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16.Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında «Baytarlıq» ixtisası üzrə Magistratura
haqda metodik göstəriş Metodik göstəriş. Gəncə, 1997,10 səh.M.M.Əliyev,F.N.Nəsibov,
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