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კომბოსტოსნაირი მცენარეები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. თეთრთავიანი კომბოსტო   

    საადრეო ჯიშები                          0.5 20-30 

    საშუალო საადრეო ჯიშები                0.4 50-60 

    საგვიანო ჯიშები                        0.3 50-60 

2. წითელთავიანი კომბოსტო             

3. სავოიის კომბოსტო   

4. ბრიუსელის კომბოსტო   

5. ყვავილოვანი კომბოსტო  20-30 

6. ბროკოლი   

7. ფოთლოვანი კომბოსტო   

 

სასუფრე ძირხვენები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. სტაფილო   

   ვიწრო მწკრივებად 6-8 13-16 

   ფართო მწკრივებად  4-5 60-80 

2. ოხრახუში   

   ვიწრო მწკრივებად 5-6 50-60 

   ფართო მწკრივებად  3-4 50-60 

3. ნიახური 3.0 50-60 

4. ჭარხალი 14-16 50-60 

5. ბოლოკი 8-10 40-60 

6. თვისბოლოკი 13-15 10-12 

 

ტუბერიანები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. კარტოფილი   

   საადრეო 2,500-3,000 

 

15-20 

    საგვიანო  
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2. ბატატი   

 

ძაღყურძენისებრთა ოჯახის ნაყოფიანი ბოსტნეული 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. პამიდორი   

   ჩითილით საადრეო 0.5-0.6 50-60 

   ჩითილით საგვიანო 0.3-0.4 50-60 

   ღია გრუნტში თესვით 1.5-2.0 50-60 

2. ბადრიჯანი   

3. წიწაკა   

   მწარე ჩითილით 0.8-1.0 8-12 

   ბულგარული ჩითილით  0.8-1.0 40-50 

 

ბაღჩეული კულტურები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. კიტრი 4-5 40-50 

2. საზამთრო   

   მსხვილთესლიანი ჯიშები 3-4 70-100 

   წვრილთესლიანი ჯიშები 1.5-2.5 80-100 

3. ნესვი 1.5-3.0 50-60 

4. გოგრა   

   მსხვილთესლიანი 3-4 >30-40 

   წვრილთესლიანი 2-3 50-70 

 

ხახვნაირი მცენარეები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. თავიანი ხახვი   

   ფართო მწკრივებად 5-6 8-9 

   ვიწრო მწკრივებად 8-10 20-30 

   კვიჭიჭის მისაღებად 50-80 20-30 
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   ჯვიჭიჭის დარგვა 400-500 15-20 

   მწვანე ხახვი 8-10 - 

2. პრასა   

   ჩითილით 4,0 50-60 

   გრუნტში თესვით 6-8 50-60 

3. ნიორი   

   მსხვილკბილა 1,600-2,500 5-8 

   წვრილკბილა 700-1,200 5-8 

 

პარკოსანი კულტურები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. ლობიო   

   მწვანედ 20 15-20 

2. ბარდა   

   მსხვილთესლიანი ვიწრო მწკ. 200-250 3-4 

   მსხვილთესლიანი ფართო მწკ. 140-180 10-12 

   სხვ. ჯიშები 130-160 - 

3. ცერცვი   

 

მხალეულ-მწვანილეული კულტურები 

N კულტურის დასახელება 

თესლის ან სარგავი 

მასალის რ-ბა.  

კგ/ჰა 

საშუალო მოსავალი 

ტ/ჰა 

1. სალათა ფოთლოვანი 3.0 10-15 

2. ცერეცო 8-12 10-12 

3. ქინძი 6-8 30-40 

4. ისპანახი   

   ფართო მწკრივებად 20-25 - 

   ვიწრო მწკრივებად 30-35 15-30 

5. მანგოლდი   

6. წიწმატი 7-8 10-15 

7. რეჰანი 2.0 20-30 

8. ქონდარი   

   ჩითილით 0.4 10-15 

   გრუნტში თესვით 4.0-4.5 - 



 

 

 

დოკუმენტი მომზადებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო 

პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის მიერ.  

 

კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 

ტელ.: 0322422806 

ელ. ფოსტა: contact@organicgeo.ge 

მის.: ს. ცინცაძის ქ. #26, 0160, თბილისი 
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