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Cuspóirí an cheachta:
Féachaint siar ar ábhar na ranna eile. Léargas a thabhairt ar an bhfeirmeoireacht mar ghnó agus obair 
an fheirmeora maidir leis an ngnó sin.

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul trí fhoclóir agus choincheapa na ranna eile roimh thosú ar an gceacht.

An Feirmeoir 
Gaelach

Naisc leis an gcuraclam:
• Eolaíocht Dúile beo
  Feasacht agus cúram imshaoil
• Tíreolaíocht Imshaoil dhaonna
• OSPS Mise agus an domhan mór

Foclóir agus Coincheapa na Ranna eile:
feirmeoir  bia monarchana pacáiste séasúir

Is áit í feirm ina bhfuil cónaí ar ainmhithe mar bha, chaoirigh, mhuca agus shicíní. Fásann plandaí mar 
thorthaí, ghlasraí agus arbhar ann. Fásann beagnach gach saghas bia ar an bhfeirm agus ceannaímid 
sna siopaí é. Go minic seoltar an bia go dtí monarchana ar dtús. Déantar bia difriúil as agus cuirtear i 
bpacáiste é. Mar shampla déantar arán as gráinní. Tá obair le déanamh ar an bhfeirm gach uile lá den 
bhliain ach athraíonn an obair leis na séasúir mar shampla cuirtear na ba i mbotháin don gheimhreadh. 

Tar éis féachaint siar ar an bhfoclóir agus na coincheapa thuas, is féidir tús a chur leis an eolas 
níos doimhne a leanas.

Foclóir don cheacht seo:
gnó cuntas An Roinn Talmhaíochta agus Bia rialtas clibeanna easpórtáil 
imshaol         turasóirí

Gnó na Feirmeoireachta
Fostaítear go leor daoine san fheirmeoireacht agus is gnó 
tábhachtach in Éirinn í. Is cuid den ghnó ná bheith ag 
ceannach agus ag díol ainmhithe nó barr agus cuntas a 
choinneáil den airgead a chaitear. Freisin, caitheann an 
feirmeoir liosta a choinneáil de na hainmhithe feirme agus  
na cógais a fhaigheann siad.

Bíonn feirmeoirí i dteagmháil go rialta le heagraíochtaí 
éagsúla – bainc, cuntasóirí, comhlachtaí árachais, comhlachtaí 
comhoibritheacha (fearais próiseála bainne), monarchana 
feola agus go leor eile. 

An Roinn Talmhaíochta agus Bia 
Is cuid den rialtas í an Roinn Talmhaíochta agus Bia. 
Forbraíonn an Roinn cúrsaí talmhaíochta agus bia trí 
thacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí agus don tionscal bia. 
Cinntíonn an Roinn go gcothaítear na hainmhithe go maith 
agus go bhfuil ár mbia sábháilte le hithe.

Ná déan dearmad! Tabhair aire ar an bhfeirm! Iarr cead ón bhfeirmeoir! 
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Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 18.
•  Cuir gnó na feirmeoireachta i gcomparáid le gnó eile mar shiopa, maidir le sláinteachas, 

cuntais scríofa, uaireanta oibre, teagmháil le gnóthaí eile.
•  Déan plé ar thábhacht na feirme- go bhfuil daoine ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a 

fháil. Bíonn feirmeoirí ag brath ar chustaiméirí chun airgead a fháil freisin. Scríobh aiste/
déan tionscnamh leis an teideal “Tábhacht na Feirmeoireachta”.

•  Cuir clib an ainmhí i gcomparáid le pas an duine. Tá uimhir ag an mbeirt acu agus 
úsáidtear mar pháipéir aitheantais iad. Is féidir le páistí a bpasanna féin a chruthú.

•  Déan taighde ar na comhlachtaí a bhfuil baint acu le talmhaíocht. Is féidir eolas a fháil ar 
www.agriaware.ie (Bunaitheoirí agus Baill Phátrúnachta).

• Déan taighde ar obair na Ranna Talmhaíochta agus Bia- www.agriculture.gov.ie.
•  Más faoin tuath atá an scoil, déan iarracht teacht ar sheandéantúsáin na feirme agus déan 

plé ar na bealaí a d’athraigh an fheirm le himeacht na mblianta.
•  Déan scrúdú ar ghrianghraif d’innealra feirme ón idirlíon agus déan plé ar an difríocht idir 

saol an lae atá inniu ann agus na seanlaethanta nuair a úsáidtear capaill.
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil.
•  Déan plé ar shábháilteacht ar an bhfeirm. Leideanna agus eolas breise ar www.agriaware.ie.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go dtuigfidh an páiste gur gnó tábhachtach í an fheirmeoireacht 
agus go bhfuil eolas aige/aice ar ghnéithe den ghnó sin. 
 
Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware.

Clibeanna
Is cineál pas í an chlib. Bíonn ar bha, chaoirigh agus mhuca iad a 
chaitheamh ina gcluasa. Tá uimhir faoi leith ag gach ainmhí agus 
cláraítear í nuair a bhogtar ó fheirm go feirm iad. Cinntíonn an clárú agus 
na clibeanna seo go bhfuil ár bhfeoil sábháilte le hithe agus go bhfuilimid 
in ann lorg na feola a chur siar go dtí an fheirm inar bhfás an t-ainmhí. Tá 
siad tábhachtach freisin ó thaobh cúrsaí easpórtála de. Easpórtáiltear bia 
agus deochanna ó Éirinn go dtí níos mó ná 170 tír.

Cúram Imshaoil
Tá tábhacht ag obair an fheirmeora ó thaobh chúram imshaoil de freisin. 
Cloíonn siad le Cód Dea-Chleachtais Feirmeoireachta atá curtha i 
bhfeidhm ag an Roinn Talmhaíochta agus Bia.     

Is cuid de na cúraimí sa chód ná cosaint aibhneacha agus gnáthóga 
ainmhithe. Freisin caitear an fheirm agus clós na feirme a choinneáil glan, 
falta agus ballaí a chur suas agus ceimicigh a úsáid go cúramach. Tá ról 
tábhachtach ag feirmeoirí i gcaomhnú na tuaithe agus tagann go leor 
turasóirí go hÉirinn chun ár dtuath álainn a fheiceáil.
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An Feirmeoir 
Gaelach

1 Úsáid na leideanna thíos chun an crosfhocal a chríochnú:
Trasna:
1.   Caitheann an feirmeoir aire a 

thabhairt don___________(12)

4 .  Is ______ í an fheirmeoireacht 
cosúil le siopaí, comhlachtaí (3)

5 .  Tá ceithre cinn ann. Bíonn 
tascanna difriúla le déanamh i 
ngach ceann acu.(6)

8.  Caitheann feirmeoirí na rudaí 
seo chun a gcosa a choinneáil 
tirim (8, 6)
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Anuas:
2.  Áit ina bhfuil an bia ón bhfeirm athraithe 

agus ullmhaithe le díol sna siopaí (8)

3.  Ní bheadh ___________againn gan an 
fheirmeoireacht.(3)

6.  Fear nó bean a oibríonn ar fheirm (9)
7.  Úsáideann an feirmeoir an rud seo chun 

gluaiseacht timpeall  
na feirme (9)

2 Bain úsáid as na focail seo a leanas chun na 
bearnaí a líonadh: muca, Talmhaíochta, ainmhithe, bhogadh

Caitheann a feirmeoir liosta a choinneáil de na h________________ 
go léir atá ar an bhfeirm. Bíonn ar na ba, na caoirigh agus  
na ________________clib a chaitheamh.  
Tá an chlib seo mar phas agus ní féidir ainmhí a dhíol nó a 
________________ ó áit go háit gan é. Tá an riail seo ag an Roinn 
________________agus Bia chun ár mbia a choinneáil sláintiúl. 

Ainm:

Dáta:

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 2

Bileog Oibre*


