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мәліметтердің дұрыстығына, мақалада плагиат пен әдебиеттерді заңсыз алып пайдаланудың 
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- Негізгі мәтін (аралық интервал - 1, «азат жол» - 1,25 см, 12-қаріп) құрылымы 
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Андатпа 

Мақалада Қызылода облысы жағдайында күріш дақылын гидропоникалық тәсілмен 

кӛшеттеп егудің тиімділігі жӛнінде келтірілген.... (150-300 сӛз).  

Кілт сөздер: күріш, гидропоника..(6-8 сөз). 
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Кіріспе  

 

Зерттеу материалдары мен әдістемесі. 

 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. 

 

Кесте, суреттерді рәсімдеу үлгісі 
 
Кесте 1 – Кӛшеттерді ӛсіру тәсілдерінің кҥріш ӛніміне әсері, 2020 ж. 

 

Тәжірибе нұсқалары 

Кӛшеттер 

жәнедәндер 

саны, дана/м
2
 

Ӛнімділік 

ц/га 

бакылаумен 

салыстырғанда 

ц/га % 

Дәстүрлі себу тәсілі (бакылау) 750 45,0 - 100 

Кӛшетті топырақта ӛсіру 50 80,0 30,0 160 

Кӛшетті гидропоника қолданып ӛсіру 50 85,0 35,0 170 
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Сурет 1 – 2017-2018  жылдардағы ӛсімдіктіктердің тіршілік кезеңдеріндегі ауа темпера-

турасы (ºС) және жауын-шашын мӛлшерін (мм) кӛпжылдықпен салыстырғандағы кӛрсеткіш 

Қорытынды. 
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