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மண்புழு –லாம்பிட்டடா மாரிட்டீ

1. மண்புழு ஒரு தரைவாழ் உயிரியாகும்.

2. முதுகுநாணற்றரவ.

3. ஈைப்பதம் மிக்க அழுகிய கரிமப் பபாருட்கள் நிரறந்த மண்ணின் 
டமபலடுக்குகளில் வாழ்வன.

4. இைவு டநை உயிரிகளான மண்புழுக்கள் பகலில் மண்ரண விழுங்கி 
வரளகரள உருவாக்கி அதனுள் வாழும் இயல்புரடயரவ.

5. டதாட்டங்களில் மண்டமலுள்ள அதன் கழிவுக் கட்டிகளான நாங்கூழ் 
கட்டிகரளக் பகாண்டு அரவகளின் இருப்ரப அறியலாம்.

6.        உழவனின் நண்பன்.
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இந்தியாவில் காணப்படும் மூன்று வரக மண்புழுக்கள்

1. லாம்பிட்டடா மாரிட்டீ –பமகஸ்டகாபலக்ஸ்மாரிட்டீ.

2. பபரிடயானிக்ஸ் எக்ஸ்கடவட்டஸ்.

3. பமடாரபயர் டபாஸ்துமா –பபரிடிமா டபாஸ்துமா.
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மண்ணின் அடுக்குகளில் வாழும் இடத்தின் அடிப்பரடயில் 
வரகப்பாடு

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



Epigeics (Greek for “upon the 
earth”)
- Surface dwellers, Eg. 
Perionyx excavatus and 
Eudrilus eugeniae.

Anecics (Greek for “up from 
the earth” or “out of the 
earth”)
- Found in upper layers of the 
soil, Eg. Lampito
mauritii, Lumbricus terrestris.

Endogeics (Greek for “within 
the earth”)
found in
deeper layers of the soil Eg. 
Octochaetona
thurstoni.

Earthworm classification based on ecological strategies
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மண்ணின் அடுக்குகளில் வாழும் இடத்தின் அடிப்பரடயில் 
வரகப்பாடு

1. எபிஜயீிக் – பூமியின் டமல் –டமற்பைப்பு வாழ்வி
எ.கா பபரிடயானிக்ஸ் எக்ஸ்கடவட்டஸ் 

யூட்ரிலஸ் யூஜினிடய

2. அனிசிக் – பூமியில் – இரடமட்ட வாழ்வி
எ.கா  லாம்பிட்டடா மாரிட்டீ 

லம்பிரிக்ஸ் படைஸ்ட்ரிஸ்

3. எண்டடாஜயீிக் –பூமியினுள் – கீழ்மட்ட வாழ்வி
எ. கா ஆக்டகீடடானா தர்ஸ்டடானி    
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மண்புழுவின் புறத்டதாற்றம்

• லாம்பிட்ட ா மாரிட்டீ தமிழ்நாட்டில்
பரவலாக காணப்படும் இனம்.

• நீண்  உருளை வடிவ உ ல்.   

• இருபக்க சமச்சீரளமப்பு.

• நீைம் 80 மி.மீ முதல் 210 மி.மீ.

• விட் ம் 3.5 மி.மீ முதல் 5 மி.மீ.

• வவைிரிய பழுப்பு நிறம்.

• முன் முளனப்பகுதியில் ஊதா நிறப் பூச்சு 

காணப்படும். இதற்க்கு காரணம் நிறமி 

டபாரஃளபரின் ஆகும்.
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மண்புழுவின் புறத்டதாற்றம்
• உ லின் குறுக்காக வளையவடிவ வரிப்பள்ை்ககள்
உள்ைன. இளவபுழுவின் உ ளல பலபிரிவுகைாக
பிரிக்கின்றன. இப்பிரிவிற்கு கண் ்ககள் அல்லது 
வமட் மியர்கள் என்று வபயர்.

• கண் ்ககைின் எண்ணிக்ளக சுமார் 165 முதல் 
190 வளர.

• புழுவின் முதுகுபுறத்தின் ளமய்ய நீள்வாட்டு 
அச்சில், அ ர்த்தியான நிறமுள ய, முதுகுப்புற, 
இரத்த நாைத்தினாலான ளமய்யக் டகாடு
உள்ைது.

• இனப்வபருக்கத் துளைகளை உள யதால்
வயிற்றுப் புறப்பரப்பு சிறப்புள யதாகும்.
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மண்புழுவின் புறத்டதாற்றம்

• முதல் கண் ம் வபரிஸ்ட ாமியம்.

• வபரிஸ்ட ாமியத்தின் ளமயத்தில் வாய் உள்ைது.

• வாயின் முன்பகுதியில் காணப்படும் சிறு தளசத்  
வதா்ககளுக்கு புடராஸ்ட ாமியம் என்று வபயர்.

• மலவாய் உள்ை கள சி கண் ம் ளபஜிடியம்
எனப்படும்.

• முதிர்ச்சியள ந்த புழுக்கைில் 14 முதல் 17 
வளரயிலான கண் ்ககைின் சுவர் சற்டற பருத்து 
தடித்த டதால் சுரப்பிக்களு ன் காணப்படுகிறது 
இதற்கு கிளைட்வ ல்லாம் என்று வபயர்.

• கிளைட்வ ல்லம் பகுதி கருமுட்ள களை
உருவாக்க  துளணபுரிகிறது.
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மண்புழுவின் புறத்டதாற்றம்

• கிளைட்வ ல்ல  முன் பகுதி  1 முதல் 13 வளர.

• கிளைட்வ ல்ல  பின் பகுதி  18 முதல் இறுதி கண் ம் 
வளர.

• ஒவ்வவாரு கண் த்தின் ளமயத்திலும்  வளையம்
டபான்ற ளகட்டினாலான  உ ல் சீட் ாக்கள் 
காணப்படுகின்றன.

• சீட் ாக்கள்  S  வடிவம் வகாண் ளவ.

• சீட் ாக்களை வவைிடய நீட் வும் உள்ைிழுக்கவும் முடியும்.

• சீட் ாக்கள் இ ப்வபயற்சிக்கு உதவும்.

• புறத்துளைகள் - வாய், மலவாய்,  முதுகுப்புறத்துளைகள், 
இனப்வபருக்கத்துளைகள், நெஃப்ரீடிய துளைகள்.
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மண்புழுவின் புறத்டதாற்றம்
• முதுகுப்புற துளைகள் 10 வது கண் த்தில் 
இருந்து காணப்படுகின்றன.

• இத்துளைகைின் வழியாக உ ற்குழி திரவம் 
வவைிடயறி உ லிளன ஈரப்பதத்து ன்
ளவத்திருக்கும்.

• நுண்ணுயிரிகைின் வதாற்றிலிருந்து இத்திரவம் 
பாதுகாக்கும்.

• மூன்று இளண விந்துவகாள்ளப திறப்பு 6-7,7-8 
மற்றும் 8-9 கண் ்ககளுக்கிள டய  காணப்படும்.

• ஓர் இளண வபண் இனப்வபருக்கத்துளை 14 வது 
கண் த்தில் காணப்படும்.

• ஓர் இளண ஆண் இனப்வபருக்கத்துளை 18 வது 
கண் த்தில் காணப்படும்.

• கழிவு நீக்கத்திற்கு காரணமான 
வநஃப்ரீடியத்துளைகள் சில முன் பகுதி
கண் ்ககளை தவிர பிற எல்லா கண் ்ககைிலும் 
காணப்படும்.

• இத்துளைகைின்  வழியாக வைர்ச்சிளத மாற்றக் 
கழிவுகள் வவைிடயற்றப்படும்.
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மண்புழுவின்  உள்ளுறுப்பு அரமப்பு
• மண்புழுவின் உ ல்சுவர் ஈரத்தன்ளமயு ன், வமல்லியதாகவும், வமன்ளமயானதாகவும், 
டதால்டபான்றும் மீள்தன்ளமயு னும் உள்ைது.

• சுவரில் கியுட்டிகள், எபிவ ர்மிஸ், தளசகள் மற்றும் உ ற்குழி எபிதீலியம் ஆகிய 
அடுக்குகள் உள்ைன.

• எபிவ ர்மிஸ் அடுக்கு – ஆதரவு வசல்கள், சுரப்பு வசல்கள், அடிப்பள  வசல்கள் மற்றும் 
உணர்வு வசல்கள் உள்ைன.

• உ ற்குழி நீர்மச் சட் கமாக வசயலாற்றுகிறது.

• உ ற்குழி திரவத்தில் உள்ை சீடலாடமாளசட்டு வசல்கள், இழப்புமீட் ல், டநாய்  
தள க்காப்பு  மற்றும் காய்ககள் குணமாதல் ஆகியவற்றில் முக்கிய ப்ககுவகிக்கும்.

• உ ற்குழி திரவம் பால் டபான்ற காரத்தன்ளமயுள யது.

• உ ற்குழி திரவத்தில் இடலாளசட்டுகள், அமிடபாளசட்டுகள், மியூடகாளசட்டுகள்  மற்றும்  
லியூடகாளசட்டுகள் உள்ைன.
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மண்புழுவின் பசரிமான மண்டலம்

• வாய் முதல் மலவாய் வளர நீண்  டநரான 
உணவுப்பாளத.

• வாய் 1 மற்றும் 2 வது கண் ்ககைில் உள்ை 
வாய்க்குழியில் திறக்கிறது.

• 3 மற்றும் 4 வது கண் ்ககைில் தடித்த தளசயலான 
வதாண்ள ப்பகுதி உள்ைது.

• இப்பகுதிளய சுற்றிலும் வதாண்ள  சுரப்பிகள் 
காணப்படுகின்றன.

• 5 வது கண் த்தில் உணவுக்குழல் உள்ைது.

• 6 வது கண் த்தில் தளசயலான அளரளவப்ளப உள்ைது.

• 7 வது கண் த்தில் கு ல் துவ்ககி கள சி கண் ம் வளர 
நீண்டுள்ைது.

• கு லின் முதுகுப்புறச் சுவரில் இரத்த நாை்ககள் நிளறந்த 
மடிப்பு காணப்படுகிறது.இது டிப்டலாடசால் எனப்படும்.
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மண்புழுவின் பசரிமான மண்டலம்

• டிப்டலாடசால் மடிப்புகைால் கு லின் 
உறிஞ்சும் பரப்பு அதிகரிக்கிறது.

• உள் எபிதீலிய அடுக்கில் தூண் வசல்களும் 
சுரப்பு வசல்களும் அ ்ககியுள்ைன.

• உணவுப்பாளத மலப் புளழ வழிடய 
வவைிடய திறக்கிறது.www.Padasalai.Net
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மண்புழுவின் பசரிமான பசயல்பாடு

• கரிம வபாருட்கள் நிரம்பிய மண் வசரிமான 
வநாதிகைின் வசயல்பாட் ால் உட்கிரகிக்கக்கூடிய 
எைிய  மூலக்கூறுகைாக மாற்றப்படுகின்றன.

• கு லின் சவ்வுவழிடய இம்மூலக்கூறுகள் 
உட்கிரகிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும்.

• வசரிக்காத மண் துகள்கள் மலப் புளழ வழிடய 
நா்ககூழ் கட்டிகைாக வவைிடயற்றப்படுகின்றன.

• வதாண்ள ப் பகுதி சுரப்பு வசல்கள், கு லின் 
சுரப்பு வசல்கள் உணளவ வசரிப்பதற்கான 
வசரிமான வநாதிகளை சுரக்கின்றன.
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மண்புழுவின் சுவாச மண்டலம்

• சிறப்பு சுவாச உறுப்புகைான வசவுள்கள், நுளரயீரல்கள் மண்புழுவில் கிள யாது.

• உ ற்சுவரின் வழியாகடவ சுவாசம் நள வபறும்.

• டதாலின் புறப்பரப்பு அதிக இரத்த நாை்ககளைக் வகாண்டிருப்பதால் காற்று 
பரிமாற்றம் எைிதில் நள வபறுகிறது.

• வவைிக்காற்றிலுள்ை ஆக்சிஜன் டதாலிளன ஊடுருவிச் வசன்று இரத்தத்ளத 
அள கிறது.அடத டபான்று கார்பன்-ள -ஆக்ளைடு இரத்தத்திலிருந்து 
வவைிடயறுகிறது.

• காற்று பரிமாற்றம் நள வபற ஏதுவாகக் டகாளழ மற்றும் உ ற்குழி திரவத்தால் 
டதால் ஈரப்பதத்து ன் ளவக்கப்பட்டுள்ைது.
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மண்புழுவின் சுற்டறாட்ட மண்டலம்
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மண்புழுவின் சுற்டறாட்ட மண்டலம்
• மூடியவளக இரத்த ஓட்  மண் லம்.

• பக்கவாட்டு இதயம், இரத்த நாை்ககள் மற்றும் இரத்த நுண் நாை்ககள் உண்டு.

• பக்கவாட்டு இதயம்  6 முதல் 13 வது கண் ம் வளர டமல் மற்றும் கிழ் இரத்தக்குழல்கள் 
8 இளண குழல்கைால் இளணக்கப்பட்டிருப்பது.

• முதுகுப்புற இரத்த நாைத்தில் ஓர் இளண வால்வுகள் உண்டு.

• வயிற்றுப்புற இரத்த நாைத்தில்  வால்வுகள் இல்ளல.

• உ லின் முன் பகுதி கண் ்ககைில் உள்ை இரத்த சுரப்பிக்கைினால் சுரக்கப்படும் இரத்தச் 
வசல்களும், ஹடீமாகுடைாபினும் பிைாஸ்மாவில் களரந்து இரத்தத்திற்கு  சிவப்பு நிறத்ளத 
அைிக்கிறது.

• உறுப்புகைில் இருந்து இரத்தம் முதுகுப்புற குழலுக்கு வரும்.

• வயிற்றுப்புற இரத்த குழல்கைில் இருந்து இரத்தம் உறுப்புகளுக்கு வசல்லும்.
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மண்புழுவின் நைம்பு மண்டலம்
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மண்புழுவின் நைம்பு மண்டலம்

• மண்புழுவின் மூளையானது இரு கதுப்புகளை வகாண்  நரம்பு வசல் திரள்கைினால் ஆனது.

• இதற்கு வதாண்ள  டமல் நரம்பு வசல் திரள்கள் என்று வபயர். இது 3 வது கண் த்தின் டமல் 
பகுதியில் உள்ைது.

• 4 வது கண் த்தின் கீழ் பகுதியில் வதாண்ள  கீழ் நரம்பு வசல் திரள் உண்டு.

• மூளைளயயும் வதாண்ள  கீழ் நரம்பு வசல் திரளையும் ஓர் இளண வதாண்ள  சூழ் இளணப்பு 
நரம்புகள் இளணகின்றன.

• இதனால் உணவுப்பாளதயின் முன் பகுதியில் நரம்பு  வளையம் உருவாகிறது.

• வதாண்ள  கீழ் நரம்பு வசல் திரைிலிருந்து வயிற்றுப்புற நரம்பு வ ம் வதா ்ககிப் பின்டனாக்கி 
வசல்கிறது.

• உணர்தல் மற்றும் கட் ளை அனுப்புவது ஆகியவற்ளற மூளையும் நரம்பு வளையத்திலுள்ை 
நரம்புகளும் டசர்ந்து ஒரு்ககிளணக்கின்றன.
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மண்புழுவின் நைம்பு மண்டலம்
• மண்புழுவின் உணர்விகளை நரம்பு ன் இளணக்கப்பட்  ஒடு்ககிய தூண் வசல்கைின் குழு 
தூண்டுகிறது.

• ஒைி உணர்விகள் உ லின் முதுகு பரப்பில் உள்ைன.

• சுளவ உணர்விகள் மற்றும் நுகர்ச்சி உணர்விகள் வாய்க்குழியில் உள்ைன.

• வதாடு உணர்விகள், டவதி உணர்விகள் மற்றும் வவப்ப உணர்விகள் ஆகியளவ

புடராஸ்ட ாமியத்திலும் உ ற்சுவரிலும் அளமந்துள்ைன.www.Padasalai.Net
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மண்புழுவின் கழிவு நீக்க 
மண்டலம்
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மண்புழுவின் கழிவு நீக்க மண்டலம்
• மண்புழுவில் கழிவு நீக்கம் ஒவ்வவாரு 
கண் த்திலும் உள்ை வநஃப்ரீடியா எனும் 
நுண்ணிய சுருண்  இளணக்குழல்கள் மூலம் 
நள வபறுகிறது.

• பநஃப்ரீடியாக்கள் மூன்று வரகப்படும்.

1. வதாண்ள  (or) வகாத்து வநஃப்ரீடியா

* 5 முதல் 9 வது கண் ம் வளர.

2. நுண் (or) டதால் வநஃப்ரீடியா

* 14 முதல் கள சி கண் ம் வளர.

3. வமகா (or) இள ச்சுவர் வநஃப்ரீடியா

* 19 முதல் கள சி கண் ம் வளர.
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பமகா அல்லது இரடச்சுவர் பநஃப்ரீடியா

• வமகா வநஃப்ரீடியத்தின் உள்பகுதியில் உள்ை புனல் வடிவ துளைக்கு வநஃப்டராஸ்ட ாம் 
எனப்படும்.

• வநஃப்டராஸ்ட ாம் முழுவதும் குற்றிளழகைால் ஆனது.

• வமகா வநஃப்ரீடியத்தின் வநஃப்டராஸ்ட ாம் ஒரு கண் த்திலும் மீதியுள்ை குழல் பகுதி அடுத்த 
கண் த்திலும் இருக்கும்.

• குழல் பகுதி மூன்று பகுதிகளை வகாண் து. அளவ

1. குற்றிளழகளை வகாண்  பகுதி

2. சுரப்பு பகுதி

3. தளசப்பகுதி

• வநஃப்டராஸ்ட ாமினால் டசகரிக்கப்படும் கழிவுப் வபாருட்கள் குற்றிளழகைின் இயக்கத்தால் 
தளசப்பகுதிக்குள் க த்தப்படுகிறது.

• சுரப்பு பகுதி இரத்தத்திலிருந்து கழிவுகளை பிரித்வதடுக்கிறது.

• இறுதியில் வநஃப்ரீடிய துளையின் வழிடய கழிவுகள் வவைிடயறுகின்றன.
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குடளாடைாக்டகாஜன் பசல்கள்

• வநஃப்ரீடியக்கள் தவிர கு லின் உ ற்குழி சுவரில் குடைாடராடகாஜன் எனும் 
சிறப்பு வசல்கள் உள்ைன.

• இளவ கு லின் சுவரிலுள்ை இரத்தத்திலிருந்து ளநட்ரஜன் கழிவுப் வபாருட்களை 
பிரித்வதடுத்து உ ற்குழிக்குள் விடுகின்றன.

• பின்னர் கழிவுகள் வநஃப்ரீடியாக்கள் மூலம் வவைிடயற்றப்படுகின்றன.
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மண்புழுவின் 

இனப்பபருக்க 

மண்டலம்
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மண்புழுவின் இனப்பபருக்க 
மண்டலம்

• இரு பால் உயிரி.

• இரு பால் உறுப்புகள் பவவ்டவறு
காலங்களில் முதுர்ச்சியரடயும்.

• தன் கருவுறுதல் தடுக்கப்படும்.

• விந்தணுக்கள் அண்டணுக்களுக்கு 
முன்பாக வளர்சியரடகின்றன. 
இந்நிகழ்விற்கு  புடைாட்டான்ட்ைஸ் என்று 
பபயர்.

• அயல் கருவுறுதல் நரடபபறுகிறது.
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மண்புழுவின் ஆண் இனப்பபருக்க 
மண்டலம்

• இரு இளண விந்தக்ககள் 10 மற்றும் 11 வது 
கண் ்ககைில் உள்ைன.

• விந்தக்ககைில் இருந்து ஸ்வபர்மட்ட ாடகானியா என்னும் 
இனச்வசல்கள் டதான்றுகின்றன.

• இளவ ஈரிளண விந்துப் ளபகைில் விந்தணுக்கைாக 
வைர்ச்சியள கின்றன.

• விந்தகம் உள்ை அடத கண் ்ககைில் இரண்டு இளண
குற்றிளழ வட் ்ககள் எனப்படும் விந்து புனல்கள் 
காணப்படுகின்றன.

• விந்துப்புனல் விந்து நாைத்து ன் இளணக்கப்பட்டுள்ைது.

• விந்து நாைம் 18 வது  கண் ம் வளர நீண்டுள்ைது.

• விந்து நாைம் ஆண் இனப்வபருக்கத்துளை வழிடய  
வவைிடய திறக்கிறது.
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மண்புழுவின் ஆண் 
இனப்பபருக்க மண்டலம்

• ஆண் இனப்வபருக்கத் துளையில் இரண்டு இளண 
பீனியல் சீட் ாக்கள் உள்ைன.

• பீனியல் சீட் ாக்கள் கலவியின் டபாது இளவ 
பயன்படுகின்றன.

• 18 மற்றும் 19 வது கண் ்ககைின் இள டய ஒர் 
இளண புடராஸ்ட ட் சுரப்பி உள்ைது.

• புடராஸ்ட ட் சுரப்பியின் சுரப்பு வபாருள் 
விந்தணுக்களை ஸ்வபர்மட்ட ாடபார்கள் எனும் 
கட்டுக்கைாக ஓட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது.
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மண்புழுவின் பபண் 
இனப்பபருக்க மண்டலம்

• ஒர் இளண அண் கம் 13 வது கண் த்தில் உள்ைது.

• அண் கம் விரல் டபான்ற நீட்சிகளை உள யது.

• விரல் டபான்ற நீட்சிகைில் நீள் வரிளசயில்
அண் ணுக்கள் உள்ைன.

• அண் கத்தின் அடியில் உள்ை அண் கப் புனல் நீண்டு 
அண் நாைமாகிறது.

• அண்  நாை்ககள் வயிற்றுப் புற பகுதியில் ஒன்று 
டசர்ந்து 14 வது கண் த்தில் ஒற்ளற ளமயப் வபண் 
இனப்வபருக்க துளை வழிடய வவைிடய திறக்கிறது.
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மண்புழுவின்  இனப்பபருக்க 
மண்டலம்

• 7, 8 மற்றும் 9 வது கண் ்ககைில் கண் த்திற்கு ஒரு 
இளண வதீம் மூன்று இளண விந்து வகாள்ளபகள் உள்ைன.

• விந்துவகாள்ளபகள்  6-7, 7-8, மற்றும் 8-9 கண் ்ககளுக்கு 
இள டய வயிற்றுப்புறத்தில் திறக்கின்றன.

• கலவியின் டபாது இத்துளைகைின் வழிடய விந்தணுக்கள் 
வபறப்பட்டு விந்து வகாள்ளபயில் டசகரிக்கப்படுகிறது.

• கலவியின் டபாது இரு புழுக்களுக்கிள டய விந்தணுக்கள் 
பரிமாறிக்வகாள்ைப்படும்.

• கிளைட்வ ல்லத்தில்  உள்ை சுரப்பி வசல்கைினால் 
சுரக்கப்படுகின்ற கருமுட்ள  கூட்டில் முதிர்ந்த விந்தணு , 
அண் ணு மற்றும் ஊட் த்திரவம் ஆகியளவ 
டசர்க்கப்படுகின்றன.
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மண்புழுவின்  
இனப்பபருக்க மண்டலம்

• கருவுறுதலும் வைர்ச்சியும் மண்ணில்
வி ப்படுகிற கருமுட்ள க் கூட்டினுள்டைடய 
நள வபறுகின்றன.

• 2 அல்லது 3 வார்ககளுக்கு பிறகு புதிய இளைய 
மண்புழுக்கள் கருமுட்ள க் கூட்டிலிருந்து 
வவைிவருகின்றன.

• மண்புழுவின் வைர்ச்சியின் டபாது இள நிளல 
உயிரிகள் எதுவும் இல்லாததால் இது ஒரு 
டநர்முக வைர்ச்சியாகும்.
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மண்புழுவின் 
வாழ்க்ரக
சுழற்சிwww.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html



மண்புழுவின் 
வாழ்க்ரக சுழற்சி

• மண்புழுவின் வாழ்க்ளக சுழற்சி கருமுட்ள யிலிருந்து 
துவ்ககும்.

• கருமுட்ள கள் கருமுட்ள க்கூடுகைில் பாதுகாப்பாக 
இ ப்படும்.

• மண் புழுக்கள் கலவிக்குப்பின் 10 நாட்கைில் 
கருமுட்ள க்கூடுகளை மண்ணில் இடுகின்றன.

• கருமுட்ள கைின் அள காக்கும் காலம் 14 முதல் 18 
வளர.

• கருமுட்ள கள் 14 முதல் 18 நாட்களுக்கு பிறகு இைம் 
புழுக்கைாக வவைிவருகின்றன.

• 15 நாட்கைில் கிளைட்வ ல்லாம் அற்ற புழுக்கைாக முதல் 
படி வைர்ச்சிளய அள கின்றன.

• இரண் ாம் படி வைர்ச்சி 15 முதல் 17 நாட்கள் வளர
நள வபறுகின்றது.

• இதன் இறுதியில் கிளைவ ல்லத்ளதப் வபறுகின்றன.

• மண்புழுவின் வாழ்க்ளக சுழற்சி 60 நாட்கைில் முடியும்.
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மண்புழு பதாழில் நுட்பம்

• மண்புழுக்கள் உழவனின் நண்பன்.

• மண்ணில் வளைகளை டதான்டுவதால் மண் துளைகள் நிரம்பியதாய் மாறுகிறது.

• தாவர டவர்கள் மண்ணில் ஊடுருவவும் அவ்டவர்கள் சுவாசிக்கவும் இந்நிளல 
சாதகமானதாகும்.

• மண்புழு வைர்த்தல், மண்புழு உரமாக்கம், மண்புழு வசறிவூட் ப்பட் நீர் மற்றும் 
சிறுகலன் புழுவைர்ப்பு ஆகிய அளனத்தும் ஒன்டறாவ ான்று வதா ர்புள ய 
வசயல்முளறகள் ஆகும்.

• இளவ ஒரு்ககிளணக்கப்பட்டு மண்புழு வதாழில் நுட்பம் என்றளழக்கப்படுகிறது.

• லாம்பிட்ட ா மாரிட்டீ இனம் அழுகிய மற்றும் ம க்கிய தாவரப் வபாருட்களை உண்பதன் 
மூலம் அப்வபாருட்கைின் மறுசுழற்சிக்கு வபரிதும் உதவுகிறது.
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மண்புழு வளர்ப்பு

மனித நலனுக்காக மண்புழுக்கரள பசயற்ரகயாக
வளர்க்கும் பதாழில் நுட்படம மண்புழு வளர்ப்பு
எனப்படும்.www.Padasalai.Net
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மண்புழு உைம்

மண்புழுக்களைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும்
வதாழுவுரடம வவர்மிகம்டபாஸ்டி்க அல்லது மண்புழு
உரம் என்று அளழக்கப்படுகிறது.
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மண்புழு பசறிவூட்டப்பட்ட நீர்

• மண்புழு வசறிவூட் ப்பட்  நீர் என்பது தாவர்ககளுக்கான திரவ உரம் அல்லது 
தாவர ஊட்  மருந்தாகும்.

• மண்புழுளவப் பயன்படுத்தி வபறப்படும் இத்திரவத்ளத இளலகைின் டமல் 
வதைிப்பதன் மூலம் தாவர வைர்ச்சி தூண் ப்படுகிறது.

• மண்புழுவின் டகாளழ, கழிவுப் வபாருட்கள் இவற்று ன் மண்ணின் கரிம 
மூலக்கூறுகைால் உருவான நுண்ணூட்  வபாருட்களும் இளணந்தடத  
வசறிவூட் ப்பட்  நீராகும்.
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சிறுகலன் புழுவளர்ப்பு அல்லது வாம்பின்

• வணீாகும் உணவுப் வபாருட்கள், இளல, குப்ளப மற்றும் உயிர்த்திரள் டபான்றவற்ளற 
மண்புழு மூலம் மறு சுழற்சி வசய்து நல்ல தரமான உரத்ளதச் சிறுகலன்கைில் தயாரிப்படத 
வாம்பின் எனப்படும்.

• மரபு முளறகளைவி  டவகமாக இம்முளறயில் தரமான வதாழு உரத்ளத தயாரிக்கலாம்.

• மீன்பிடிப்பின் டபாது தூண்டில் இளறயாகவும் மண்புழுக்கள் பயன்படுகின்றன.www.Padasalai.Net
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நன்றி வணக்கம்

பா.சனீிவாசன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil.,

முதுகரல விலங்கியல் ஆசிரியர்,
நடைாஜன் தமயந்தி டமல்நிரலப்பள்ளி,

நாகப்பட்டினம்.
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