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BAPATLA, GUNTUR DISTRICT. 

AGRICET 2020 KEY PAPER (MEMORY BASED)
     


ACHIEVERS AGRICET ACADEMY, BAPATLA 






1. ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిటుట్ ఎక్కడ ఉంది  
 ఏ) ఫిలిపిన్సట   బి) శ్రీలంక్   సి) నైజీరియ   డి) హైదరాబాద్  
2. ఎక్సట ఆవరణం లో ఏ వాయువులు ఎక్కకవ  
ఏ) హైడ్రోజన్స, హీలియం  బి) హైడ్రోజన్స, ఉదజన్స్       సి) ఉదజన్స్, హీలియం  డి) ఆమ్లజన్స్ , హైడ్రోజన్స  
3. 1 మిల్లల మీటర్చ పాదరసం ఎత్తు __________ మిల్లల బార్లల  
ఏ) 2.33  బి)3.33  సి) 4.33   డి) 1.33  
4. రాబినటన్స క్ప్పు ఎన్స్మో మీటర్చ లో ఉండే క్ప్పుల సంఖ్య  
ఏ) 7 లేదా 8   బి)5 లేదా 6   సి) 3 లేదా 4   డి) 1 లేదా 2  
5.సవలు కాల పరిది లో వాతావరణ సూచన ____________ గంటల మందుగా విడుదల చేస్తుర్ల.  
ఏ) 12-24  బి)12-48  సి) 48-72 డి) 1-2 రోజులు  
6. గోదుమ్ __________ దిన మొక్క  
ఏ) హ్రసవ   బి) ధీరఘ   సి) తటసథ   డి) పైవన్నే  
7. 200- 400 mm న్నటిన్స్ బటిి వేసుక్సవాలిటన పంటలు  
ఏ) ప్రొదుుతిర్లగుడు  బి)ప్రతిు    సి) మిరప   డి) అరటి  
8. వెడల్పుటి క్లుప్ప మొక్కల న్స్వారణక్క వాడే మ్ందు  
ఏ) 2,4-డి సోడియం స్తల్ ి  బి)అల్పలక్సలర్చ   సి) బ్యయటక్సలర్చ   డి) అట్రాజిన్స  
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9. బఫెలో గ్రాస్ అన్స్ దేన్స్న్స్ అంటార్ల  
ఏ) బర్సటమ్   బి)ల్యయసర్చే   సి) పాయర గడిి   డి) గిన్స్ గడిి  
10. స్తధారణ వాతావరణ పరిసిథత్తలులో మార్లులు సంభవించినప్పడు లేదా ఊహంచన్స్ పరిసిథత్తలు ఎదుర్కకనుటక్క 
తయార్లచేయబడిన ప్రణాళిక్ను _____________ అంటార్ల.  
ఏ) ప్రతాయమ్ేయ పంటల ప్రణాళికా   బి) వరషపాతం   సి) ప్రణాళికా   డి) ఏది కాదు  
11.  0.5 నుండి 2 శాతం వాలు క్లిని న్నటి పార్లదల పదుతి  
ఏ) బోదెలు – చాళ్ళ పదుతి   బి) పాదుల పదుతి   సి) చెక్ బేసిన్స   డి) చినే మ్డులు  
12. సంద్రీయ పదారుo వాడిన కాన్న మారన్స్ నేల యొక్క భౌతిక్ లక్షణం  
ఏ)నేల ఆక్ృతి    బి) క్ణమల మ్ధ్య ఖాళీ సథలం   సి) సూథల స్తంద్రత  డి) నేల కూర్లు  
13. బాగా న్నర్ల, గాలి ప్రసరించు నేలలు ఏ రంగులో ఉంటాయి  
ఏ) గోధుమ్    బి)నలుప్ప    సి) పసుప్ప   డి) బ్యడిద  
14. SAR 19 ఉంటే న్నటిన్స్ ఈ విధ్మగా పిలుస్తుర్ల  
ఏ) చాల్ప మ్ంచి న్నర్ల   బి)మ్ంచి న్నర్ల  సి) సందేహాసుదమైనది  డి) పన్స్కి రాన్స్ది  
15. సూథల స్తంద్రత, అను స్తంద్రత 1 : 2 అయినప్పుడు క్ణమల మ్ధ్య ఖాళీ సథలం ఎంత  
ఏ) 25     బి)50     సి) 75    డి) 60  
16. సూక్షమ జీవులు చరయ ఏ ఉదజన్స్ సూచిక్ వదు బాగుంటుంది  
ఏ) < 10    బి)< 4    సి) 6-8   డి) 8-10  
17. నత్రజన్స్ న్స్ పోలి ఉండే పోషక్ం, దీన్స్ ఆవశ్యక్త, న్స్రవహణలో పోలి ఉండేది  
ఏ) భాసవరం    బి)పొటాషియం   సి) calcium  డి) గంధ్క్ం  
18. ఒక్కకక్క పాయుపాంగమ ________ క్ణుప్పలతో ఏరుడుత్తంది  
ఏ) 25     బి)15     సి) 8    డి) 9  
19. సురశ దావరా పన్స్చేసె విషమలక్క ఉదాహరణ  
ఏ) BHC   బి) charcoal  సి) HCN   డి) lead arsinates 
20. Schoenocaulon officinale అను మొక్క గింజ పొడిలోంచి _________ రస్తయనంను వెలికి తీయడం 
జర్లగుత్తంది.   
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ఏ) చామ్ంతి    బి) టెఫ్రోసియా   సి) సబడిల్పల    డి) పైరిత్రాయిడ్   
21. ఘన రూపంలో లబించే ఇందనమ  
ఏ)క్సక్     బి) ఎసిటీలిన్స    సి) బ్యయటీన్స    డి) మీథేన్స  
22. సిలిండరల సంఖ్య ను బటిి ఇంజను ఎన్స్ే రకాలు  
ఏ) 3     బి) 2     సి)4  డి) 5  
23. అంతరదహన యంత్రమలలో ఉషణ శ్కిు ఏ విధ్మగా మార్లు చెందుత్తంది  
ఏ) రస్తయన్స్క్ శ్కిు   బి) ఉషణ శ్కిు    సి) యాంత్రిక్ శ్కిు  డి) విదుయత్ శ్కిు  
24. పిసిన్స సిలిండర్చ లో TDC  నుండి BDC క్క ప్రయాణంచు దూరమను _____ అంటార్ల  
ఏ) TDC   బి) BDC   సి) సోోక్   డి) కిలయరెన్సట వాల్యయ  
25. కేలోర్సఫిక్ విలువ ____________లో క్కలుస్తుర్ల  
ఏ) K Kg/Cal  బి) K cal/lt   సి) Cal/ Kg  డి) K Cal/Kg 
26. ట్రాక్ిర్చ లో రస్తయన్స్క్ ద్రావణమను అవిచినేమగా స్ప్ుేయింగ్ జర్లగుత్తనేంత సప్ప క్లియ బెటేి పరిక్రం  
ఏ) గాలి గది    బి) ఫ్యయన్స    సి) పీడన మాపక్ం  డి) పీడన మాపక్ స్తధ్నం  
27. భూ గరభ మ్టిమ మ్ర్స పైకి ఉనేటువంటి ప్రంతమలో ఈ రక్మ సైలో ను న్స్రిిస్తుర్ల  
ఏ) ట్రంచ్    బి) టవర్చ    సి) క్ందక్మ   డి) పీట్  
28. పంప్ప కేసింగ్ లోపలి బాగమను మ్రియు సక్షన్స గొటిమను పూరిుగా న్నటిలో న్స్ంప్పటను _______ అంటార్ల.  
ఏ) ప్రైమింగ్     బి) కేసింగ్    సి) ఇంపెలలర్చ   డి) ఏదికాదు  
29. 4 హెకారి్లలలో వరి పందిచ్ుటక్క కావాలిటన న్నటి ఘన పరిమాణమ ( D = 10 cm, E= 10 days, H= 16 
hours) 
ఏ)  7   బి) 0.7   సి)0.07  డి) 70 
30. న్నటి ప్రవాహ వేగం   
ఏ) ప్రవాహ వేగం కి. మీ/ మీ     బి) న్నటి ప్రవాహం క్కబిక్ మీ / సె  
సి) కాలవ అడుి క్సత వైశాలయం (చ. మీ) x న్నటి వేగం (మీ/ సె)   డి) ఏది కాదు  
31. గ్రీన్స హౌస్ లో సరియైన వాక్యం ఏది  
ఏ) అన్నే పంటలను ఒకే గ్రీన్స హౌస్ లో ఒకే సీజన్స లో పండిస్తుర్ల  
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బి) మ్ధ్యసథ రక్మలో ఫ్యన్సట ఉపయోగిస్తుర్ల.  
సి) ఎక్కకవ ధ్ర గ్రీన్స హౌసోల వాతావరణ న్స్యంత్రణ సహజంగా జరగుత్తంది   డి) ఏది కాదు  
32. Fan and Pad Cooling System లో _____ గడిిన్స్ వాడుతార్ల.  
ఏ) త్తంగ    బి) గరిక్   సి) ఖ్స్ గడి ి డి) న్స్మ్ి గడిి  
33. నువువలు వితున మోతాదు ( ఎక్రాన్స్కి)  
ఏ) 2-5 కేజీ             బి) 5-8 కేజీ   సి) 1.8 – 2 కేజీ   డి) 3-4 కేజీ  
34. చెరక్క మ్ధ్య కాల పక్వత రకాలలో ఉండే సుక్రోస్ శాతం  
ఏ) 15    బి) 18   సి) 21   డి) 58  
35. పొగాక్కలో నాణయతను బటిి _______ రకాలు  
ఏ) 8    బి) 7   సి)9   డి) 6 
36. చెరక్కలో ఏ ప్పర్లగు ఆశంచడం వలన విసనక్ర్రల్ప మార్లత్తంది.  
ఏ) పీక్ ప్పర్లగు    బి) దూదేక్కల ప్పర్లగు   సి) దవవ తొలుచు ప్పర్లగు  డి) పొలుసు పొర్లగు  
37. వరి లో పిలక్లు వేయు దశ్లో ఆక్కలను 45 0 వరక్క క్తిురించునది  
ఏ) ఎలుక్లు    బి) రెలల రాలు్ ప్పర్లగు   సి) నతులు   డి) వేర్ల ప్పర్లగు  
38. వరిలో ఈ ప్పర్లగుల వలన ఈనెలు సమాంతరమగా తెలలన్స్ మ్చ్లు ఏరుడును  
ఏ) ఆక్క మడత   బి) హస్తు    సి) ఆక్క చుటుి    డి) ఉలిల క్సడు  
39. తెలల మ్చ్ దోమ్ శాస్త్రీయ నామ్ం  
ఏ) Nilaparvata lugens    బి) Sogatella furcifera 
సి) Nephotettix virescence    డి) Scirphophaga incertulas 
40. ప్రతిులో హెమిపిరా క్రమ్మక్క చెందిన ప్పర్లగు  
ఏ) ఎర్ర నలిల    బి) తెలల దోమ్    సి) మ్రక్ నలిల   డి) పచ్ దోమ్  
41. టైలంకూయలస్ సెమీపెన్నట్రాన్సట ఏ పంటను ఆశంచును  
ఏ) న్స్మ్ి    బి) అరటి    సి) వరి    డి) గోదుమ్  
42. న్స్లవ చేయు ధానయమలో గింజ లోపల ఆశంచే ప్పర్లగు  
ఏ) వడల చిలుక్    బి) బియయం ప్పర్లగు   సి) క్ప్ర పెంక్క ప్పర్లగు   డి) ఆలిండ్ మాత్  
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43. వేర్లశెనగలో న్స్లవ సమ్యమలో ఆశంచే ప్పర్లగు  
ఏ) కారియోడాన్స ఉండాల్లస్  బి) సీినోపతేర పేర్కటేటి  సి) కారియోడాన్స సిర్రెటాస్  డి) బెమిసియా టబాసి  
44. ప్రొదుుతిర్లగుడులో నెక్రొసిస్ ఆశంచే ప్పర్లగు శాస్త్రీయ నామ్ం  
ఏ) బెమిసియా టబాసి  బి) Caliothirps indicus  సి) Myzus persicae 
డి) Thrips palmi 
45. నువువలలో “ Diptera” క్రమ్మనక్క చెందినది.  
ఏ) Monema flavescens   బి) Trialeurodes vaporarium    
సి) Aspendailia sesame             డి) Liriomyza trifolii 
46. వరి ఉలిలక్సడు న్స్వారణక్క ఒక్ సెంటు నార్ల మ్డిలో వాడవలసిన కారోోఫురాన్స 3G  గుళిక్లు  
ఏ) 280 గ్రా    బి) 160 గ్రా   సి) 250 గ్రా    డి) 50 గ్రా  
47. పటుి ప్పర్లగు చివరి దశ్లోన్స్ ల్పరవక్క అవసరమైన తేమ్ శాతం  
ఏ) 60-70    బి)85-90  సి)80-82   డి)  70-75 
48. మ్లోర్స ను ఆశంచు వేర్ల క్కళ్ళళ తెగులు కారక్ం  
ఏ) Aecielium mori బి) Rosellina nectratis  సి) Phyllactinia corylea  
 డి) Poluporus hispidus 
49. డామ్ర్చ బీ సంవతటరాన్స్కి ____________ గ్రామల తేనెను ఉతుతిు చేయును  
ఏ)500 కేజి    బి) 50-200 కేజి  సి) 500 గ్రా    డి) 60-180 గ్రా  
50. ఈ క్రంది తోట కూర రకాన్స్ే దఫ్యదఫ్యలుగా క్సత క్సయవచ్ు .  
ఏ) క్స-1    బి) క్స-2   సి) క్స-3   డి) క్స-4 
51. కాయరెట్ క్కటుంబం  
ఏ) అంబెలిలఫెరె    బి) ల్పబీయేటి   సి) సొలనేసి    డి) క్కక్కరిోటేసి   
52. బీరకాయ శాస్త్రీయ నామ్ం  
ఏ) Luffa acutangula   బి) Lagenaria siceraria 
సి) Citrullus lanatus   డి) Benincasa hispida 
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53. ఆరికడ్ కాయలను ______________ అంటార్ల.  
ఏ) కాప్పటల్    బి) సిలిక్వ    సి) బెర్రీ    డి) క్రియోపసిస్  
54. కార్నేషన్స లో Slab slide కి కారణం  
ఏ) ఉష్ణణగ్రతలు పెరగడం  బి) ఉష్ణణగ్రతలు తగిడం  సి) జనుయపరమైన లోపాలు   
డి) Ca, Mg పోషకాలు తక్కకవ  
55. స్తున్స్ష్ మ్లల శాస్త్రీయ నామ్ం  
ఏ) జాసిినం గ్రాండిఫ్లలర  బి) జాసిినం సంబక్  సి) జాసిినం అరిక్కల్పట   డి) ఏది కాదు  
56. ఆరిుక్ శాస్త్రవేతుల ప్రకారం ఈ క్రంది వాటిలో ఉతుతిు కారక్ం కాన్స్ది  
ఏ) శ్రమ్    బి) పెటుబిడి   సి) భూమి    డి) ఉతాుదక్త  
57. సవలు కాలంలో చర అనుపాతల సూత్రం ప్రకారం ఒకే ఉతాుదకాన్స్ే పెంచుక్కంటూ పోతే ఒక్ దశ్లో సగటు ఉతుతిు  
ఏ) తగిుత్తంది    బి) పెర్లగుత్తంది  సి) మార్లు ఉండదు   డి) సిథరం  
58. వయక్కులు విరామ్ సమ్యం తగిించుక్సవడం _____ వయయం  
ఏ) వాసువిక్ వయయం   బి) సుసిమైన వయయం   సి) చర వయయం  డి) సిథర వయయం  
59. ఈ క్రంది వాన్స్లో క్మ్తం పదుుల కిందికి రాన్స్ది  
ఏ) ఆమ్ం బాపత్త ఖాతా  బి) దిన చరయ ప్పసుక్ం   సి) పశువుల దాణా ఖాతా  డి) భూ స్తర రికార్లి  
60. జతపరచుమ  
క్స ఆపర్నటివ్ పాలన్స్ంగ్ క్మిటీ    (  )  ఏ. వెంక్టపుయయ  
క్మిటీ ఆన్స క్స ఆపర్నటివ్ క్రెడిట్    ( ) బి. గోరావల్  
అల్ ఇండియా రూరల్ క్రెడిట్ సర్నవ క్మిటీ  ( ) సి. వి. యల్. మెహతా  
అల్ ఇండియా రూరల్ క్రెడిట్ రివ్యయ క్మిటీ ( ) డి. ఆర్చ. జి. సరయ 
ఏ)  a-c-d-b   బి) c-d-b-a   సి) d-c-b-a  డి) b-c-d-a  
61. AGMARKNET ఎప్పుడు స్తథపించార్ల 
ఎ) 2000   బి) 2001   సి)   2002  డి) 2003 
62. FCC టోల్ ఫ్రీ నెంబర్చ  
ఎ) 1800-425-2960  బి)1800-425-0480 సి)  1800-180-1551   డి)1800-425-1186 
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63. నాగరిక్త యొక్క ప్రధ్మిక్ ప్రమాణం 
ఎ) గృహం   బి) క్కటుంబం   సి)  సమాజం  డి) గ్రామ్ం 
64. whyte నాయక్కలను ఎన్స్ే రకాలుగా విభజించార్ల  
ఎ) 3    బి) 2   సి)  5  డి) 4 
65. స్తిండింగ్ క్మిటి -4 యొక్క విధులు 
ఎ) విదయ  బి) పనులు  సి)  అభివ్రుది ి  డి) వితుం 
66.  సమాజ అధ్యయన శాస్త్ర పితామ్హుడు 
ఎ) ల్పర్చి రిపున్స  బి) ఆగస్ి కామ్టి   సి)  పాల్ ల్లగన్సట  డి) కెలట & హరెే 
67. హైసూకల్ట వృతిు విదయ మ్రియు పారిశ్రామిక్ సూకల్ట ను ఎరాుటు చేయుట దేన్స్  యొక్క విధి  
ఎ) పంచాయతి సమితి బి) జిల్పల  పరిషత్ సి) గ్రామ్ పంచాయతి డి) మ్ండల పరిషత్ 
68. స్తధారణంగా ఇసుక్ నేలల్లల స్తగు చేస   పంట 
ఎ) బ్యడిద గుమ్ిడి   బి) గుమ్ిడి సి)  దోస   డి) ప్పచ్  
69. Ctrl + P 
ఏ) Paste   బి) Print  సి) Copy  డి) Cut 
70. క్ంపూయటర్ల ను, టెలిఫ్లన్స ను క్లపడాన్స్కి వాడే పరిక్రం  
ఏ) మోడెమ్    బి) సరవర్చ   సి) నోడ్ట   డి) టెరిినల్  
71. Obey your parents (Change the voice)  
ఏ) Let your parents be obeyed 
బి) Let the parents be obeyed 
సి) Your parents are obeyed 
డి) Yours parents are be obey 
72. Bouy  కి  homonym 
ఏ) boy   బి) buy   సి) bye  డి) by 
73. ఈ క్రంది వాన్స్లో ఆక్సటక్రణులు గా పన్స్చేస మూలకాలు  
ఏ) IA   బి) IIA   సి)VII A   డి) VIIIA 
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74. SP3  సంక్ర్సక్రణం యొక్క  ఆకారం  
ఏ) ర్నఖీయం    బి) చత్తర్లిక్సయం  సి) త్రిక్సణ సూచక్రం   డి) త్రిక్సణ సమ్తలం  
75. క్రంది వాన్స్లో ఎలకాోన్స ఎఫెన్నటి సునాే ఉండే మూలక్ం  
ఏ)Ar   బి) H   సి)Na    డి) F 
76. అధిక్ ఋణ విదుయతాతిక్త క్లిగిన మూలక్ం  
ఏ) B    బి) I   సి) Cl    డి)  F 
77. యూరిడీనేల్ట క్రమాన్స్కి చెందిన సూక్షమ జీవులు __________ తెగులును క్లుగచేస్తుయి  
ఏ) త్తప్పు తెగులు   బి) ఆక్క మ్చ్ తెగులు  సి) కాటుక్ తెగులు   డి) పక్షి క్నుే తెగులు  
78. న్స్మ్ిలో పైన క్కమ్ిలోల బంక్ కార్లట_____________ శల్లంద్రం వలన క్లుగును  
ఏ) Phytopthora palmivora    బి) Diplodia natalensis 
సి) Thyvalapsis paradoxa     డి) Pythium aphanidermatum 
79. కారోండజిం  ___________ గ్రూప్ నక్క చెందినది  
ఏ) బెంజిన్సట    బి) బెంజిమిడజోల్ట   సి) కివనోన్స   డి) ఆక్టలిన్స  
80. ఆక్క మ్చ్ తెగులు క్రంది వాన్స్లో దేన్స్కి సంబందించినది  
ఏ) హైపర్చ ట్రోపి   బి) హైపర్చ పాలసీయా   సి) హైపొ పాలసిిక్  డి) నెక్రొసిస్  
81. చెరక్క యాజమానయం లో ఈ క్రంది పంటతో పంట మారిుడి చేయాలి  
ఏ) జొనే    బి) వరి    సి) సజజ   డి) మొక్కజొనే  
82. చెరక్కను ఆశంచే మైక్సపాలస్తి చెరక్క పంట లేనప్పుడు ఈ క్రంది పంట పైన జీవిసుుంది  
ఏ) జొనే    బి) మొక్క జొనే   సి) సజజ   డి) గోదుమ్  
83. బంగాళాదుంపను న్స్లవ చేసినప్పడు < 2 0 క్నాే తక్కకవగా ఉనేప్పడు __________ సంభవించును  
ఏ) బాలక్ హార్చి    బి) రూట్ నాట్    సి) బాలక్ డెడ్ హార్చి  డి) సీస్ి్   
84. ప్రొదుుతిర్లగుడు పంటలో హెకాిర్చ క్క 100 కేజీల యూరియా సిఫ్యరసు చేసిన, యూరియక్క బదులుగా అమోిన్స్యా 
సలేేట్ రూపంలో ఎన్స్ే కిలోలు వేసుక్సవాలి  
ఏ) 193    బి)293   సి)223   డి) 253  
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85. ఒక్ గోదామలో 12,650 కేజీల ధానయమ ఉంది. ఒక్ న్స్టూి లో 230 కేజీల ధానయం ఉనాే, మొతుం ఎన్స్ే నెటుిలు 
క్లవు  
ఏ)65    బి)55   సి)75   డి) 85  
86. పెసర + తొలక్రి క్ంది న్స్షుతిు  
ఏ) 3:1   బి) 7 : 1  సి) 4 : 2  డి) 6 : 2  
87. హైబ్రిడ్ నేపియర్చ దేన్స్ యొక్క సంక్ర రక్ం  
ఏ) సజజ + జొనే   బి) జొనే + నేపియర్చ   సి) సజజ + నేపియర్చ  డి) బఫెలో గ్రాస్ + నేపియర్చ  
88. ఏరోబిక్ రైస్ వితున మోతాదు (కేజీ/ ఎక్రా) 
ఏ) 25-30    బి) 8-10   సి) 6-15   డి) 20-25  
89. సజజ వితునోతుతిుకి అనువైన సమ్యం  
ఏ) sept-Oct  బి) Nov -Dec సి) Oct- Dec డి) June-July 
 90. సజజలో  Male sterile line 
ఏ) Tift 23-A  బి) Tift 24-A సి) Tift 25-A డి) Tift 27- A 
91. మొదటి స్తరిగా బయో టెకాేలజీ ను మొదలుపెటిినవార్ల  
ఏ) వాటటన్స & క్రీక్   బి) కార్చల ఏరికే   సి) డారివన్స   డి) సీుంక్ట  
92. వేర్లశెనగ లో వితున వృదిు న్స్షుతిు  
ఏ) 1 : 100    బి)1 : 80   సి) 1 : 8   డి) 1 : 200  
93. పారిశ్రామిక్ రంగాన్స్కి సంబందించిన బయో టెకాేలజీ  
ఏ) గ్రీన్స    బి) రెడ్   సి) వైట్   డి) బ్యలూ  
94. పనామా తెగులు ఆశంచే ప్రంతంలో స్తగు చేయదగన్స్ అరటి రక్ం  
ఏ) వామ్న కేలి    బి) కేవండిష్    సి) అమ్ృత పాణ  డి) క్రూురం  
95. మనగను ఏ దిశ్లో నాటుక్కనుట మ్ంచిది  
ఏ) ఉతురం-దక్షిణం   బి) తూర్లు- పడమ్ర  సి) తూర్లు- దక్షిణం  డి) ఏది కాదు  
96. చామ్ంతి లో పూల ర్నక్కల అమ్రిక్ను బటిి ఎన్స్ే రకాలు  
ఏ) 3    బి) 4   సి) 5  డి)  6  
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97. 2 ల్లటర్చట న్నటిలో 112 గ్రామల KOH  క్లిపిన దాన్స్ నారిలిటీ ఎంత  
ఏ) 0.1    బి) 0.2   సి) 1   డి)  2  
98. 0.001  M NaOH యొక్క PH  
ఏ) 2    బి) 3   సి) 11   డి)  12 
99. జల కాలుషయం ఈ క్రంది మూలక్ం వలన జర్లగుత్తంది  
ఏ)పొటాషియం   బి) క్సలరిన్స   సి) నత్రజన్స్   డి) భాసవరం  
100. MOP లో పొటాష్ శాతం  
ఏ)50     బి) 60   సి) 18    డి) 46  
101. పొగాక్క పంటక్క పొటాష్ ఏ రూపంలో వేసుక్సవాలి  
ఏ) KCl  బి) SoP   సి) MOP  డి) CAN 
102. మొక్కజొనేలో ప్పర్లష భాగం  
ఏ) సిల్క   బి) ఆరో   సి) టాసెల్    డి) సెపుక్  
103. Rubber roller sheller  లో రెండు రోలర్ల మ్ధ్య వేగం  
ఏ)1 :8   బి) 0.8   సి)1 : 0.8   డి) 8 : 1  
104. నువువల క్కటుంబం  
ఏ) యుఫ్లరిోఏసీ  బి) పెడాలియేసియే  సి) కాంపొజిటె    డి) ఎపియేషియే  
105. వేర్లశెనగ లో న్స్టార్లగా ఆక్కలు గల రకాలు ఆక్కమ్చ్ తెగులు తటుకి్కనుట అనేది ఈ క్రంది వాన్స్లో ఏ సూత్రం 
క్రందికి చెందుత్తంది  
ఏ) తెగులు సోక్క్కండా తపిుంచుక్కనుట  బి) సంరక్షణ   సి) బహరిుిసిం   డి) న్స్రూిలన 
106. వివిద సమ్యాలలో వేర్నవర్ల పదుత్తల దావరా వచి్న దతాుంశ్మను పోలుట్ మ్రియు సరిచూచుటను ____ 
అంటార్ల  
ఏ) తక్షణ విశ్లలషణ   బి) సమాజ భాగయస్తవమ్యం  సి) త్రిక్సణ విధానం  డి) బహుళ్ విభాగ బృందం   
 107. ఈ క్రంది వాన్స్లో కాంతి కి ప్రభావితం కాన్న మొక్క  
ఏ) సజజ    బి) రాగి    సి) జొనే   డి) మొక్క జొనే  
108. ద్రవ్యయలోణం యొక్క సంప్రదాయ మారిం  
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ఏ) సిురమైన వడీి ర్నటుల , ధ్న సరఫరా పెర్లగుదల పెంచడం  
బి) అధిక్ వడీి ర్నటుల, ధ్న సరఫరా పెర్లగుదల తగిించడం  
సి) తక్కకవ వడీి ర్నటుల , ధ్న సరఫరా పెర్లగుదల పెంచడం  
డి) సిురమైన వడీి ర్నటుల, ధ్న సరఫరా పెర్లగుదల తగింిచడం   
109. జింక్ లోప న్స్వారణక్క ల్లటర్చ న్నటికి క్లుపవలసిన ZnSo4  
ఏ) 1 గ్రా    బి) 2 గ్రా    సి) 3 గ్రా    డి) 4 గ్రా  
110. పిండి పదారిాలను న్స్లవ చేస plastids 
ఏ) అమైనో పాలసిిడ్ట  బి) అలుయరో పాలసిిడ్ట  సి) ఇలియో పాలసిిడ్ట  డి) క్రోమో పాలసిిడ్ట 
111. ప్రొదుుతిర్లగుడు కాండం క్కళ్ళళ తెగులు క్లిగించు శల్లంద్రం యొక్క శాస్త్రీయ నామ్ం  
ఏ) Macrophomina phasiolina   బి) Rizoctonia solani 
సి) Screlotenia sclerotiarum    డి) Physalopsora tucumensis 
112. INM  లో రైత్తలక్క ఈ క్రంది వాన్స్లో అవగాహన తక్కకవ  
ఏ) రస్తయన్స్క్ ఎర్లవులు  బి) సంద్రీయ ఎర్లవులు   సి) జీవన ఎర్లవులు  డి) పచ్ి ర్కటి ఎర్లవులు 
113. పరార్లణ కిరణాలు ఈ శ్రేణలో ఉండును, 
ఏ) బ్రాకెట్    బి) బామార్చ    సి) లైమ్న్స   డి) పాశ్్ర్చ  
114. సర్లగుడు మొక్కలలో నత్రజన్స్ సిథర్సక్రించు జాతి  
ఏ) ఆలిే    బి) ఆకిినోమైసిటిస్   సి) అజోల్పల   డి) అజటోబాక్ిర్చ  
115. వెటిబుల్ సలేర్చ ఏ తెగులు న్స్వారణక్క వాడుతార్ల.  
ఏ) కాటుక్ తెగులు   బి) బ్యడిద తెగులు   సి) త్తప్పు తెగులు  డి) వడలు తెగులు  
116. నువువలులో సెరిిలిటీ మొజాయిక్ తెగులు వాయపిు చేయు ప్పర్లగు  
ఏ) నలిల    బి) పచ్ దీపప్ప ప్పర్లగు   సి) తెలలదోమ్   డి) పేను బంక్  
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