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Roinn 3
Arbhar agus Féar

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

Cuspóirí an cheachta:
Eolas a chur ar fhéar, fhéar tirim, sadhlas agus ar thábhacht féir sa tír seo. Féachaint siar ar 
phríomharbhair na hÉireann agus na táirgí a dhéantar astu. 

Treoirlínte do Mhúinteoirí
Moltar dul tríd an bhfoclóir agus na coincheapa a múineadh i Ranna 1 agus 2 roimh thosú  
ar an gceacht.

Foclóir agus Coincheapa Ranna 1 agus 2:
féar arbhar gráinní cruithneacht coirce eorna

Is é féar an planda is coitianta ar domhan. Tá féar tábhachtach mar bhia d’ainmhithe. Is saghas 
féir é arbhar le gráinní a úsáidtear mar bhia d’ainmhithe agus do dhaoine. Is iad cruithneacht, 
coirce agus eorna na príomharbhair a bhíonn ag fás in Éirinn. Is as cruithneacht a dhéantar 
arán, plúr agus pasta, as coirce a dhéantar leite agus is as eorna a dhéantar leann.

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

Foclóir don cheacht seo:
barr leasachán  aoileach féar tirim burlaí sadhlas  poll sadhlais   
cornaí      rís      arbhar Indiach

An raibh a fhios agat?
Breathnaíonn Éire agus an Nua Shéalainn glas ón spás mar gheall ar an méid 
féir atá ag fás sa dhá thír! Ní bhreathnaíonn aon tír eile glas!

Féar
Is é féar an barr is tábhachtaí sa tír. Úsáidtear leasachán mar aoileach 
(bualtrach ainmhithe) nó leasachán ceimiceach (déanta i monarcha) chun 
cothaithigh a thabhairt dó ionas go bhfásann sé i gceart. Braitheann fás an 
fhéir ar theas agus ar bháisteach. Bíonn an fás is fearr ar siúl san earrach agus 
sa samhradh. Gearrtar an féar breise agus déantar féar tirim nó sadhlas as 
chun gur féidir é a thabhairt do na hainmhithe sa gheimhreadh.

Féar Tirim
Chun féar tirim a dhéanamh gearrtar an féar le hinneall bainte rothlaí (sa 
phictiúr). Fágtar chun triomú faoin ngrian é agus ansin bailítear ina mburlaí 
é. Tá aimsir mhaith ag teastáil chun féar tirim a dhéanamh mar má bhíonn sé 
ag cur baistí go rómhinic agus an féar a thriomú, ní féidir é a úsáid mar bhia 
do na hainmhithe.

Ná déan dearmad! Ná bí ag súgradh gar d’innealra na feirme nó poill shadhlais!
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Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 24.
•  Déan plé ar na hainmhithe a itheann féar, cá bhfuil cónaí orthu agus cad a itheann siad 

le linn an tsamhraidh agus an gheimhridh.
•  Chun féar tirim agus sadhlas a dhéanamh gearr cúpla sampla d’fhéir. Cuir sampla amháin 

in áit the, thirim agus cuir plaisteach thart ar an gcuid eile gan aer a ligean istigh. Déan 
scrúdú ar athruithe dathanna, bolaidh srl. 

•  Déan plé ar thábhacht féir mar bhunús ár mbia go léir- itheann na ba a thugann bainne is 
feoil dúinn féar, úsáidtear arbhar mar bhia d’ainmhithe is daoine srl.

• Déan scrúdú ar bhoscaí d’arbhar bricfeasta. Cén t-arbhar atá ann?
•  Déan liosta agus pictiúir de na táirgí a fhaighimid ó arbhar. Iarr ar na páistí breathnú ar 

sheilfeanna an tsiopa chun go leor táirgí arbhair a fheiceáil.
• Más féidir cuir glasraí mar phrátaí, chairéid agus oinniúin i ngairdín na scoile.
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus an chaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil.
• Tá ábhair bhreise le fáil i Roinn 4.

Sadhlas 
Gearrtar an féar agus cuirtear plaisteach thart air chun sadhlas a 
dhéanamh. Níl aer in ann teacht isteach agus éiríonn an féar “picilte” 
faoin bplaisteach. Caomhnaítear é ar feadh na blianta. Coinnítear 
sadhlas i bpoill shadhlais nó i gcornaí atá éasca a bhogadh ó áit go 
háit. Níl aimsir mhaith ag teastáil chun sadhlas a dhéanamh agus is féidir é a 
dhéanamh as barraí eile mar eorna, choirce agus chruithneacht.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar fhéar, fhéar tirim, sadhlas agus  
ar rís, arbhar Indiach agus na táirgí a bhaineann leo.

Áiseanna Breise 
• www.agriaware.ie  
• “Agriculture – Cool or what?” DVD/fístéip ar fáil saor in aisce ó oifig Agri Aware.

Arbhar
Is cineálacha féir iad arbhair le gráinní a úsáidtear mar bhia. Bíonn dias, gas agus duilleoga ag 
gach planda arbhair. Is iad cruithneacht, coirce agus eorna na príomharbhair a bhíonn ag fás 
in Éirinn ach ithimid rís agus arbhar Indiach go minic freisin. 

Is arbhar tábhachtach é rís ach ní fhásann sé in Éirinn. Tá teas agus go leor uisce ag 
teastáil ó rís agus é ag fás. Fásann rís i dtíortha éagsúla ach de ghnáth samhlaítear 
é le tíortha san oirthear agus oirdheisceart na hÁise. Tugtar “Paddy Fields” ar na 
páirceanna seo mar gheall ar an bhfocal Malaeise “padi” a chiallaíonn “fás ríse”. Is 
féidir rís a ithe mar chuid den bhéile nó i bhfoirmeacha eile mar arbhar bricfeasta, 
cácaí ríse nó milseoga ríse.

Fásann cuid bheag d’arbhar Indiach in Éirinn ach tugtar mar bhia d’ainmhithe é den 
chuid is mó. Tagann an t-arbhar Indiach a ithimid ó thíortha eile. Tá go leor saghsanna 
ann – arbhar milis, gráinní rósta agus an t-arbhar a dhéantar arbhar bricfeasta as.
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Arbhar agus 
Féar

Ainm:

Dáta:

Bileog Oibre*

1 Bain úsáid as na focail seo a 
leanas chun na bearnaí a líonadh:
sadhlas, fás, mhaith, plaisteach, samhraidh, 
dhéanamh.

An raibh a  

fhios agat? 

Bíonn fás níos fearr ar an 

bhféar in Éirinn ná in áit 

ar bith eile san Aontas 

Eorpach.

Féar tirim agus Sadhlas

Bíonn  ______________ ar an bhféar nuair a bhíonn 
an aimsir go maith. Gearann an feirmeoir an féar le 
linn an t_________________. Bíonn aimsir 
_________________ ag teastáil chun féar tirim  
a dhéanamh. Cuirtear _________________ thart  
ar an bhféar chun sadhlas a _______________  
agus ní bhíonn gá le haimsir mhaith.  
Is féidir_________________a úsáid ar an bhfeirm ar 
feadh tamaill fhada. 

1 Cuir tic sa bhosca ceart: 

An cineál féir le gráinní  
gur feidir linn ithe: Fear tirim  Sadhlas Arbhar

An cineál arbhair a úsáidtear chun
arán, pasta agus plúr a dhéanamh: Cruithneacht  Féar Sadhlas

An cineál arbhair a úsáidtear 
chun léite a dhéanamh: Coirce Féar Sadhlas 

Arbhar nach bhfuil ag fás in Éirinn: Cruithneacht  Eorna Rís

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 14


