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BAPATLA, GUNTUR DISTRICT. 
AGRICET 2021 KEY PAPER (MEMORY BASED) 

      

గత ఆ� సంవత���� అ��� ప��� అఖండ ఫ��� ���� , వ�స� ఐ� ���  �� � 1st  

��ం� � �� మ��� ��ం�� �వసం ���ం�న� ఏ�క ��� సంస� ACHIEVERS AGRICET 

ACADEMY, BAPATLA �� అం��� న� “� �ప�” � మ�� ఆ�ర�. ఎ�. �. రం� వ�వ�య 

�శ����లయం ��� ఎ�వం� సంబంధం ��. �ౖన� � �ప� � ���� ఉండవ��. ఈ � �ప� 

�వలం ����� ల �ధ�క ��� రణ� ���. ఈ � �ప� � ప�� ��న � ACHIEVERS 

AGRICET ACADEMY, BAPATLA ����� ల �క� �� పక శ� � ఆ�రం� త�� �యబ�న�. 

2015 సంవత�రం �ం� �� ����� ల �ర� �వలం � ఒక� అ�డ� �ం� ��� � �ప� 

��దల �యటం జ���ంద� �ప���� సం���� ���.  

 

1) �నయ్ �నన్డం � క�� ��రణ ఏ పదద్� � ��త్�  

a. �వ �యం�ణ  b. ��క పదద్�  c. �ం�క పదద్�   d. క�� మం��  

2) ��న్ ర�ల క�� �కక్ల� ��� (selective) ��వం �� క�� మం�  

a. 2,4 – D   b. ��ల్���   c. ���వ్�   d. అ�మ్�యం స�ఫ్�  

3) �ర� పంట� ���స్న  �� ప��ణం (mm)  

a. 1000 – 1500  b. 1500 – 2500  c. 1000 – 1250   d. 2500 – 5000  

4) తటసథ్ �న �కక్ల� ఉ�హరణ  

a. వ�    b. ��మ   c. ట�ట    d. �నన్  
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5) మన వయ్వ�య �శవ్ ��య్లయం (ANGRAU) ఏ ��వరణ మండలం � �ల�లప్బ�ం�  

a. ��వ� మండలం    b. కృ�ణ్ మండలం   

c. దకిష్ణ మండలం    d. ఎ��త్న ��జన మండలం  

6) ��వరణం� ఉం� �ణ ��� ఘనప��ణ �తం  

a. 0.03    b. 0.93   c. 20.95    d. 78.09  

7) �ం� ��వ� �త ���తం ��  �కక్�  

a. ��మ   b. ��ల్   c. శనగ    d. ��ద్����  

8) ఆం����� �కర �� �� వస� �ంద ఉనన్ ��  ��త్రణ్ం (ల. ��ట్�ల్ ) 

a. 27.02%   b. 55.08%   c. 60.12%    d. 33.13 %  

9) ��తం ��జ్ త��� ఉప�గప� క�� �కక్  

a. �ట� హయ�ం�  b. ��మ్� గ�డ్  c. ���మ ��ల�ట d. �న�� ��ట్��  

10) ��శనగ పంట� ���స్న సగ� �� ప��ణం (mm)  

a. 500 – 600  b. 600 – 800  c. 400 – 450   d. 200 – 300  

11) ��� ఎ�క్వ �లం  �లవ్ �య��� ఎంత �మ �తం వర� త�గ్� మం��  

a. 12 – 14 %   b. 13 – 14 %  c. 15 – 16 %   d. 18 – 20 %  

12) ఒ� �� � �ం� �క ఎ�క్వ �రల్ � ��ద్షట్ వ�స�ల్ ��ం� క�� �ల� చ�ల్ పదద్� 

___________అం��  

a. అంతర ససయ్ వరథ్నం  b. ��మ ససయ్ వరథ్నo c. అ���క ససయ్వరథ్నం   d. �� ససయ్ వరథ్నo 

13) �ం� ��� అ�ల్ ��ం� � సంబం�ం�న�  

a. Agri silvi culture    b. Agri silvi pastorial system   

c. Agri Horti system    d.Silvi pastorial  

14) O2 అ�� �కక్ బంధ ��ంక�   

a. 2    b. 4    c. 3    d. 5  
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15) ఈ �ం� ��� ���ధయ్ �ల��  

a. S- block   b. p- block   c. d – block   d. f – block  

16) �రళ మృ�త్�� అ� ��� అం��  

a. 4f    b. 5f    c. 3d    d. 6d  

17) బల�న�న కాష్రం ఏ�  

a. HCl   b. CH3COOH  c. NaOH    d. NH4OH  

18) ���గ�ల్ �య� ��ల్� ఉతప్�త్ �� �ం�  

a. అ��స� �ం�  b. అధర �ం�   c. ఉదర �ం�   d. హ�� �ం�  

19) Oxime carbamates � ఉ�హరణ ���  

a. అ�జ్��బ్   b. ����    c. �����బ్   d. �రబ్��  

20) �� ఈ��స్ � ఉ�హరణ  

a. ���న ��   b. �����   c. ��ప్�����   d. ఇం��స్��బ్  

21) ��క జత �కక్� కీష్�ం� (హ�డ్య�స్) గల �మం  

a. �స��ట్�   b. ��ట్�    c. ���ట్�    d. ����ట్�  

22) ఎల� �� �మ�అల� శ�ద్ం�� గల �మం  

a. అ�థ్�ట్�   b. �స��ట్�   c. ����ట్�   d. ����ట్�  

23) ����ట్� � సప్రశ్ శృం�ల ఖం���  

a. 10    b. 3- 4    c. 11     d. 5  

24) ప�ట్����ల్ ��� �య్� క�గ���  

a. �ర�    b. ��ట్��   c. ��ం��   d. ����  

25) లకక్� వరణ్ �వయ్ం �తం  

a. 12 – 13 %   b. 6 %    c. 5 – 6 %    d. 2 – 3 %  
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26) కం�� �ం��� ప��ణం � రం�ం �� ���  

a. మ�� ���    b. �ల���� అ�య్�  

c. �����స్ ఆ�మ్��   d. ఏ���ల్ �ం���ల్  

27) ��� �ట్� ���� �ం�న �లవ్ ��య్�ల్ �ంజ �పల అ�వృ�ద్ �ం� ���  

a. ఎ��ట్� ���ల్    b. ���య� ���య�  

c. ���� �� �����ల్�   d. ��స్� �����  

28) ���ల� ���� అ� ����� ఆ�ం� పంట  

a. �మమ్    b. అర�    c. వ�    d. ��శనగ  

29) ��శనగ బ� ���� ��� �య్�త్ �� �టకం  

a. �� బంక   b. �మర ���   c. �లల్�మ    d. పచచ్ �మ  

30) ��ద్���� � ���� ��� �య్�త్ �� �టకం  

a. �����స్ ఇం�క�    b. ���� ట��   

c. ���వ�ప్ ఆ�మ్��    d. అ�� ���  

31) ��శనగ � ���ట్ �ర� � �య్�త్ ���  

a. �� బంక   b. ��    c. పచచ్�మ    d. �లల్�మ  

32) �రప � ���వ�ప్ �య ��చ్ ��� � ఎర పంట  

a. ��ల్    b. బం�    c. మ�ల్    d. ���  

33) ��� � �ండం ��ట్ ��� �� ఏ ���� ���ంచవ�చ్  

a. ��� �o���     b. అ��డ� అట�� ��  

c. �ట్�న్�ట� �ం���    d. �య్��ర �����య్�టo 

34) �ల ��క ధ�మ్�ల్ �శవ్త�న�  

a. �ల రచన  b. �ల ఆకృ�   c. �ల రం�   d. �థ్ల �ం�త  

35) త�క్వ చలన శ�త్ గల ఆ��ల్  

a. NO-
3    b. So-2

4    c. Cl-    d. H2Po-
4  
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36) �కక్� ఉప�గప� �� �లవ్ �మరథ్�ం (��స్ �) 

a. 0   b. 1/3   c. 15    d. 10000  

37) �ల� �గట ప��థ్� ����ట� ఉప�గప� అ��  

a. Na+    b. Ca+    c. Mg +   d. K+ 

38) ఆ�క్�బ్� ఆమల్ం త�� � ఉప�గప��  

a. Mn    b. Mg    c. Mo    d. S  

39) �కక్ ఎ��దల� ఉప�గప� ��మ్నల్ ఉతప్�త్�   

a. Mn    b. Zn     c. Mg    d. N  

40) �� �ంజ పంట�ల్ �� �తం �ం�ట� ఉప�గప� �షకం  

a. గంధకం   b. ��న్�యం   c. ���డ్న�   d. ��  

41) SSP � గంధక �తం  

a. 16    b. 21     c. 12     d. 18  

42) ఉదజ� ��క  క��నన్ ���తత్  

a. ��� స�   b. డ� ��    c. హ�చ్నస్�    d. ���  

43) �ల్ �� �ం�� ఏ ఎ��ల� అ�సతరీయ పదద్� � �డడం వలల్ వ�త్ం�  

a. న�జ�   b. �సవ్రం    c. ���యం   d. సలఫ్�  

44) ��శనగ � ��స్ ఏ �షక �పం వలన వ�త్�  

a. B    b. Ca     c. S     d. Cu  

45) �ం� స�ఫ్� ��స్ ��� � �ం� �తం  

a. 21    b. 36    c. 33    d. 14  

46) వ�� ఉప��ంచ� �వన ఎ��  

a. ���యం   b. �� ఆ�పచచ్ ��  c. అ��ల్  d. ��ప్ ��ట్��  
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47) కం�, �సర మ�� ��� పంటల� ఉప��ం� ���యం ��  

a. ���యం ����  b. ���యం ���  c. ���యం ����  

d. ���యం జ��కం  

48) �����ల ��రణ� ఉప��ం� �ఢ �ం�య ఎ��  

a. �ప �ం�   b. ��గ �ం�   c. ఆ�దం �ం�   d. ఆవ �ం�  

49) సం�రణ్ ఎ��� ఉ�హరణ  

a. ���యం ���  b. ���   c. DAP   d.అ�మ్�యo స�ఫ్�  

50) ��� ఏ �పం � లభయ్మ��ం�  

a. ఎ��    b. ఎ���    c. అ�మ్��   d. ����  

51) ఇంధనం మం�ంచడం �వ్� ��వ� ఉషణ్శ�త్� ________అం��  

a. �థ్గన్త    b. ����� ��వ   c. ఇ�న్�య�   d. ఇంజ�  

52) ��� ����� ��వ  

a. 11100   b. 10550    c. 10300    d. 10850  

53) ఎ�స్ టరన్� కంబశచ్� ఇంజ� � ఉ�హరణ  

a. �� ఇంజ�   b. ఆ�� ఇంజ�   c. ��� ఇం��   d. ��� ఇంజ�  

54) �ప్�క్ పల్� ��� క�� ఉం��  

a. ��� ఇంజ�  b. ��� ఇంజ�   c. �ట్� ఇంజ�   d. �� ఇంజ�  

55) ఆ� �� �ష� � ఉప��ం� ��ండ� రకం  

a. ��ప్ ��   b. �ం�� ��   c. హమ� ��   d. �� ��  

56) �గ� బ��� సమ�లయ్ం �� అ�బంధ ప�కరం  

a. ��ంట�   b. �� ��    c. �లట్�    d. ��  

57) మన�శ �ల�న ప��థ్�ల� అ��న �� �� రకం  

a. Sawtooth   b. Evenspan   c. Ridge మ�� Furrow d. Un Even span  
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58) �కట్� ఇంజ� �ం� ల�ం� శ�త్ �వ్� �ప్�య�ల్, వయ్వ�య అ�బంధ ప�క�� ఉప�గప� 

�గం  

a. PTO shaft   b. కల్�    c. �� ��స్   d. ��స్ �ష�  

59) ఒక ఎక� �  ________ గంట� ��� �  

a. 10    b. 10 SQ   c. 30 SQ   d. 80  

60) ఎ�క్వ �ం�త గల �� ��ల� ఒ� �ట �ం� మ�క �ట� సరఫ� ��ట� 

ఉప��ం� పం�  

a. �����ం� పం�  b. �ం��య్గ� పం�  c. �ట� పం�   d. �� పం�  

61) పంట ��నపప్� �ం� �త వర� ఉప�గప� �� ప��ణ�� (cm) ల� �లప్��న్ 

__________అం��  

a. �య్�    b. ��ట్   c. �య్��స్    d. �య్��  

62) ��ం�, �ం�� � ��ం�స్ �ణక�  

a. 0.015   b. 0.0015    c. 0.00015   d. 0.023  

63) �� ��� కం�� � 00 �ం� ఎ�న్ ��ల వర� �ం�ం�  

a. 900    b. 1800    c. 3600    d. 00  

64) �లవ్ �కక్ అ�డ్�త ��లయ్ం మ�� త��న ప�� మధయ్గల �షప్�త్  

a. ���� �ల్�  b. ���� ��య�  c. ��హ �గం   d. � ��డ్  

65) �ల్� �య్� ఏ ప��స పంట వలల్ వ�చ్�  

a. బ�స్�   b. �య్స�న్    c. �� ��య�   d. ��  

66) �య్స�న్ � వ�చ్ అభయ్ంతరకర క�� �కక్  

a. బం�� �గ   b. కస�ంద    c. ���    d. ����  

67) � వ� �� � ��త్ �రం  

a. 30 x 30 cm  b. 10 x 15 cm   c. 25 x 25 cm   d. 15 x 30 cm 
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68) మన�శం� ఎ�క్వ ��� �నన్ �కక్�నన్ రకం  

a. Flint    b. Dent    c. POP    d. sweet  

69) సజజ్ �సతరీయ �మం  

a. ��న్�టం ���యం  b. ��న్�టం ప�ప్�యం   c. �రగ్ం వ�గ్�   

d. ఒ�జ స�వ� 

70) అలసంద �సతరీయ �మo  

a. ��ఞ్ ���ట�  b. ��ఞ్ అం��య్�టం  c. ��క� �� ��  d. ��ఞ్ �ం�  

71) �ర� � అ�స్� పంట�లం  

a.  16 – 18 �ల�  b. 10 – 12 �ల�   c. 24 – 25 �ల�  d. 24 – 36 �ల�  

72) ��య్తప్�త్ �య్� జనక �గం ���  

a. ���యం   b. �ప్�ం�య�   c. ���యం   d. ����  

73) ఎ���ట్ ఏ ��� �ఖయ్ లకష్ణం  

a. ��� ���  b. ��ద ���  c. వడ� ���  d. ����ళ్ ���  

74) �సర � ��ద ���� త�ట్�� రకం  

a. LBG – 652  b. కృషణ్యయ్   c. �స – 72   d. TM – 96 – 2 

75) �కష్ � పకిష్ క�న్ ��� �రకం  

a. ఎ��� ఎం���      b. ప�స్�� ప�ప్��     

c. �ల్�మ్ �ర ���ల      d. అ�స్�య్� ��ట�  

76) ట�� � spotted wilt virus �య్�త్ �� �టకం  _________ 

a. ���� ట��      b. ��స్ ట��    

c. ఎ�� ���       d.ఆ���క్ ���య్� ���య్�  

77) ఆ�దం � �ల��  ��� ��రణ� ఉప��ం��  

a. �ం� ��   b. �రబ్ం�జం   c. గంధకం    d. ��త్�  
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78) ���� ��రణ� ఉప��ం� ర�యనం  

a. �ం���   b. � ����   c. అ����   d. �రబ్ం�జం  

79) �బబ్� � �ండం ��� ��క్న ��స్� ���� క��ం� ���  

a. �ండం �వక  b. �య ��ళ్   c. �య్� ��మ్   d. �గ��  

80) అలల్ం , ప�� � �ంప��ళ్ ��రణ� ��ర� ��న ��ం����  

a. COC    b. �ట��స్�   c. ��ల్��స్   d. ���స్  

81) వ�� ఏ ��� ఆ�ంచడం వలల్ �� కం� ఆ�ర� మచచ్� ఏరప్డ��. 

a. ���డ   b. అ�గ్ ���   c. BLB   d. �టట్ ��ళ్ ���  

82) �కక్�ల్ అ��� ���ధకత జ�య్�ల� ఉ�త్జప���  

a. ��ఫ్�స్   b. �రబ్ం �జం   c. �ం� ��   d. ���ట్�  

83) �� సంబం�త ��ం� ���  

a. �బ�ట్య ��ట్  b. స�ఫ్�   c. ��సట్�   d. �ల్ం���స్  

84) పం�ల్, �ర�య� ���� � ��ద్ �� �ంట� చలల్బ�� ��య  

a. �ల్ం�ం�   b. �ల్�ం�   c. ��ం�   d. �య్�ం�  

85) ఎం�న �ం� ��క్� �ంజల� ఏమం��  

a. �� �   b. ��స్   c. ��య్�   d. �య్�స్�స్  

86) ఆ�క్ �మ� ఏ పంట రకం  

a. �కర    b. �స   c. �ర    d. �ం� ��క్�  

87) �� నవబ�� సంకరణం  

a. �� �స� x �� స��హ�   b. �� స��హ� x �� నవ�   

c. �� స��హ� x �� �రవ్�   d. �� �రవ్� x �� స��హ�  

88) ��మమ్ � ���లం � ఆకరష్�య�న �ం� రం��� , �స��లం � ��� రం� � 

�ం� రకం  

a. ��    b. మృ�ల   c. గ��    d. అరక్��  
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89) ��ప్� � ఆడ, మగ �షప్�త్  

a. 20 : 1   b. 30 : 1   c. 50 : 1    d. 100 : 1  

90) IIHR ఎకక్డ ఉం�  

a. �నన్�   b. �ం���  c. ��ల్    d. �దర��  

91) IMD ఎకక్డ �ల�లప్బ�ం�  

a. ��ఖపటన్ం   b. ��   c. �ంబ�    d. ��ల్  

92) A �� �  X R �� � సంకరపరచ� __________ వ�త్ం� . 

a. �డ� �తత్నం  b. �ల �తత్నం  c. ��� �తత్నం   d. సంకర �తత్నం  

93) �ల �� �ంచ��� �కక్ల� వ�చ్ �గగ్ల� �ల�ంచ��న్ ఏమం��  

a. �ం�ం�  b. �� బ�డ్ం�   c. ���డ్ం�   d. Stocking  

94) �ట� 3 �ం�  4 అ��ల ఎ�త్ వర� క�త్�ం� �ం� �ట �చ�  

a. ఎ�జ్    b. ��జ్    c. కం�    d. ��య�  

95) సంకర �తత్�తప్�త్ � A line � �నన్ ��ప్���చ్ �కక్�  

a. ��� �డడ్�స్   b. R – line   c. B – line   d. Male sterile  

96) ఈ �ం� ��� అతయ్�క సంకర �జం క�గ్న�  

a. �ంథ��   b. �ం�� ��   c. డ�� ��   d. ��� ��  

97) ��� � సంకరపరచగ వ�చ్న F1 � ఏ� ఒక జనకం � ��� సంకరపరచ��న్ ఏమం��  

a. Back cross   b. Double cross   c. Single cross  d. Reciprocal cross  

98) �కక్�ల్ �తత్ లకష్�ల� ��శ�టట్��� ఉప�గపడ� పదద్�  

a. సంకరణం   b. ఉతప్�వరత్నం   c. జ�య్��ప్�   d. వరణం  

99) �� �ల్�మ్� ��ష వంధయ్తవ్� సంబం�ం�న�  

a. ���తప్�త్ జ�� �కక్�    b. పరప�గ సంపరక్ం జ�� �కక్�   

c. సవ్ప�గ సంపరక్ం జ�� �కక్�   d. ��య ��ల�,��జయ్ ��వ గల �కక్� 
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100) �� ��జయ్ సర� � పం�ం� �తత్నం  

a. ధృ�కరణ �తత్నం  b. ��� �తత్నం   c. �ల �తత్నం  d. �తత్నం  

101) �షయ �గమ్జ �థ్� ఎ�క్వ� �ం� సంపరక్ం  

a. పరప�గ సంపరక్ం b. సవ్ప�గ  సంపరక్ం c. ��య సంపరక్ం d. జ�య్ ��ప్�  

102) �� ప��మ ఉతప్�త్ �మం � ఉ�ంత �బ� మ�� సగ� �బ� మధయ్ సంబంధం  

a. ఉ�ంత �బ�, సగ� �బ� కం� త�క్వ  b. ఉ�ంత �బ�, సగ� �బ� కం� ఎ�క్వ   

c. ఉ�ంత �బ�, సగ� �బ� � సగ �గం  d. ఉ�ంత �బ�, సగ� �బ� ఎలల్�ప్� 

స�నం  

103) ఒక ప��మ � ఉతప్�త్ �థ్� ���న�� ఉతప్�త్ ���న్ �భ�ం� మ�ంత ��య్�కరణ 

�య��� అవ�శం �ం� ఆ��  

a. �రవ్హణ ఆ��  b. ��ం�కరణ ఆ��  c. ��జయ్ ఆ��  d. �ం�కరణ ఆ��  

104) �వ్తం�ం �క �ం� మ�� ��తవ్ం ���� �ఖ�స్� � �య�ం�న సంవతస్రం  

a. 1892    b. 1897    c. 1904    d. 1829  

105) �టట్�ద� ��� పంట�� పథకం ఏ ��ం � ఏ పంట� ఇ�చ్�  

a. హ�య్�, ��మ  b. పం�� , వ�   c. �జ��, ��త్   d. ��� , కం�  

106) ���డ్ ��బ� ఎ�న్ సంవతస్�ల� ఎంత �తం ��బ�� ప�గణ�� ���ం��  

a. 3, 80    b. 5, 60    c. 5, 80    d. 3, 60  

107) ఆజ�మ్ంత ��య్ ��య  

a. �యత �దయ్  b. అ�యత �దయ్   c. �సత్రణ �దయ్   d. �యంత �దయ్  

108) �థ్�క ���వ్ల ��మ�� (మన�శం �)  

a. J. Paul legens  b. ��డ్ ��ప్�   c. ఎడగ్� ��   d. ఆగసథ్ �ం�ట్  

109) �సత్ర����  

a. ���వ్మయ్ �య�� b. �జ�య �య�� c. వృ�త్ పర�న �య�� d. ఏ� ��య� 

�య��  
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110) ఆ�రయ్ ఎ�.�.రం� �శవ్��య్లయం �� వయ్వ�య మ�� �సత్రణ �రయ్�మం� ��ల� 

�హదపడ��� 1989 – 90 � �� ��ల్  ��క్� ��డ్ � ఏ�ప్� ��న సంసథ్  

a. KVK    b. ఏ��క �ం�ం   c. ATMA   d. �� సహ�రం  

111) �టట్�ద� KVK � �రం�ం�న సంవతస్రం  

a. 1972    b. 1974    c. 1982    d. 1995  

112) �గంధ ���న్ ఇ�చ్ బ���ష్క గ�డ్ �� �కక్  

a. �� ����ల్  b. ����ల్    c. ��� ����ల్  d. �� ����ల్  

113) ��జలం PH _______ 

a. 7.4    b. 6.4    c. 5.5    d. 8.4  

114) �సత్రణ అ��� �జల� క�� �మం � న��త్  చ�చ్ం� పదద్�  

a. చ�� డ���  b. social mapping  c. ��స్�ట్ ��   d. �ం ��  

115) �ం� అ�ల�� ���  

a. �జన� �య్�ండ�  b. �� ��ట్�� ��ట్  c. Social mapping  d. �ం ��  

116) �రత ���క సంఘం �థ్నం � �� అ�� � ��శ��ట్న సంవతస్రం  

a. 2014    b. 2015    c. 2016    d. 2018  

117) ��నమం� ��� సమ� �� �ంద ��� ��� ��డ్ � సవ్లప్ ��క ��ల� ఇ�చ్ వ�డ్�తం   

a. 2    b. 3     c. 4    d. 5  

118) ��క ��� �ల�త ��ధక పంట  

a. �నన్    b. సజజ్    c. ��    d. �� శనగ  

119) �ం� ��� ��డ్ ప�నన్��  

a. �� �మ   b. అ�ంట��   c. �����   d. ����  

120) ప�వరత్న �ల�� అ� ఏ �ల్� �ల�ల� అం��  

a. S BLOCK   b. P BLOCK  c. D BLOCK  d. F BLOCK  

 




