«Ақжар Өндіріс» ЖШС-гі жылқы зауоты агрофирмасының
жағдайында қазақ тұқымы жылқыларынан Бестау типін жасаудың
селекциялық-асылдандыру тэсілдерін құру
Железинка ауданы Бовшик АШ -нгы еділбай түқымды қойларының дене
бітімінің ерекшелілігі жэне ет өнімділігі

Селекционно-племенные методы создания Бестауского типа казахской
породы лошадей в условиях конезавода агрофирмы ТОО «Акжар
Өндіріс»
Экстерьерно-конституциальные особенности и мясная продуктивность
овец едильбайской породы в ПХ Бовшик Железинского района

Павлодар облысының «Жаңа Қала» ШҚ-ғы сүт бағыттағы ірі қара
малдарының экстерьерлік жэне өнімділік қасиеттері
«Асыл - түлік» РАО АҚ -ғы өндіруші бұқлардан ұрыкты алу, сұрыптау
жэне криоконсевация технологиясы
«Жайма» МТС ЖШС-нің жағдайында қазақтың ақбас тұкымды
сиырларының көбеюшілік қабілеті
АҚ «Асыл түлік» асылдандыру орталығындагы ұрғашы үрпақтарының
өнімділігі бойынша сүтті тұқым өндіруші бұқалардың тұкымдық
кұндылығы.
«Жайма» МТС ЖШС жағдайында қазақтың ақбас тұқымы жас төлінің
өсуі мен дамуы
«Шарбақты Құс» ЖШС-гі мекиен тауықтары өімділігінің
зоотехнологиялық көрсеткештеріне эртүрлі жарық режимінің эсерлері.
Екібастұз ауыл аймағында ірі қара малдың бруцеллез ауруына
шалдығуы жэке оның осы саланың дамуына әсері
«Ақжар Өндіріс» ЖШС-ң агрофирма жағдайында қазақ күшім
будандарының өнімділігі мен өсіп - жетілуі.
«Жайма» МТС ЖШС-дегі қазақтың ақбас тұқым бұқаларының ет
өнімділігі
«Данекер» шаруа қожалығындағы ірі қара мал өнімділігіне
гиподерматоз ауруының әсері.
«Ақжар Өндірісі» ЖШС-ң агрофирмасындағы түбітті таулы алтай
ешкісі мен қазақтың қылшықты ешкі тұқымының өсуі мен дамуының
өзгергіштігі
Железинка ауданы Бовшик АШ -ғы еділбай түқымды қойларының
биологиялық ерекшеліктері жэне жүн өнімділігі
Павлодар облысының «Шарбақты Құс» ЖШС-де осірілетін мекиендер

Экстерьерно-продуктивные качества скота молочного направления в КХ
«Жаңа Қала» Павлодарской области
Технология получения, хранения и криоконсервации семени быков
производителей в РПЦ АО «Асыл Түлік»
Воспроизводительная способность коров казахской белоголовой породы
в условиях ТОО МТС «Жайма»
Племенная ценность быков производителей молочных пород в АО
«Асыл Түлік» по продуктивности их дочерей
Рост и развитие молодняка казахской белоголовой породы в ТОО МТС
«Жайма»
Влияние разных режимов освещения на зоотехнические показатели
продуктивных кур несушек в ТОО «Шарбақты Құс».
Заболеваемость бруцеллезом крупного рогатого скота в сельской зоне г.
Экибастуза и влияние на развитие отрасли
Рост, развитие и продуктивные качества казахско кушумской помесей в
условиях агрофирмы в ТОО «Ақжар Өндіріс»
Мясная продуктивность быков казахской белоголовой породы в ТОО
МТС «Жайма»
Влияние гиподерматоза на продуктивность КРС в КХ «Данекер».
Изменчивость роста и развития помесей молодняка коз горно-алтайской
пуховой и казахской грубошерстной пород в агрофирмы ТОО «Ақжар
Өндіріс»
Биологические особенности и шерстная продуктивность овец
едилбаевской породы в ПХ Бовшик Железинского района
Влияние возраста несушек на качество яиц и выводимость цыплят в ТОО

жасының жұмыртқа сапасы мен балапан шығымдылығына әсері.
«Сүт» АҚ-нан әкелінетін сұттің сапалылығы жэне оны сүт өнімдеріне
өңдеу
«Сүт» АҚ-ғы сүт өнімділгі сапасына сүт-шикізаты қасиетінің
технологиялық әсері
«Жайма» МТС ЖШС-гі герефорд жэне абердин-ангусс тұқымдары
бұқашықтарының ет өнімділігі
Павлодар облысындағы «Қызылжар Құс»ЖШС- гі бройлер
балапандарын өсіретін кұрылғының сипаттамасы жэне ондағы
технологиялық цикл
Павлодар облысының «Қызылжар Құс» ЖШС-гі ет бағытындағы
құстардың инкубациялық жұмыртқаларының сапасын бақылау
«Победа» ЖШС-гі сиырдың бұзаулау мезгілінің оның сүт өнімділігіі
мен сүттің сапасына байланыстылығы
«Ақжар Өндіріс» ЖШС- де қолмен жэне механикалық жолмен
қымызды ондіру технологиясы
ЭИ - Агра ЖК- де бөдене аналық тобын құру жэне оны бағып күту
жағдайы.
Павлодар облысы жағдайындағы эртүрлі ара түқымының өнімділігіне
салыстырмалы сипаттама
«Жаңа Аул» ШҚ жағдайында табындық жылқы шаруашылығынан
өндірілетін өнім нәтижесін көтерудің тэсілдері
«Галицкое» ЖШС-гі симменталдың сиырларының таза қанды жэне
будан тұқымдары желіндеріне морфофункциональдық сипаттамасы
«Сүт» АҚ-ғы сұттің дайындалу сапасы
«Победа» ЖШС-де бұзауларды өсіруге минерал-дәрумен премикстерін
пайдалану
«Экибастуз» МПК ЖШС жағдайында эулиекөл
тұқымы
толдернің өсуі мен дамуы
«Ақжар» өндірісі.
Бал арасының бал өнімділігі жэне оған Павлодар облысында әсерететін
факторлары
Екібастұз ауданының «ЭМПК» жағдайында қосқанатты қансорғыш

«Шарбақты Құс» Павлодарской области.
Доброкачественность молока, поставляемого в АО «Сүт» и его
переработка в молочную продукцию
Влияние технологических свойств молока-сырья на качество молочной
продукции АО «Сүт»
Мясная продуктивность бычков герефордской и абердин-ангусской
породы в ТОО МТС «Жайма»
Характеристика оборудования и технологический цикл выращивания
цыплят бройлеров в ТОО «Қызылжар Қүс» Павлодарской области
Контроль качества инкубационных яиц мясных кур в ТОО «Қызылжар
Қүс» Павлодарской области
Молочная продуктивность и качество молока коров в зависимости от
сезона отела в ТОО «Победа»
Технология производства кумыса при ручном и механическом доении в
ТОО «Ақжар Өндіріс»
Формирование родительского стада перепелов и условия их содержания
в ИП ЭЙ - Агра
Сравнительная характеристика продуктивности разных пород пчел в
условиях Павлодарской области
Методы повышения эффективности производства продукции табунного
коневодства в условиях КХ «Жаңа Аул».
Морфофункциональная характеристика вымени чистопородных
симментальских и помесных коров в ТОО «Галицкое»
Качество заготовливаемого молока АО «Сут»
Использование минерально-витаминных премиксов при выращивании
телят в ТОО «Победа»
Рост и развитие молодняка аулиекольской породы в условиях ТОО МПК
«Экибастуз»
Медопродуктивность пчелиных семей и факторы, влияющие на него в
условиях Павлодарской области
Влияние двукрылых кровососущих насекомых на продуктивность КРС в

жәндіктердің ірі қара малының өнімділігіне әсері
«Пахарь» ЖШС- де қазақтың ақбас тұқымынан жасына жэне тірі
салмағына байланысты жас төлдер өсіру
«Галицкое» ЖШС жағдайында өсіп өнген симментал тұқымды
сиырдың сүт өнімділігі
«Шарбакты-Құс» ЖШС-гі жас төлдерді өсірудің технологиялық
өлшемдері
«Галицкое» ЖШС-гі сүт кезеңінің эртүрлі жағдайында ұсталынған
бұзаулардың өсуі мен дамуы
Ақсу ауданындағы Эй- Агро ЖК -гі инкубациялау тэртібі жэне оған
биологиялық бақылау
«Киров» ЖШС-гі азық өндіру жэне жоғары өнім беретін сиырларды
азықтандьіру технологиясы
Май ауданының «АФ Ақжар-Өндіріс» ЖШС-гі эхинококкоздың
таралуындағы иттердің ролі жэне оның қой өнімділігіне тигізетін эсері.
«Пахарь» ЖШС-гі қазақтың ақбас тұқымының асылдылық өнімділік
сапасы
«Галицкое» ЖШС-гі симментапь тұқымы сиырының сүт өнімділігінің
оның жасына жэне тірі салмағына байланыстылығы
Екібастуз ауыл аймағындағы «ЭМПК» ЖШС-гі жағдайында ірі мүйізді
қара мал гельминтерінің мал өнімділігіне әсері жэне осы
гельмиентермен күресу шаралары
Павлодар облысы «Жаңа Қала» ШҚ-ғы сиырдың сүт өнімділігіне су алу
кезеңі ұзақтығының әсері
Эймериозды-стронгилятозды арамас инвазианың «Рубиком» ЖШС-де
шошқалардың өнімділігіне әсері
«Железинка» ауданы «Пахарь» ШҚ ЖШС-гі эр түрлі жастағы еділбай
аналықтарынан алынған төлдердің дамуы
«Экибастуз» МПК ЖШС жағдайындағы әулиекөл тұқымы
бұқашықтарыныц ет өнімділігі жэне еттің сапасы.
«Галицкое» ЖШС эртүрлі генотиптегі симменталь тұқымының сүт
өнімділігі
«Железинка» ауданы «Бовщик» ШҚ-гы еділбай қойларының

условиях «ЭМПК» Экибастузского района
Выращивание ремонтного молодняка казахской белоголовой породы в
зависимости от возраста и живой массы ТОО «Пахарь»
Молочная продуктивность коров симментальской породы в зависимости
от происхождения в условиях ТОО «Галицкое»
Технологические параметры выращивания ремонтного молодняка в ТОО
«Шарбақты - Құс»
Рост и развитие телят в молочный период при различных условиях
содержания ТОО «Галицкое»
Биологический контроль и режим инкубирования в ИП Эй- Агро
Аксуского района
Технология кормопроизводства и кормления высокопродуктивных коров
в ТОО «Кирова»
Роль пастушьих собак в распространении эхинококкоза и его влияние на
продуктивность овец в ТОО «АФ Ақжар-Өндіріс» Майского района
Племенные и продуктивные качества казахской белоголовой породы в
ТОО «Пахарь»
Молочная продуктивность коров симментальской породы в зависимости
от возраста и живой массы в ТОО «Галицкое»
Влияние гельминтов крупного рогатого скота на продуктивность
животных и меры борьбы с гельминтами в условиях ТОО «ЭМПК»
сельской зоны города Экибастуз
Влияние продолжительности сухостойного периода на молочную
продуктивность коров в КХ «Жана Кала» Павлодарской области
Влияние смешанной эймериозно-стронгилятозной инвазии на
продуктивность свиней в ТОО «Рубиком».
Развитие едильбаевского молодняка полученного от маток разного
возраста в ТОО КХ «Пахар» Железинского района
Мясная продуктивность и качество мяса бычков аулиекольской породы в
условиях ТОО МПК «Экибастуз»
Молочная продуктивность симменталов с различным генотипом ТОО
«Г алицкое»
Влияние бронхопнемонии на продуктивность едильбаевских овец в ПХ

өнімділігіне бронхопнемонияның әсері
Май ауданы «АФ Ақжар Өндіріс» ЖШС-гі табын жылқыларының
өнімділігіне конъюктивиттің әсері
Симментал тұқымды сиыр эмбриондарының даму сатылары жэне
олардың реципиент буаздығына әсері
Қазакстандағы ет-сүт бағытындағы симментал тұкымдарын өсірудің
ғылыми негіздемесі.

«Бовщик» Железинского района
Влияние конъюктивита на продуктивность табунных лошадей в ТОО
«АФ Ақжар Өндіріс» Майского района
Стадии развития эмбрионов от коров симментальской породы и их
влияние на стельности реципиентов
Научное обоснование разведения мясо-молочных симменталов в
Казахстане.
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