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1.જમીન ખેડળા કયુું શાધન ળરાય છે ? 

(A) કદાલી 

(B) દાતરડુું 

(C) ખરૂી 

(D) ષલ 

2.ધાન્ય ાક ીધા છી કઠલન ાક ેળાથી જમીનમાું વકતત્તત્તળનુું પ્રમાણ કેવુું રષ ેછે ? 

(A) ળધે છે. 

(B) ળધે કે ઘટે છે. 

(C) શુંણૂણ ના ામે છે. 

(D) ઘટે છે. 

3.ાણીની અછત ષય તેળા શષુ્ક પ્રદેમાું કઈ વયત દ્ધવતન ઉયગ થળ જઈએ ? 

(A) ટક-વશિંચાઈ દ્ધવત 

(B) નીકાલા-વયત દ્ધવત 

(C) ફુળારા-વશિંચાઈ દ્ધવત 

(D) ધરરયા-વયત દ્ધવત 

4.જમીનન ી.એચ. આંક કેટાની આજુફાજુ ષય તે જમીન દરેક ાક માટે અનકુલૂ ગણાય ? 

(A) 07 

(B) 4.5 

(C) 5.5 

(D) 8.5 

5.એક જ જાતન ાક દર ળવે ઉગાડળાને ફદે કઠલ અને અન્ય ાક ળારાપરતી ઉગાડળામાું આળે 
તેને શુું કષળેામાું આળે છે ? 

(A) ાક કાણી 

(B) ાક એકાુંતર 

(C) ાકની પેરફદી 

(D) વમશ્ર (આંતર) ાક દ્ધવત 

6.કઈ જમીનનુું ધળાણ શોથી ળધ ુથાય છે ? 

(A) ગવથયાુંળાલી 

(B) આડા ચાશળાલી 

(C) એક તરપ ઢાલળાલી 

(D) ઘાશ આચ્છારદત 

7.કઈ વયત દ્ધવતથી ાણીન 40 થી 60 ટકા ફચાળ થાય છે ? 

(A) ટક-વશિંચાઈ દ્ધવત 

(B) ધરરયા-વયત દ્ધવત 

(C) નીકાલા-વયત દ્ધવત 

(D) ફુળારા-વશિંચાઈ દ્ધવત 

8.ળમી કૉમ્સ્ટ ખાતર કના દ્વારા ફનાળળામાું આળે છે ? 

(A) ળનસ્વતના કચરા દ્વારા 

(B) અલવશયા દ્વારા 

(C) પ્રાણીના મલમતૂ્ર દ્વારા 

(D) ત્રણેય દ્વારા 



 

 

9.જમીનનુું ધળાણ કરતાું કુદરતી રરફલમાું કન શમાળે થાય છે ? 

(A) પ્રાણી 

(B) ળરશાદ 

(C) ળાષન 

(D) ક્ષી 

10.જમીનનુું ધળાણ કરતાું કુદરતી રરફલમાું કન શમાળે થત નથી ? 

(A) પ્રાણી 

(B) ળન 

(C) ળરશાદ 

(D) ળષતે ુું ાણી 

11.એક જ ખેતરમાું એક જ ાક ળારુંળાર ેળાથી શુું થાય ? 

(A) ાક-ઉત્તાદન ળધે છે. 

(B) ાક-ઉત્તાદન જલળાઈ રષ ેછે. 

(C) જમીનની પલદ્રુતા જલળાય છે. 

(D) ાક-ઉત્તાદન ઘટે છે. 

12.ફીજ ળાળતાું ષેાું જમીનને ષલ ળડ ેઉર-નીચે કરી ચી અને વછદ્રાળુ ફનાળળાની રિયાને શુું કષ ે
છે ? 

(A) ળાળણી 

(B) ખાતર 

(C) ાક 

(D) ષલવુું 

13.ાક ઉત્તાદન માટે જરૂરી વકતત્તત્તળ ધરાળતી જમીનને કેળી જમીન કષ ેછે ? 

(A) પલદ્રુ જમીન 

(B) રેતાલ જમીન 

(C) ા જમીન 

(D) ીલી જમીન 

14.જે દાથો જમીનમાું ઉમેરળાથી છડને જરૂરી એળા એક અથળા ળધ ુવકતત્તત્તળ મલે છે, તેને શુું કષ ે
છે ? 

(A) ખરાક 

(B) ખાતર 

(C) નીંદણ 

(D) ષળા 

15.જમીનની ચકાશણી દ્વારા ક્ય આંક જાણી કાય છે ? 

(A) pH 

(B) qH 

(C) dH 

(D) pQ 

16.જમીનમાું ળાળેા મખુ્ય ાક શાથે ઊગી નીકલતી બફનજરૂરી ળનસ્વતને શુું કષ ેછે ? 

(A) ળાળણી 

(B) નીંદણ 

(C) ાક 

(D) ખાતર 

 



 

 

17.DAPનુું રૂૂું નામ શુું છે ? 

(A) ડાયઆયડાઈડ પૉસ્પેટ 

(B) ડાયએમવનયા ટા 

(C) ડાયએમવનયા પૉસ્પેટ 

(D) ડાયએવનવમયા પૉસ્પેટ 

18.યરૂરયા ખાતરમાુંથી ળનસ્વતને કયુું વકતત્તત્તળ મલે છે ? 

(A) પૉસ્પરશ 

(B) ટૅવયમ 

(C) કૅલ્શયમ 

(D) નાઈટ્રજન 

19.જમીનમાું શેન્દ્ન્દ્રય દાથો ઉમેરળા... 

(A) દળાઓ છુંટકાળ કરળ. 

(B) રાશાયબણક ખાતર આવુું. 

(C) છાબણયુું ખાતર નાખવુું. 

(D) ાણી આવુું. 

20.નીચેના ૈકી કયુું કૃવત્રમ ખાતર છે ? 

(A) છાબણયુું ખાતર 

(B) ખલનુું ખાતર 

(C) ી ડળાશ 

(D) યરૂરયા 
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જળાફ - 
 

 

(  1) D 

(  2) A 

(  3) A 

(  4) A 

(  5) C 

(  6) C 

(  7) A 

(  8) B 

(  9) B 

(10) A 

(11) D 

(12) D 

(13) A 

(14) B 

(15) A 

(16) B 

(17) C 

(18) D 

(19) C 

(20) D 

  


