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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 

 

 

 
 

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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