სოფლის მეურნეობა

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

ავტორი
გიგაური გ.

გავარდაშვილი გ.
ჯაფარიძე თ.
ჯაფარიძე თ.
სვანიძე მ.
გაგოშიძე გ.
სვანიძე მ.
Сванидзе М.А.

10
მაჭარაშვილი ი.
11
ჟორჟოლიანი ც.
12
ალასანია ნ.
13
ლომიძე ჯ.
14

15
16
17
18
19

გიგაური გ.
ქვაჩაკიძე რ.
ბიძინაშვილი რ.
ქვაჩაკიძე რ.
Долуханов А.
შუბითიძე ი.

20
21

ჯიქია ლ.
გოცირიძე ნ.

წიგნის დასახელება
ტყეთმოწყობა
ბუნებრივი და ტექნოგენური
კატასტროფებისას მთის ლანდშაფტების
უსაფრთხოების ღონისძიებები
მეტყევეობა
ტყის კულტურები
ტყის ტიპების დადგენის
სამცხე-ჯავახეთის წიწვოვანი
მეთოდური მითითებები საქ.ტყეებში
Типология лесов Грузии
საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის
ხეები და ბუჩქები
ტყის უკანონო ჭრასთან ბრძოლისა და
მონიტორინგის მეთოდები
ბუნების დაცვა და ბუნებრივი რესურსების
რაციონალური გამოყენება
ბუნებათსარგებლობა და გარემოს მდგრადი
განვითარება
საქართველოს სუბარიდული ზონის
ძირითადი მერქნიანი სახეობების ზრდის
მსვლელობის კანონზომიერებები
საქართველოს ხელუხლებელი
ტყეები.საქართველოში დაცული
ტერიტორიების სისტემის შექმნის ზოგიერთი
საკითხი.გაუფრთხილდეთ ტყეს -ჩვენს
ეროვნულ სიმდიდრეს
საქართველოს ძირეული ტყეები
თბილისის მიდამოების სამკურნალო
მცენარეები
საქართველოს მცენარეულობა
Лесная растительность грузии
მეღორეობა და ღორის ხორცის წარმოების
ტექნოლოგია
სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა
მომშენებლობა
მეცხოველეობის საფუძვლები

გამოც.
წელი
2001
2011

2003
2008
2003
2010
2005
2001
2013
2006
2010
2011

2012

2005
2004
2010
2009
2010
2009
2011
2002

22
23
24
25

მიქაძე კ.
მიქაძე კ.
მიქაძე კ.
მიქაძე კ.

26
27
28
29
30
31
32
33

გოცირიძე ნ.
ნაჭყებია ჯ.
სარჯველაძე ი.
ნოზაძე რ.
ლიპატოვი ნ.
მოდებაძე ნ.
სარჯველაძე ი.
ორჯანელი ნ.

34
ტიტვინიძე ე.
35
36
37
38
39
40
41
42

გვაზავა ს.
რაპოპორტი ა.
ზურაბაშვილი მ.
ჩუბინიძე ა.
ჩუბინიძე ა.
ჭკუასელი ა.
ჭკუასელი ა.
ჭკუასელი ა.

43
44
45
46
47

ჭკუასელი ა.
Лисицын А.
Уткин Л.
Никульнилов В.
ქვაჭრელიშვილი ვ.

48
ფანცხავა აკ.
49
ფანცხავა აკ.
50
თარხნიშვილი ა.
51
ჩოგოვაძე შ.

ღორის მოვლა -შენახვა
ძროხის ჰიგიენა
ცხვრის მოვლა-შენახვა
მსხვილი რქოსანი საქონლის შენახვის
ჰიგიენური ასპექტები
რძისა და ძროხის ხორცის წარმოების
ტექნოლოგია
ზოოჰიგიენა
საკვებწარმოება აგრონომიის საფუძვლებით
მეფრინველეობის პროდუქტების წარმოების
და გადამუშავების ტექნოლოგია
რძისა და რძის პროდუქტების ტექნოლოგია
სასურსათო საქონელმცოდნეობა
მინდვრედ საკვებწარმოება
ბოცვრის რაციონალური კვების ტიპის
დამუშავება საქართველოს პირობებში
ძაღლის სრულფასოვანი და სამკურნალო
კვება
ჰიგიენა და სანიტარულ-ჰიგიენურ
გამოკვლევათა ტექნიკა
საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია
კვების ჰიგიენა
სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა კვებისა და
საკვებთა ტექნოლოგიის საფუძვლები
ფრინველის კვება
ტბორში თევზის გამოზრდის ტექნოლოგია
კვების საფუძვლებით
საკვების ხარისხის კონტროლი
სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა კვების
პრაქტიკუმი
კომბინირებული საკვების დამზადება და
შენახვა
Основы генетики
Кролиководство справочник
Биотехнология в животноводстве
ზოგიერთი შინაური ცხოველის ფრინველის
და თევზის ნორმალური ანატომია
ცხოველთა ფიზიოლოგია (სალექციო
კურსი)
ცხოველთა ფიზიოლოგია (ზოგადი
ნაწილი)
კვების პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგია
ნაწ.2
სახამებლის,მისი გადამუშავების
პროდუქტების, თაფლის,

2011
2009
2011
2009
1997
2005
2012
2007
1984
1969
2008
2011
2009
1987
1961
1989
2005
2006
2010
2008
2009
2009
1972
1987
2007
2009
1967
1980
1978
1986

52
კონდრახინი ი.
53
ბაიაშვილი ა.
54
კიკნაველიძე ა.
55
კიკნაველიძე ა.
56
57

ფარესიშვილი ზ.

შაქრის,საკონდიტრო ნაწარმის
საქონელმცოდნეობა
ცხოველთა გამოკვლევის კლინიკურლაბორატორიული მეთოდები
სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა შინაგანი
არაგადამდები დაავადებანი
წარმოების ორგანიზაცია და დაგეგმვა
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში და
გაერთიანებებში
წარმოების ორგანიზაცია სასოფლოსამეურნეო საწარმოებში ( გაერთიანებებში)
Основы лесного хозяйства и таксация леса
ჩაის დახარისხება და დეგუსტაცია

1990
1971

1987
1990
2008
2013

