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THREE TEAR B.Sc., DEGREE EXAMINATION SEMISTER SYSTEM 2016-17
SECOND YEAR B.Sc., EXAMINATION SEMISTER :III
PART-II HORTICULTURE
PART-III: POMOLOGY
MODEL QUESTION PAPER
Time: 3 Hours
SECTION -A

Max Marks : 75

Answer any Five Short notes on the following: All short notes carry equal marks
ఏదేని ఐదు లఘు టీకలకు జవాబులు వాాయుము. అనిి ప్ాశ్ిలకు మార్కులు సమానము.
5 x 3 = 15
1.

Epicotyl grafting in Mango
మామిడిలో ఎపికోటిల్ గ్రాఫిటింగ్

2.

Bahar treatment in Guava
జామలో పూత నియింతరణ

3.

Propagation in Banana
అరటిలో పరవరధ నిం

4.

Types of Root stocks in citrus
నిమ లో మూల కరిండాలు

5.

Fruit cracking in Pomogranate
ానిమ లో కరయ పగులుట

6.

Varieties in Sapota
సపో టాలో రకరలు

7.

Varieties in Grapes
ారక్షలో రకరలు

8.

Propogation in Ber
రేగులో పరవరధ నిం

PART -B
Answer one question from each unit
ప్ాతి యూనిట్ నుంచి ఒక ప్ాశ్ికు జవాబు వాాయుము

12 x 5=60

UNIT-I
9.

[a]

What is pomology? Write economical importance andd scope of Fruit culture in
India
పొ మాలజి అనగ్ర ేమి? భారత ేశింలో పిండల పింటల ఆరచిక్ పరరముఖ్ తమరచయు సో ోప్

గురచించి తెలుపుము

[or]
[b]

Write about cultivation of Mango
మామిడిలోసరగు వి ా ానిి గూరచి వ్రరయిండి

UNIT-II
10. [a]

Write in detail about alternative bearing in Mango
మామిడిలో క్ామిం తపిపించి పింటనివవడిం గూరచి వ్రరయిండి

[b]

[or]
Write botanical name, varieties, propogation and manures of Banana
అరటిలో శరస్త్ర య
ీ

ామము రకరలు పరవరధ నిం మరచయు ఎరువుల గురచించి వ్రరయిండి
UNIT-III

11. [a]

Write in detail about cultivation of citrus crops
నిమ జా

[b]

సరగు వివరరలు తెలపిండి

[or]
Wrote om detao; about training and pruning in Grape
ారక్షలో శిక్షణ మరచయు క్ ర రచింపుల గురచించి వ్రరయిండి

UNIT-IV
12.

Write in detail about cultivation of guava

జామ సాగు వివర్ములను తెలప్ండి
[or]

[b]

Describe the cultivation method of Pomogranate
ానిమ పిండల సరగు వి ా ానిి వివరచించిండి

UNIT -V
13

[a]

Write in detail about varieties soil, climate and pappain extraction in
papaya
బొ పరపయిలో రకరలు,
తెలపిండి

ేలలు, వ్రతావరణిం, మరచయు పపైన్
[or]

[b}

Write about cultivation of Pinapple
అ ాసపిండల సరగు వి ా ానిి గూరచి వ్రరయిండి

--o0o:--

యు వి ా ానిి

