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TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Gəncə-Qazax zonası şəraitində konservasiyalı (torpaqqoruyucu) əkinçilik 
sistemlərinin müsbət və mənfi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  
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