  

ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН нээлтийн ажиллагаа.  Бүх төлөөлөгчид оролцно. 

 

 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн  сайд Х. Баттулга ―Фарм шоу -2013‖ арга хэмжээг нээж үг 

хэлнэ 

 Засгийн газрын төлөөлөл оролцож үг хэлнэ 

 МТХ-ны тэргүүн Ч.Пэрэнлэй Үзэсгэлэнгийн хөтөлбөр, арга хэмжээг танилцуулж үг 

хэлнэ 

Төлөөлөгчид үзэсгэлэнгийн нээлтийн тууз хайчилна.: 

     

 

10.00-10.30  Үзэсгэлэнд оролцогчдод зориулсан урлагийн тоглолт 

 

10.30 – 11.30   Төлөөлөгчид  ―ФАРМ ШОУ-2013‖ ҮЗЭСГЭЛЭН – д тавигдсан  техник, 

тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнтэй танилцах  

 

Монголын Тариаланчдын  Холбооны 

Ерөнхийлөгч Ч. Пэрэнлэй 

 

Үйдвэр, Хөдөө Аж Ахуйн 

Дэд Сайд   Ц. Туваан 



 

 

ХОЁР. ―ФАРМ ШОУ-2013‖ ҮЗЭСГЭЛЭН, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

10.30-19.00 

o Хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн үзэсгэлэн худалдаа, 

o Техникийн танилцуулга, ашиглалтын талаарх сургалт, 

o Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, 

o Шинэ ургацын жимс, хүнсний ногооны амталгаат худалдаа, 

o Тариаланчид, хөдөлмөрчдийн идэвхтэй амралт, зугаалга  

 

ГУРАВ. ГУРИЛЫН ҮЙЛДВЭРТЭЙ ТАНИЛЦАХ 

14.00-17.00 Үр тарианы үйлдвэрлэл эрхлэгчидийн төлөөлөл Улаанбаатар гурил ХХК-ийн 

шинээр ашиглалтанд орсон гурилын үйлдвэртэй танилцна.  

 

ДӨРӨВ. ГЕРМАН-МОНГОЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

―ТОГТВОРТОЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ‖ ТӨСЛИЙН НЭЭЛТ: 

/ Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын ―Элит үр‖ ХХК-ийн тариалангийн талбайд / 

14.00-15.00 

ХБНГУ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуй хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах яамны 

газрын дарга н.Вакер үг хэлнэ. 

ҮХААЯ-ны Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга 

Ц.Рэнчинсэнгээ үг хэлнэ. 

ХААИС-ийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал Г.Гантулга үг хэлнэ. 

15.00-17.00  

o Төмсний шинэ сортын танилцуулга,  

o Элит үр үйлдвэрлэлийн талбайтай танилцах, 

o Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэд нэвтэрч буй техник, технологийн танилцуулга, 

 

ТАВ. ҮДЭШЛЭГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ 

19.00-23.00 Урлагийн тоглолт, үдэшлэг 

/Залуучууд театрийн талбайд/ 

 

2013 оны 8 дугаар сарын 16 – ны өдөр 

 

НЭГ. ТАЛБАЙН ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ 

9.00 —11.00  Ургамал, газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 

туршилтын 

талбайд технологийн дараах үзүүлбэрүүдийг оролцогч аж ахуйн нэгжүүд үзүүлнэ. Үүнд: 

Үр тариа үйлдвэрлэлийн технологийн үзүүлэх сургалт: 

o Хөрс хөмрүүлж элдэншүүлэх, 

o Химийн болон механик уринш боловсруулах, 

o Сийрүүлэлт, 

o Тариа хураалт, 

o Монгол орны хөрс цаг уурын нөхцөлд сонгон тариалж болох үр тарианы бүх 

сортуудын ургалтын байдлыг  талбайд үзүүлэх, 



Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн техник, технологийн үзүүлбэр 

o Роторт сийрүүлүүрээр хөрс боловсруулах, 

o Хүнсний ногоо үрлэх, 

o Хүнсний ногооны үрсэлгээ суулгах, 

o Төмс үрлэх, 

 

Үзүүлбэрийн үеэр явагдах үйл ажиллагаа: 

 Компанийн оруулж ирж, тариаланчдад санал болгож байгаа техникийн хөрс 

боловсруулалт, тарилт, ургамал арчилгаа, хураалтын технологийн үзүүлбэр 

 Шинээр оруулж ирсэн техникийн танилцуулга, зөвлөмж 

 Компаниудын  оруулж ирж байгаа техникийн,техникийн үйлчилгээ, засварын үйл 

ажиллагааны үзүүлбэр,  танилцуулага 

 

ХОЁР. ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ 

(Тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдана.) 

09.00-13.00   Төвийн бүсийн бялуу болон кремт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд технологийн 

шинэчлэл хийх, үйл ажиллагаанд хяналт, удирдлагын тогтолцоо, зохистой дадал 

нэвтрүүлэх сургалт 

 

ГУРАВ. ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 

ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙТАЙ ТАНИЛЦАХ 

14.00-14.30 Хүлэмжийн аж ахуйтай танилцах, 

   УГТЭШХүрээлэн 

14.00-15.00 Шинжлэх ухаан технологийн төслийн хэрэгжилттэй танилцах 

o Усалгаатай тариалангийн хөрсний үржил шимийг хамгаалж бүтээгдэхүүн 

нэмэгдүүлэх зохистой сэлгээ,  

o Усалгаанд тохирох шинэ таримал сортыг шалгаруулах, тариалах технологи 

боловсруулах,  

o Бүс нутгийн хөрс, цаг уурын амьсгалд дасан зохицох чадавхитай үр тарианы 

ургамлын шинэ сорт,  

o Жимс, жимсгэнийг нутагшуулах, байгаль цаг уурын нөхцөлд зохицсон сорт, 

дээжүүдийг бий болгох, ургуулах технологи судалгаа, 

o Хүний болон байгалийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг биологийн аргаар нөхөн 

сэргээх технологи боловсруулах, 

 

   ДӨРӨВ. ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН 

15.00-15.30  Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй арга 

хэмжээ, Ургац хураалтын үеэр анхаарах зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам 

   ГТБХЗГ-ын дарга Ц.Рэнчинсэнгээ, ТЭДС-ийн захирал Д.Од  

15.30-16.00 2013 оны намрын цаг уурын урьдчилсан төлөв, урьдчилан сэргийлэх арга зам 

   Ус цаг, уур орчны шинжилгээний хүрээлэн 

16.00-16.30 Үр тарианы болц, ургац хураалтын ажилд анхаарах технологийн зөвлөмж,  

   УГТЭШХ-ийн захирал Н.Баярсүх 

16.30-17.30 Банк, санхүү, даатгал, шатахуун хангамжийн байгууллага, гурил 

үйлдвэрлэгчид, тариаланчдын санал солилцох уулзалт,  

   ҮХААЯ, МТХ, Гурил үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл, тариаланчид 



 

17.30-18.00 ―ФАРМ – 2013‖ үзэсгэлэн, арга хэмжээний хаалтын ажиллагаа  

 

Үзэсгэлэн, арга хэмжээг хааж Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн дэд сайд Ц.Туваан үг хэлнэ. 

 

18.30-21.00Хүндэтгэлийн хүлээн авалт 

/Ивээн тэтгэгч: Таван богд групп Улаанбаатар гурил ХХК/ 

    

 

 

 

ooo 


