
 

 

 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროგრამის სახელწოდება„ორგანული სოფლის მეურნეობა“ 

 

ტესტები 

 
  

ორგანული სოფლის მეურნეობა   სწავლობს: 

 

 

1 

 
პასუხი 1. სას.სამ.კულტურების მოყვანას ინტენსიფიკაციის გზით 

2. სას.სამ.კულტურების მოყვანას ორგანული და მინერალური 

სასუქებით 

3 . სას.სამ.კულტურების მოყვანას ბიოლოგიური გზით 

4. სას.სამ.კულტურების მოყვანას სასუქებით და პესტიციდებით 

 
2 ვინჩაუყარასაფუძველიორგანულისუფლისმეურნეობის კონცეფციას? 

 
პასუხი 1.როდოლფ შტაინერმა 

2.ჰანს მიულერმა 

3.იოჰან ბრაუნმა 

4.ე.ჰეკელმა 

3 

 
ორგანული მეურნეობის ამოცანას წარმოადგენს: 

 

 
პასუხი 1.მეურნეობაში  ჩაკეტილი წრებრუნვის  მიღწევა 

2.ბუნებრივი რესურსების ფრთხილი დამოკიდებულება და მათი 

შენარჩუნება 

3.მცენარეული სფარის დაცვა  

4.მაღალიიმოსავლის მიღება 

 4 ორგანული წარმოების მეთოდები მიისწრაფვის : 

 
 პასუხი                    1.ეკოსისტემებისზრდისაკენ 

2.პროდუქტიულობისამაღლებისაკენ 

3.უზრუნველყოფს 

მცენარეულიდაცხოველურინარჩენებისკვლავწარმოებას, 

თესლბრუნვასდაშერჩევას 

4.სამივე 

5 ორგანული წარმოებისსისტემამიმართულია: 
  



პასუხი 1.ნიადაგის ბიოლოგიური აქტივობის გაზრდისაკენ2.მცენარეული დს 

ცხოველური წარმოების  ნარჩენების რეცირკულაციისაკენ 3. სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობის შედეგად გამოწვეული გარემოს დაბინძურების 

მინიმუმამდე დაყვანაისაკენ4.სამივე 

 

6  

ორგანულიმეურნეობისძირითადიმეთოდებია:  

 პასუხი 1.თესლბრუნვისინტენსიურiგამოყენება,სიდერაცია,მულჩირება, 

შერეულიკულტურებისგამოყენება 

2. ორგანული და კომბინირებული სასუქების გამოყენება 

3. მცენარეთა დაცვისმრავალფეროვანიმეთოდების გამოყენება 

4.სამივე 

 7  ორგანულ სოფლის მეურნეობაში იქმნება წრებრუნვა: 

პასუხი 1.ადამიანი,მცენარე ,ცხოველი,ადამიანი 

2.ნიადაგი, მცენარე ,ცხოველი 

3. ნიადაგი, მცენარე ,ცხოველი,ადამიანი 

4. ნიადაგი, მცენარე ,ცხოველი,ადამიანი,ეკოლოგიური ფაქტორები 

8 ბიოლოგიურიაგროწარმოებისძირითადიმიზანია:  

 

პასუხი 1.ბუნებრივ სისტემებთან და ციკლებთან დაახლოება და ჰარმონიული 

ურთიერთ ზემოქმედება 

2.მცენარეთა და ცხოველთა პროდუქტების წარმოება 

3.რესურსებისმაქსიმალური გამოყენება 

4.ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება სასუქებით 

9 ნიადაგია ნაყოფიერების მოთხოვნილების მიხედვით მცენარეები არსებობენ: 

პასუხი 1.ოლიგოტროფები  

2. ეუტოტროფები 

3.ოლიგოტროფები , ეუტოტროფები 

 4. ეუტოტროფები,ჰეტეროტროფები 

 

10 რა მნიშვნელობის მატარებელია ნიადაგის ორგანული ნაწილი მართვის

თვასაზრისით:  



პასუხი 1.ხელს უწყობს ნიადაგის აერაციას 

2 . აუმჯობესებს წლის რეჟიმს 

3. კვებით რეჟიმს 

4. სამივე ერთად    

 

 11 რა მნიშვნელობის მატარებელია როტაცია აგროტექნოლოგიაში:  

 

პასუხი  

1.აუმჯობესებს მოსავალსა და ხარისხს 

2. შესათვისებელი საკვები ელემენტების ბალანსს 

3.  აუმჯობესებს  ნიადაგის სტრუქტურას 

3.  სამივე   ერთად  

 

12 როგორია მიკროფლორის გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე და რომელი 

აისახება დადებითად? 

პასუხი  

1. აერობული მიკროორგანიზმების ზემოქმედება 

2.ნიტრიფიკაცია   

3. დენიტრიფიკაცია 

4. სამივეს 

 
13 ენერგიისმთავარწყაროსაგროეკოსისტემაშიწარმოადგენს: 

პასუხი 1.სინათლისენერგია 

2.კინეტიკურიენერგია 

            3. ქიმიურიენერგია 

 4.ატფ 

14 წყლის რომელ სახეს შეიწოვს მცენარე? 

 

პასუხი 1. ფიზიკურს[ბმული] 

2.ორთქლისებურს  

3.კაპილარულს 

4. სამივეს 

 

15 მცენარის განვითარების საუკეთესო პირობებია,როცა ნიადაგში მიმდინარეობს 

 ნიადაგში 

პასუხი  

1.ანაერობული და აერობული პროცესები 

2. ანაერობული,  აერობული გარდაქმნითი პროცესები 

3 .ანაერობული პროცესები 

4 .აერობული 

 
 16 მოსავლიანობის  ამაღლებას იწვევს შემდეგი ფაქტორები: 

 
 



პასუხი  

1.ბიოლოგიური, ფიზიკური,ქიმიური 

2. ქიმიური,ბიოლოგიური 

3 .ბიოლოგიური, ფიზიკური, ქიმიური,ეკონომიკური 

4. .ბიოლოგიური, ფიზიკური. 

2.  

17 სიდერატები მზადდება: 

 
პასუხი 1.ნაკელის და მცენარეული ანარჩენებისაგან 

2. ექსკრემენტისა და მცენარეული ანარჩენებისაგან 

3.ტორფისა და მცენარეული ანარჩენებისაგან 

4.არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 
18 ეკოლოგიური თვალსაზრისით მოსავლის აღების შემდეგ მცენარისათვის 

მისაწვდომი საკვები ელემენტების ბალანსი არის: 

  

პასუხი  

1.უარყოფითი 

2. შეფარდებითი 

3. შედარებითი 

4.დადებითი 

 
19 

 

 საკვებ პროდუქტებში ნიტრატული აზოტის ჭარბი რაოდენობა  შეიძლება

დაგროვდეს: 

 
 
პასუხი  

1. აზოტიანი სასუქების ჭარბი რაოდენობის გამოყენებით   

2. მელიორაციის გამო 

3. კულტურის ანატომია-მორფოლოგიიდან გამომდინარე 

4. ნიადაგში ნიტრიფიკაციის ხარჯზე 

 
20 საკვები ელემენტების გარდა  ნაკელი შეიცავს: 

 

 
პასუხი  

1.აზოტოფიქსატოერებს 

2.სასარგებლო ბაქტერიებს 

3 .სოკოებს,ფაგებს  

4.არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 
21  ნიადაგის ნაყოფიერების ასამაღლებლად ჰუმუსიანობის გაზრდისათვის 

მიმართავენ: 

 
პასუხი 1.ბუნებრივი ორგანული და მინერალური სასუქების გამოყენებას 

 2.ორგანული და მინერალური სასუქების გამოყენებას 

3. ორგანული  სასუქების გამოყენებას 

4. ორგანული , მინერალური და კომბინირებული სასუქების გამოყენებას 

 

 



22 სათესლე მასალის ვარგისიანობას განაპირობებს: 

 

 
პასუხი  

1გაღვივებისა და აღმოცენების უნარი,კონსისტენცია.ფერი 

2. გაღვივებისა და აღმოცენების უნარი,კონსისტენცია 

3.გაღვივებისა და აღმოცენების უნარი 

4.კონსისტენცია.ფერი 

 
23 თესლბრუნვა არის: 

 

პასუხი 1.კულტურათა მორიგეობა დროში 

2.კულტურათა მორიგეობა სივრცეში 

3.კულტურათა მორიგეობა დროსა და სივრცეში 

4.კულტურათა მორიგეობა 

 
23 ეკოლოგიური თვალსაზრისით   ნიადაგის დაბუნძურებას ორგანული 

სასუქები  რა შემთხვევაში იწვევენ ? 

პასუხი  1.როდესაც ადგილი აქვს წყლისა და ქარის მიერ ეროზიას 

2.როდესაც ნაკელი ჭარბი რაოდენობით შეიცავს  

ანაერობულ   ბაქტერიებს 

3. როდესაც ნაკელი არ არის გადამწვარი 

4.. სამივე ერთად   

 
24  

.  სასოფლო- სამეურნეო პროდუქციის დაბინძურებას იწვევს : 

 
პასუხი               1. გამონაბოლქვი,რადიაცია.ორგანული სასუქები   

2.  ფაბრიკა ქარხნების გამონაბოლქვი,რადიაცია,სიდერატები 

3 . მანქანის გამონაბოლქვი,მინერალური სასუქები.ფაბრიკა ქარხნების 

გამონაბოლქვი,რადიაცია 

4 .ყველა ჩამოთვლილი. 

 
25  

ნაკელის საჰექტარო ნორმა შეადგენს: 

 პასუხი  

1. 5-10ტონა 

2. 10-15 ტონა 

3. 15-20ტონ 

 4..30-40 ტონა 

 

26 ნიადაგის განოყიერების რა წესები არსებობს?  

პასუხი 1.ძირითადი, დამატებითი 

2.ძირითადი,თესვის დროს 

3.ძირითადი,თესვის დროს,გამოკვება 

4.ძირითადი,თესვის დროს,დმხმარე 



27 მიწათმოქმედებაში ნივთიერებათა წრებრუნვაშიზემოქმედების ყველაზე 

დიდი როლი რას ეკთვნის? 

პასუხი  

1.სასუქებს 

2.ნიადაგის ნაყოფიერებას და სტრუქტურას 

3.ეკოლოგიურ ფაქტორებს 

4.სამივეს 

28       ნიადაგის დამუშავების შედეგად მაღლდება: 

პასუხი 1. მცენარეთა საკვების ბიოლოგიური მიმოქცევა,ძლიერდება 

ორგანული ნივთიერებების შექმნისა და დაშლის ტემპი 

2. მცენარეთა საკვების ბიოლოგიური მიმოქცევა 

3. ორგანული ნივთიერებების შექმნისა და დაშლის ტემპი 

4.მაღლდება ნივთიერებათა მიმოცვლა 

29 ორგანულ მეურნეობაში „ნიადაგი მცენარის“ სიცოცხლის უნარიანობის 

შენარჩუნებისათვის რას ენიჭება მნიშვნელოვანი 

როლი?შესა ნა რჩუნებლა დ,მნიშვნელოვა ნიროლიენიჭება  პასუხი 1.ორგანულიდაბუნებრივიმინერალურისასუქებისგამოყენებას. 

             2.ნიადაგის დამუშავების სისტემას  

3.განოყიერების სისტემას 

4.არცერთი პასუხი არ არის სწორი 

 

30 ორგანულ მეურნეობებში კონვენციურიფერმების მიზანია: 

პასუხი 1.ცხოველთა პროდუქტიულობის ამაღლება 

2.საკვების რაციონის სასაქონლო მოთხოვნაზე მორგება 
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