
 

მაგისტრატურაში აგროტექნოლოგიის პროგრამაზე,   მისაღები გამოცდების  ტესტი 

სპეციალობაში 

 

1. რა ეწოდება ნიადაგის მყარი ნაწილის შეფარდებას მისივე მოცულობის წყლის მასასთან? 

    ა.მოცულობა, 

    ბ.სიმკვრივე, 

    გ. წყალტევადობა 

2. რას აპირობებს ნიადაგის კოშტოვანი სტრუქტურა? 

           ა. ნიადაგის სიფხვიერეს 

    ბ. ნიადაგის გაკორდებას 

    გ. ნიადაგის დამლაშებას 

3. დედამიწის ზედაპირზე წლის სხვადასხვა დროს და დღე-ღამის განმავლობაში როგორ არის 

მზის ენერგია განაწილებული? 

ა. პროპორციულად 

ბ.თანაბრად 

გ. არათანაბრად 

4. რა არის კარანტინი? 

ა.შემზღუდავ ღონისძიებათა სისტემა მცენარეთა, ცხოველთა და ადამიანთა 

ინფექციებისა და მავნებლების გავრცელების თავიდან ასაცილებლად; 

ბ. შემზღუდავ ღონისძიებათა სისტემა ინფექციებისა და მავნებლების გავრცელების 

თავიდან ასაცილებლად; 

გ. შემზღუდავ ღონისძიებათა სისტემა  ცხოველთა , ინფექციებისა და მავნებლების 

გავრცელების თავიდან ასაცილებლად; 

5. რა არის მავნე ორგანიზმი ? 

ა. მცენარეული, ცხოველური და სხვა პათოგენური აგენტი,რომელიც ვნებს მცენარეს და 

მცენარეულ ნაწარმს,ცხოველს, ფრინველს და მათგან წარმოებულ პროდუქტ - 

ნედლეულს, აქცევს მათ ინფექციის გავრცელების წყაროდ.  

ბ. მცენარეული პათოგენური აგენტი, რომელიც ვნებს , მცენარეულ ნაწარმს, მათგან 

წარმოებულ პროდუქტ - ნედლეულს, აქცევს მათ ინფექციის გავრცელების წყაროდ.   

გ. ,ცხოველური ,პათოგენური აგენტი,რომელიც ვნებს ,ცხოველს, ფრინველს და მათგან 

წარმოებულ პროდუქტ - ნედლეულს, აქცევს მათ ინფექციის გავრცელების წყაროდ.    

6. დედამიწის ზედაპირზე მზის ენერგიის მაქსიმალურად შესაბოჭად რა არის აუცილებელი? 

ა.ხმელეთის დიდი ნაწილი მწვანე მცენარეებით იყოს დაკავებული 

ბ. ხმელეთის მცირე ნაწილი მწვანე მცენარეებით იყოს დაკავებული 

გ.ხმელეთის მთე;ლი  ნაწილი მწვანე მცენარეებით იყოს დაკავებული 

7. რა როლი აქვს მწვანე მცენარეებს ბუნებაში? 

ა.  მწვანე მცენარეები ბუნებაში ჟანგბადის წაროს წარმოადგენენ 

ბ. მწვანე მცენარეები ბუნებაში აზოტის წაროს წარმოადგენენ 

გ. მწვანე მცენარეები ბუნებაში ფოსფორის წაროს წარმოადგენენ 

                 დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

8. რისგან შდგება მცენარეული უჯრედი? 

ა. ციტოპლაზმაა, ბირთვისა და გარსისაგან.  



ბ. მხოლოდ citoplazmისგან 

გ. მხოლოდ ბირთვისგან 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

9. რა რა ფუნქციას ასრულებს ქსოვილი? 

ა.ასრულებს სპეციფიკურ ფიზიოლოგიურ ფუნქციებს, 

ბ. ასრულებს სუნთქვის ფუნქციას 

გ. ასრულებს ორგანული ნივთიერების დაგროვების ფუნქციას 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 
10. რა არის საჭირო რაციონალური მიწათმოქმედების პირობებში ნიადაგის ნაყოფიერების 

ერთნაირ დონეზე შესანარჩუნებლად? 

            ა.ამისათვის საჭიროა დაქვეითდეს, უარყოფითი ფაქტორების მოქმედება,  

            ბ.დაქვეითდეს, დადეითი ფაქტორების მოქმედება, 

            გ. ნათესბალახიანი სისტეის შემოღება 

11. რას გულისხმობს შრომისა და სახსრების დამატებითი დაბანდება მიწათმოქმედებაში? 

ა.სარწყავი სისტემის გაუმჯობესებას 

ბ. წარმოების წესების შეცვლას, ტექნიკის გაუმჯობესებას. 

გ. ნიადაგის მჟავიანობის მოწესრიგებას 

12. როგორი პროცესია ნიადაგის გაკულტურება? 

ა.ნიადაგის გაკულტურება მეტნაკლებად ხანგრძლივი პროცესია. რომელიც    

ხორციელდება ხელოვნური ზემოქმედებით- მეცნიერებისა და მოწინავე გამოცდილების 

მიღწევების დანერგვის საშუალებით. 

ბ.  არახანგრძლივი პროცესია  

გ. ბუნებრივი პროცესია 

13. რა არის დაკავშირებული ნიადაგის ჰუმუსის შემცველობასთან? 

ა. ტენიანობა 

ბ.ნიადაგში წყალმომარაგებისა და სითბური რეჟიმები, ნიადაგის ბიოლოგიური 

აქტივობა, ნიადაგწარმოქმნის მიგრაცია და სხვ.  

გ. ნიადაგის რეაქცია 

14. მექანიკური შედგენილობის მიხედვით ნიადაგის ჯგუფებია? 

ა. მძიმე თიხიანი, თიხიანი, მძიმე თიხნარი, მსუბუქი თიხნარი, ქვიშნარი, 

ქვიშიანი ნიადაგები 

ბ. მხოლოდ მსუბუქი თიხნარი, ქვიშნარი 

გ. მხოლოდ მძიმე თიხიანი,თიხიანი, მძიმე თიხნარი, 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

15. რას წარმოადგენს ნიადაგის კოლოიდები? 

ა.კოლოიდები წარმოადგენენ წებოს მაგვარ ნივთიერებებს 

ბ. კოლოიდები წარმოადგენენ წყლის  მაგვარ ნივთიერებებს 

გ. კოლოიდები წარმოადგენენ ფხვნილის მაგვარ ნივთიერებებს 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

16. რა არის ნიადაგის შთანთქმის უნარიანობა? 

ა.ნიადაგს აქვს უნარი შეაკავოს ხსნარიდან მასში გახსნილი ნივთიერება 



ბ.ნიადაგს აქვს უნარი შეაკავოს ხსნარიდან მასში გაუხსნელი ნივთიერება 

გ. ნიადაგს აქვს უნარი შეაკავოს მასში მოთავსებული ქვა და ღორღი 
17. ნიადაგის შესწავლით რა კითხვებს შეიძლება გაეცეს პასუხი? 

ა.რთულ და ვრცელ გეოგრაფიულ გარსთან დაკავშირებულ მრავალ კითხვაზე 

ბ. დგინდება ნიადაში აზოტის რაოდენობა 

გ. დგინდება ნიადაშიფოსფორის რაოდენობა 

დ.  არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

18. ზოგიერთი ავადმყოფობები, რომლებიც ატარებენ ფარულ ხასიათს, როდის არის მისი 

შემჩნევა შესაძლებელი? 

              ა.მისი შემჩნევა შესაძლებელია მხოლოდ ვეგეტაციის პერიოდში 

               ბ. მისი შემჩნევა შესაძლებელია მხოლოდ თესვის პერიოდში 

               გ. მისი შემჩნევა შესაძლებელია მხოლოდ თათესვამდე პერიოდში 

19. სად იგზანება ქვეყანაში ჯიშთა გამოცდისათვის შემოტანილი სარგავი მასალა? 

             ა. ინტროდუქციულ საკარანტინო სანერგეში; 

             ბ. ინტროდუქციულ საკარანტინო სათესლეში; 

             გ. ინტროდუქციულ საწარმოო ნაკვეთებში; 

20. სად იგზავნება ქვეყანაში ჯიშთა გამოცდისათვის შემოტანილი სასოფლო სამეურნე 

კულტურის თესლები 

              ა.ჯიშთა გამოცდის ნაკვეთების საწყობებში შესანახად, სადაც გადის მეორად შემოწმებას; 

              ბ. სათესლე ნაკვეთებში 

              გ. ბაზარზე გასაყიდად 

 

21. რას ატარებენ სანერგეში მომუშავე სპეციალისტები? 

            ა.სისტემატიურ დაკვირვებებს და გამოკვლევებს ფარული ფორმების გამოკვლევის მიზნით 

            ბ. მოსპობით ღონისძიებებს 

            გ. გამაფრთხილებელ ღონისძიებებს 

22. რა ამოცანა დგას საშინაო კარანტინის წინაშე? 

              ა. ქვეყნის საკარანტინო მდგომარეობის შესწავლა 

               ბ.საკარანტინო ღონისძიებების დაგეგმვა 

                გ. მოსახლებაში ახსნა განმარტებითი ღონისძიებების ჩატარება 

23. რამდენი სახისაა ნიადაგის ნაოფიერება? 

 ა.  ბუნებრივი, ხელოვნური ეფექტური 

ბ.  მხოლოდ ბუნებრივი 

გ. მხოლოდ ხელოვნური 
დ.  არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

24. რას გამოხატავს ნიადაგის სტრუქტურის ხარისხი? 

ა. სტრუქტურის ხარისხი გამოხატავს ნიადაგის გასტრუქტურიანების  დონეს 

ბ.  ნიადაგში მინერალური ნივთიერების არსებობას 

გ. ნიადაგში ორგანული ნივთიერების არსებობას 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 



25. როგორი სიმკვრივისაა ნიადაგი, როცა ორმოს ამოსაღებად საჭიროა მნიშვნელოვანი ძალა. 

დამახასიათებელია ,თიხნარი თიხნარი ან თიხა ნიადაგის ილუვიური ჰორიზონტისათვის? 

ა. მკვრივი 

ბ. სუსტად მკვრივი 

გ. ფხვიერი 
 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

26. რომელი კულტურებისთვისაა ვარგისი ხირხატიანი ნიადაგი? 

ა. ვენახისათვის 

ბ. ბოსტნეული კულტურებისათვის 

გ. კარტოფილისათვის 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

27. რისგან შედგება ნიადაგის მაგარი ფაზა? 

 ა. სხვადასხვა სიმსხოს ნაწილაკისაგან 

ბ. წვრილი ნაწილაკებისაგან 

გ. ერთნაირი ზომის ნაწილაკებისაგან 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

28. ცალკეულ ქვეყნებში იმპორტირებული ტვირთების სანიტარული კონტროლი როგორი 

წესით ხორციელდება? 

ა. გაეროს ეგიდით 

ბ. საერთაშორისო კანონმდებლობით 

გ. ცალკეული ქვეყნებში მიღებული წესების შესაბამისად ხორციელდება 

29. როდის არის საკარანტინო ღონისძიება ეფექტური? 

ა. როდესაც  იგი საერთო სახელმწიფოებრივ ხასიათს ატარებს 

ბ. როცა ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებს 

გ. როცა ჯგუფურ ხასიათს ატარებს 

30. რა მდგომარეობა შეიძლება ქონდეს ნიადაგის მაგარ სხეულს?  

ა.კოლოიდური 

ბ. ხსნადი 

გ. მყარი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

31. როგორი მდგომარეობა აქვს ნიადაგის ჰუმუს?  

ა.კოლოიდური 

ბ. ხსნადი 

გ. მყარი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

32. წყლისადმი მომთხოვნ ბოსტნეულს მიეკუთვნება: 

 ა. კიტრი, ხახვი, ბადრიჯანი               

 ბ. პამიდორი, ხახვი, კომბოსტო 

 გ.  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 



დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

33.  წყლისადმი მომთხოვნ ბოსტნეულს მიეკუთვნება: 

ა. კიტრი, ხახვი, ბადრიჯანი              

  ბ. პამიდორი, ხახვი, კომბოსტო 

გ.  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

34.   თესლი  უნდა  ინახებოდეს: 

ა. ისეთ  პირობებში  რომ  მისი  ხარისხი  შენარჩუნებული  იქნას  მთლიანად 

ბ, ოპტიმალურ ტემპერატურაზე 

გ.   ოპტიმალური  ტენიანობის  დაცვით 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

35. მინდვრის კულტურების მოსავლიანობას, ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის 

წარმოებისათვის ენერგოდამზოგავი აგროტექნოლოგიების სრულყოფის  გზებს რომელი 

მეცნიერება სწავლობს?  

ა.მემცენარეობა 

 ბ.მიწათმოქმედება 

 გ. მებოსტნეობა, 

 დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი;  

36. რამდენი  სავეგეტაციო დღეა განსაზღვრული მოკლე სავეგეტაციო პერიოდის 

მცენარეებისათვის?  

ა.60–80, 

 ბ.90–100,  

გ.120–130, დ. 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი;  

37. რამდენი დღეა განსაზღვრული საშუალო სავეგეტაციო  პერიოდის მცენარეებისათვის? ა.90–

100,  

ბ. 60–80,  

გ.120–130,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

38. რამდენი დღეა განსაზღვრული გრძელი სავეგეტაციო პერიოდის მცენარეებისათვის? ა.120–

140,  

ბ) 60–80,  

გ.120–130,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

39. რამდენ დღეს გრძელდება საშემოდგომო კულტურების სავეგეტაციო პერიოდი?  

ა.280–340 დღეს,  

ბ. 120 დღეს,  

გ.150 დღეს,  

დ არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

40. რით განსხვავდებიან მარცვლეული კულტურები ერთმანეთისაგან?  



ა. განვითარების თავისებურებების მიხედვით,  

ბ. მარცვლის სიმწიფის მიხედვით, 

გ. ნიადაგის დამუშავების ხარისხის მიხედვით;  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

41. საქართველოში სად არის წარმოდგენილი თავთავიანი კულტურები? ა. დაბალ და საშუალო 

ზოლში,  

ბ. მაღალ ზოლში, 

გ. მხოლოდ დაბალ ზოლში, 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

42. საშემოდგომო ხორბალი რამდენ პროცენტ ცილას შეიცავს? 

ა. 16,8%,  

ბ. 5%–ს, 

გ. 8%–ს,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

43. როგორი ფორმისაა ხორბლის ფოთოლი?  

ა. ლანცეტა,  

ბ. ოვალური,  

გ.კვერცხისებური,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

44.  რამდენ სქესიანია ყვავილი?  

ა. ორსქესიანია, 

ბ . ერთსქესიანია  

გ.სამსქესიანია,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

45. საქართველოში რამდენია  საშემოდგომო ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა?  

ა 1,9 ც/ჰა-ზე,  

ბ. 27 ც/ჰა–ზე,  

გ. 30 ც/ჰა–ზე,  

დ.არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

46. ხორბლის ზრდა განვითარებისათვის რამდენი გრადუსი ტემპერატურაა საჭირო?  

ა. C 22-250,  

ბ. C 12-150,  

გ.C 32-350,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

47. აგროწესებით  საშემოდგომო ხორბალში რამდენი კგ აზოტია საჭიროა?  

ა.90-90 

ბ. 120–130  კგ,  

გ.150–160 კგ. 

დ.არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

48. აგროწესებით  საშემოდგომო ხორბალში რამდენი კგ კალიუმია საჭიროა?  



ა.40 

ბ.120–130  კგ,  

გ.150–160 კგ. 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

49. რა სიღრმეზე უნდა მოიხნას ფესურიანი სარეველებით დასარევლიანებული ნაკვეთი? ა.20-24 

სმ,  

ბ. 19-20,  

გ. 12-15 სმ სიღრმეზე; 

დ.არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

50. რამდენი პროცენტი უნდა იყოს სათესლე მასალის ტენიანობა?   

ა.14-15% , 

ბ. 5–6 %, 

გ. 8–10 %;  

დ.არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

51. როდის უნდა დაითესოს სამცხე–ჯავახეთის მთიან ზოლში?  

ა. 20 აგვისტოდან, 

ბ. ოქტომბერში, 

გ) ნოემბერში,  

დ) არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

52. საშუალოდ  საშემოდგომო ხორბლის  თესვის ნორმა რამდენი უნდა იყოს?  

ა. 4–5 მილ/ჰაზე, 

ბ. 1–2 მილ/ჰაზე,  

გ. 6–7 მილ/ჰაზე, 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

53. რა არის საშმოდგომო ხორბლის ძირითადი თესვის წესი? 

 ა. 15 სმ,  

ბ. 20 სმ,  

გ. 30 სმ,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

54. რა სიღრმეზე ითესება თავთავიანი კულტურები ?  

ა. 5–6 სმ სიღრმეზე,  

ბ. 2 სმ სიღრმეზე,  

გ. 8 სმ სიღრმეზე,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

55. როდის იღებენ საშემოდგომო ხორბლის მოსავალს?  

ა. ივლისში,  

ბ. ივნისში,  

გ.სექტემბერში,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

56. როგორი მცენარეა საგაზაფხულო ხორბალი? 

ა. სუსტი ყინვა გამძლეა,  



ბ. კარგი ყინვა გამძლეა,  

გ.საშუალო ყინვა გამძლეა,  

დ.არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

57. საქართველოში რამდენი სახის საგაზაფხულო ხორბალი არსებობს?  

ა. ორი–რბილი და მაგარი,  

ბ. მხოლოდ რბილი,  

გ. მხოლოდ მაგარი,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

58. საგაზაფხულო ხორბლისათვის ნიადაგი როგორი ზესით უნდა მოიხნას?  

 ა.მზრალად, 

ბ.ზერელედ,  

გ.მოხვნის გარეშე უნდა დაითესოს,  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

59. აზაფხულო ხორბლის ქვეშ? 

 ა) N30-60 P50-90 K45. 

ბ) N70P100K10. 

გ) N120P120K90. 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

60. მინდვრისკულტურებისმოსავლიანობისგადიდებისათვისრამდენიგზაარსებობს? 

ა.ორი (მაღალმოსავლიანიჯიშებისშერჩევადასახნავიმიწებისინტენსიურიგამოყენება) 

ბ. ერთი (მაღალმოსავლიანიჯიშებისშერჩევა) 

გ. ერთი (სახნავიმიწებისინტენსიურიგამოყენება) 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

61. რაარისმიწათმოქმედებისმიზანიდადამოცანა? 

ა.შემუშავებულიქნასერთეულფართობზემაღალიმოსავლისმისაღებადნაკლებდანახარჯია

ნიტექნოლოგიები. 

ბ. შემუშავებულიქნასერთეულფართობზემოსავლისმისაღებადაგროტექნოლოგიები 

გ. შემუშავებულიქნასერთეულფართობზემოსავლისმისაღებადკარტოგრამები 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

62. რამდენჯგუფადიყოფამცენარისსასიცოცხლოფაქტოტები? 

ა. ორი (კოსმიურიდამიწიერი) 

ბ.  ერთი -მხოლოდკოსმიური 

გ.ერთიმხოლოდმიწიერი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

63. დედამიწისზედაპირზეწლისსხვადასხვადროსროგორარისგანაწილებულიმზისენერგია? 

ა.არათანაბრად 

ბ. თანაბრად 

გ.საშუალოდ 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

64. დედამიწის ზედაპირზე მზის ენერგიის მაქსიმალურად შესაბოჭად რა არის საჭირო? 



ა.მინდვრებისმწვანემცენარეებითმაქსიმალურადდაფარვა 

ბ. მინდვრებისმწვანემცენარეებითმინიმალურადდაფარვა 

გ. მინდვრებისმწვანემცენარეებითოპტიმალურადდაფარვა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

65. მიწათმოქმედბაში სეზონურობის გარდა რა არის საყურადღებო? 

ა. 

მცენარეებისხვადასხვარაოდენობითგამოიყენებენმზისსხივურენერგიასდაამდენადგანსხვა

ვებულირაოდენობითაგროვებენორგანულნივთიერებას 

ბ.მცენარეებიერთნაირირაოდენობითგამოიყენებენმზისსხივურენერგიასდაამდენადგანსხვავებ

ულირაოდენობითაგროვებენორგანულნივთიერებას 

გ.მცენარეებისხვადასხვარაოდენობითგამოიყენებენმზისსხივურენერგიასდაამდენადერთნაირი

რაოდენობითაგროვებენორგანულნივთიერებას 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

66. მცენარის რამდენი სასიცოცხლო ფაქტორი არსებობს? 

ა.5 

ბ.7.  

გ.8 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

67. მცენარისათვის სინათლის ძირითად წყაროს რა წარმოადგენს? 

ა. მზის სხივი 

ბ.ცეცხლი 

გ.მთვარის სხივი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

68. რისთვის ჭირდება მცენარეს წყალი? 

 ა. ფოტო სინთეზისათვის 

ბ.მხოლოდ მინერალური ნივთიერების გადაასადგილებლად 

გ.მხოლოდ ორგანული ნივთიერების გადაასადგილებლად 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

    54.  ნიადაგში ჰაერი რამდენი სახის მდგომარეობაში იმყოფება? 

ა.სამი 

ბ.ოთხი 

გ.ხუთი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

55. როგორი დამოკიდებულებაა ზრდის ფაქტორების რაოდენობრივ ცვალებადობასა და 

მცენარის ზრდა განვითარებსა შორის? 

ა.კანონზომიერი; 

ბ მინიმალური 

გ არაკანონზომიერი 

           დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 



56. რას უწოდებენ ზოგადი ხასიათის იმ კანონზომიერებებს, რომლებიც გამოხატავენ მცენარის 

ზრდის დამოკიდებულებას მის სასიცოცხლო ფაქტორებთან? 

ა.მიწათმოქმედების კანონებს ანუ მოსავლის კანონებს უწოდებენ; 

ბ. ბიოლოგიის კანონებს 

გ.ქიმიის კანონებს 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

57.მაღალი მოსავლის მისაღებად მცენარეებს რა რაოდენობით უნდა მიეწოდოს სასიცოცხლო 

ფაქტორები; 

ა.ოპტიმალური 

ბ. მინიმალური 

გ.ოპტიმალური 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

58. რა ქვია ნიადაგის შემადგენელი ნაწილაკებისა და სტრუქტურულ აგრეგატებს შორის 

არსებულ სიცარიელეს? 

ა.ფორიანობა,  

ბ.ნაყოფიერება,  

გ. გაკირიანება 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

59. რა ეწოდება მცენარისათვის ყველაზე ხელსაყრელ ნიადაგის საშუალო სიმკვრივეს? 

ა.ოპტიმალური სიმკვრივე 

ბ.მინიმალური სიმკვრივე 

გ.მაქსიმალური სიმკვრივე 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

60. რა არის ჰუმუსი? 

ა.მარილი,  

ბ.მჟავა,  

გ.ორგანული ნივთიერება: 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

61.რა ეწოდება კულტურათა მორიგეობას დროსა და სივრცეში? 

ა.თესლბრუნვა 

ბ. მონოკულტურა. 

გ.ნასვენი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

62. რა არის თესლბრუნვის ეკონომიური საფუძველი? 

ა. თესლბრუნვა უზრუნველყოფს პროდუქციის მაქსიმალურ გამოსავალს ფართობის 

ერთეულიდან უმცირესი თვითღირებულებით. 

ბ. თესლბრუნვა უზრუნველყოფს პროდუქციის მაქსიმალურ გამოსავალს ფართობის 

ერთეულიდან უდიდესი თვითღირებულებით. 

გ.თესლბრუნვა უზრუნველყოფს პროდუქციის მინიმალურ გამოსავალს ფართობის 

ერთეულიდან უდიდესი თვითღირებულებით. 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 



63.თესლბრუნვაში სათესი ფართობების სტრუქტურას რისი გათვალისწინებით ამუშავებენ?  

ა.უშუალოდ  ფერმერული მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული გეგმის საფუძველზე, 

ნიადაგურ კლიმატური პირობების გათვალისწინებით 

ბ.უშუალოდ ფერმერული მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული გეგმის საფუძველზე, 

ნიადაგურ კლიმატური პირობების გათვალისწინების გარეშე 

გ. მხოლოდ ნიადაგურ კლიმატური პირობების გათვალისწინებით 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

64. ჩვეულებრივ ტესლბრუნვის ფართობზე რამდენი კულტურა ითჶსება? 

ა.ერთი 

ბ. სუთი 

გ. ექვსი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

65.  რას ნიშნავს თესლბრუნვის გარეშე ნათესი მინდორი? 

ა. თესლბრუნვაში ჩართულ მინდორს რაზედაც მოიყვანება სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურები 

ბ. თესლბრუნვაში ჩართულ მინდორს რაზედაც არ მოიყვანება სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურები 

ბ. თესლბრუნვაში ჩართულ მინდორს სადაც განთავსდება მრავალწლიანი კულტურები 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

66. რას უწოდებენ გამოყოფილ მინდორს? 

ა. მინდორი რომელიც დროებითაა გამოყოფილი 

ბ.მინდორს რომელზედაც საერთოდ არ დაითესება სასოფლო სამეურნეო კულტურები 

გ.მინდორი სადაც ნდაირგვება მრავალწლიანი კულტურები 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

67.რა ეწოდება პერიოდს, რომლის განმავლობაში კულტურები ანეულები გაივლიან მორიგეობას 

ყოველ მინდორზე თესლბრუნვის სქემით გათვალისწინებულ თანმიმდევრობით? 

ა.თესლბრუნვის როტაცია 

ბ.სქემა 

გ.კულტურათა მორიგეობა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

68.რა ეწოდება კულტურათა და ანეულის გაადგილებას გეგმას მინდვრებისა და წლების 

მიხედვით მოცემულ პერიოდში? 

ა. საროტაციო ცხრილი 

ბ.საროტაციო სქემა 

გ.საროტაციო მორიგეობა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

69.რამდენი მიზეზი არსებობს სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსავლის ასამაღლებლად 

თესლბრუნვის სწორი მორიგეობის დროს? 



ა.ოთხი 

ბ.ხუთი 

გ. შვიდი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

70. რას უწყობს  თესლბრუნვაში კულტურათა სწორი მორიგეობა 

ა. თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ცალმხრივი გაღარიბება 

ბ.თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის დასარევლიანება . 

გ. თავიდან ავიცილოთ ნიადაგში წყლის დეფიციტი 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

71.როგორი თესლბრუნვა მოქმედებს დადებითად ნიადაგის სტრუქტურაზე,მის ჰაეროვან და 

წყლის რეჟიმზე? 

 ა. თესლბრუნვაში კულტურათა სწორი მორიგეობა 

ბ.თავთავიანი კულტურების ზედიზედ თესვა 

გ. სათოხნი კულტურების ზედიზედ თესვა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

72. რა ამოცანა დგას ნიადაგის დამუშ12ვების წინაშე? 

ა. სახნავი შრე მოყვანილ იქნას ფხვიერ, კოშტოვან მდგომარეობაში 

ბ. სახნავი შრე მოყვანილ იქნას მხოლოდ კოშტოვან მდგომარეობაში 

გ. სახნავი შრე მოყვანილ იქნას მხოლოდ ფხვიერ მდგომარეობაში 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

73. რა უზრუნველყოფს მიკროორგანიზმების ცხოველმოქმედების პირობების გაუმჯობესებას? 

ა.ნიადაგის სწორი და დროული დამუშავება 

ბ.მხოლოდ ნიადაგის სწორი დამუშავება 

გ.მხოლოდ ნიადაგის დროული დამუშავება 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

74. ნიადაგის დამუშავების შჶდეგად რა დიდდება? 

 ა.მცენარეთა საკვების ბიოლოგიური მიმოქცევა 

ბ. ნიადაგის არის რეაქცია 

გ.ნიადაგის სიმკვრივე 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

75. ნიადაგის დამუშავების იარაღთაგან მნიშვნელობა რომელს ენიჟება? 

ა. სახნავ იარაღს 

ბ. თოხს, 

გ.ბარს 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

76. როგორია მკვრივ სახნავ ფენაში მტკიცე სტრუქტურის როლი? 

ა.ეცემა 

ბ.მატულობს 

გ.საშუალოა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 



77. რას იყენებენ ნიადაგის გასაფხვიერებლად? 

ა. ფრთებიან  იარაღებს 

ბ. უფრთო გუთნებს 

გ. ფოცხებს 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

78. სახნავ ფენაში მიკრობიოლოგური პროცესები სად უფროა გამოსახული? 

ა. სახნავი ფენის ზედა ნაწილში 

ბ.სახნავი ფენის ქვედა ნაწილში 

გ. სახნავი ფენის შუა ნაწილში 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

79. რისთვის მიმართავენ სახნავი ფენის გადარევას? 

ა.საკვები ელემენტების თანაბარი განაწილებისათვის 

ბ.საკვები ელემენტების არათანაბარი განაწილებისათვის 

გ.ნიადაგში საკვები ელემენტების გაზრდისათვის 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

80. რაზეა დამოკიდებული ნიადაგის დამუშავების ხარისხი? 

ა.ნიადაგის სიმწიფეზე 

ბ.მჟავიანობაზე 

გ.ნიადაგში არსებულ ნიტრატებზე 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

81. ბელტი სრული გადაბრუნების დროს რამდენ გრადუსზე უნდაგადაბრუნდეს? 

ა. 1800-ზე 

ბ. 2000ზე 

გ. 1500ზე 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

82.  ბელტი არა სრული გადაბრუნების დროს რამდენ გრადუსზე უნდაგადაბრუნდეს? 

ა. 1350-ზე 

ბ. 2000ზე 

გ. 1500ზე 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

83. ნიადაგის მოხვნის დროს რა გარემობაა გასათვალისწინებელი? 

            ა.ნიადაგის ტიპი, კულტურული მცენარის თავისებურება, კლიმატური პირობები და სხვ. 

            ბ.მხოლოდ ნიადაგის ტიპი 

            გ. მხოლოდ კულტურული მცენარის თავისებურება, 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

84. ნიადაგ ის მოხვნის ნორმალურ სიღრმედ რა სიღრმე ითვლება? 

ა. 20-22სმ 

ბ.40 სმ 

გ.50 სმ 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 



85. ნიადაგი პლანტაჟად მოხვნის სიღრმე რამდენია? 

 ა.40 სმ 

ბ.10 სმ 

გ. 25 სმ 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

86. ფერდობი როგორო წესით უნდა მოიხნას? 

ა.გარდიგარდმო 

ბ.დაქანების მიმართულებით 

გ.საერჴდ არ უნდა მოიხნას 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

87. რა ქვია წინმხვნელიანი გუთნით ხვნას? 

 ა. კულტურული ხვნა 

 ბ. გათერძვითი ხვნა 

   გ. უფრთო გუთნით ხვნა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

88. რის მიხედვით უნდა შეირჩეს ხვნის წესი? 

      ა. გუთნის კონსტრუქციის შესაბამისად 

      ბ. ნიადაგში ტენის რაოდენობის მიხედვით 

გ. ნიადაგში არსებული კვების რაოდენობის მიხედვით 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

89. რამდენ გრადუსზე წარმოებს ვაზის განვითარება? 

ა. 8 გრადუსზე 

ბ. 5 გრადუსზე 

გ. 35 გრადუსზე 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

90. ვაზისმწვანენაწილებისმიერაორთქლებულიწყლისკომპენსაცია როგორ უნდა მოხდეს ? 

ა. 

წყლისკომპენსაციაგანუწყვეტლივუნდახდებოდესფესვებისმიერშეთვისებულიწყლის

მიწოდებით 

ბ.წყლისკომპენსაციაგანუწყვეტლივარ 

უნდახდებოდესფესვებისმიერშეთვისებულიწყლისმიწოდებით, 

გ. წყლისკომპენსაციაუნდახდებოდესთვეში ერთხელ 

ფესვებისმიერშეთვისებულიწყლისმიწოდებით, 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

 

91. რაში ჭირდბა ვაზს ტენი? 

ა. ვაზის ვეგეტატიურ ნაწილებშიხდებაწყალში გახსნილი საკვები მინერალური 

მარილების;  



ბ.ვაზის ვეგეტატიურ ნაწილებშიხდებაწყალში გახსნილი ორგანული ნივთიერებების 

გ. ბ.ვაზის ვეგეტატიურ ნაწილებშიხდებაწყალში გახსნილი აზოტის  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

92. ვაზი როგორი ტენიანობის ნიადაგებზე  ვითარდება კარგად? 

ა.ტენიანრაიონებშიშესაფერისნიადაგურპირობებშიაღზრდილივაზისგანვითარებამეტ

ადძლიერია 

ბ. მშრალ კლიმატურპირობებშიაღზრდილივაზისგანვითარებამეტადძლიერია 

გ. უდაბნოშიაღზრდილივაზისგანვითარებამეტადძლიერია 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

93. ჭარბტენიანნიადაგშიჰაერის უკეთ შეთვისებისათვის ვენახში რა უნდა გაკეთდეს? 

ა. ჭარბტენიანნიადაგშისადრენაჟოქსელისმოწყობა 

ბ. ნიადაგის ზერელე ხვნა 

გ. ნიადაგის ღრმა ხვნა 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

94. როგორ ადგილზე უნდა გაშენდეს ვაზი? 

ა. 

აუცილებელსაჭიროებასწარმოადგენსვენახისგაშენებახდებოდესყოველთვისმზითუხ

ვადგანათებულფერდობადგილზე. 

ბ.  ფერდობის ჩრდილოეთ მხარეს 

გ. ფერდობის  დასავლეთ მხარეს 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

95. როდის ხდება კურკოვანი ხეხილის ბაღის გასხვლა?  

ა.ფოთოლცვენიდან 20-25 დღეში 

ბ.გაზაფხულზე კვირტის ამოსვლამდე,  

გ.ზამთარში. 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

96. რომელ კულტურას მიეკუთვნება თხილი?  

ა.კურკოვნებს,  

ბ.თესლოვნებს,  

გ.კაკლოვნებს. 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

97. რა სიღრმეზე უნდა დაირგას კაკლის  ნერგი?  

ა. 10-15,  

ბ. 20-25.  

გ. 80-90 

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

98. ვაშლის გასხვლის რამდენი წესი არსებობს? , 

ა. 2 

ბ. 3 

გ. 4 



დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

99. როგორი სახის კალმებით ამრავლებენ ხეხილოვან მცენარეებს?  

 ა. ფესვისეული,  

  ბ.ფოთლისეული,  

გ. ღეროსეული.  

დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი; 

100. რა არის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი – საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) ან საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის? 

    ა.  შემოსავლების სამსახურის (შემდგომში – სამსახური) მიერ  გაცემული, 

ფიტოსანიტარიულ კარანტინს დაქვემდებარებული პროდუქციის, მასალის, ობიექტის 

ფიტოსანიტარიული მდგომარეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც 

მომზადებულია მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციით (FAO, 1997) 

დამტკიცებული ფორმის . 

    ბ. განათლების სამინისტროს მიერ მომზადებული დიპლომი 

    გ. ნებისმიერი უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დიპლომი 

 

 

 

 

 
 

 


