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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 phórtha ba, ar phróiseas an chrú agus ar tháirgí déiríochta.

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:
ba bó tarbh lao tréad ar féarach mairteoil bainne uachtar im
cáis  leathar

Den chuid is mó den bhliain cónaíonn ba i bpáirceanna ach cónaíonn siad i mbotháin freisin. Bíonn 
adharca ag an gcuid is mó acu ach baintear díobh iad nuair a bhíonn na laonna óg. Faighimid leathar, 
mairteoil agus bainne ó bha.

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:
pórtha bó bhainne úth bleánlann cuisnítear déirí  paistéaracháin  maistreadh 

Pórtha bó
Tá thart ar 200 pór bó éagsúla ar domhan. Tá siad 
difriúil óna chéile ó thaobh dathanna agus toirteanna. 
Úsáidtear pórtha faoi leith chun bainne a tháirgeadh 
agus pórtha eile chun feoil a tháirgeadh. Is é an 
Freaslannach atá dubh agus bán an bhó bainne is 
coitianta in Éirinn agus úsáidtear an Charolais agus an 
Simmenthal chun feoil a tháirgeadh.

Simmenthal

Freaslannach
Ag crú na mbó
Is mamaigh iad ba agus tugann gach bó bainne dá lao. Bíonn bainne á tháirgeadh 
ag an mbó ar feadh thart ar deich mí tar éis bhreith an lao. Ólann an lao 
nuabheirthe an bainne seo ar feadh trí lá agus ina dhiaidh sin tugann an feirmeoir 
bia dó agus caitear an bhó a chrú. Crúitear na ba sa bhleánlann dhá uair in 
aghaidh an lae, ar maidin agus um thráthnóna. San am a chuaigh thart bhí ar an 
bhfeirmeoir na ba a chrú de láimh ach sa lá atá inniu ann crúitear le meaisín iad. 
Sula gcuirtear an t-inneall crúite ar úth na bó, glantar go maith é. Cuisnítear an 
bainne agus tagann tancaer bainne chun é a thabhairt go dtí an deirí. Sa déirí 
cuirtear an bainne á théamh agus ansin á fhuarú chun baictéir dhainséaracha a 
mharú. Tugtar paistéaracháin ar an bpróiseas seo.
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Táirgí Déiríochta
Is deoch fholláin é bainne a úsáidtear i go leor bealaí éagsúla- mar  
dheoch, le harbhar bricfeasta, ag bácáil srl [Bia Folláin Lch 5].  
Tugtar táirgí déiríochta ar bhia a dhéantar as bainne mar shampla  
uachtar, im, cáis, iógart agus uachtar reoite.

Nuair a shíothlaíonn bainne, tagann an t-uachtar ar barr agus san am a 
chuaigh thart ligeadh bainne chun síothlaithe chun uachtar a dhéanamh. 
Sa lá atá inniu ann, úsáidtear meaisín sa déirí chun an t-uachtar a roinnt ón 
mbainne. Is as uachtar a dhéantar im. Croitear go hard ar feadh tamaill fhada 
é (maistreadh) go dtí go dtosaíonn píosaí beaga d’im ag teacht le chéile. Is 
féidir im a dhéanamh sa seomra ranga. [Féach www.agriaware.ie]. 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 20.
•  Déan taighde ar phórtha bó na hÉireann mar shampla an Freaslannach, an Charolais 

agus an Simmenthal. Cuir i gcomparáid lena chéile ó thaobh dathanna, toirteanna agus 
feidhmeanna de. 

•  Déan taighde ar na féastaí Ceilteacha a bhaineann le ba. Mar shampla Samhain nuair a 
tugadh isteach don gheimhreadh iad agus Bealtaine nuair a cuireadh amach arís iad.

• Déan póstaer a thaispeánann na céimeanna i soláthar bainne. 
• Déan taighde agus taispeáin ar léarscáil na tíortha a easpórtáiltear earraí chucu.
• Déan plé ar thábhacht táirgí déiríochta san aiste bia [féach Bia Folláin lch 5].
• Is féidir le páistí taighde a dhéanamh ar an táirge déiríochta is fearr leo.
• Treoracha le haghaidh im a dhéanamh sa rang ar fáil ar www.agriaware.ie.
• Níos mó eolais ar conas a dhéantar cáis agus iógart ar www.agriaware.ie.     
•  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. 

Toradh an cheachta
Ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar na pórtha bó is coitianta in Éirinn agus a dtáirgí.  
Ba chóir go mbeadh tuiscint acu ar sholáthar bainne agus táirgí déiríochta.

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

Mairteoil 
Is í mairteoil an fheoil a fhaighimid ó bha. Is féidir mairteoil a cheannach i bhfoirmeacha éagsúla mar 
shampla stéig, mairteoil mhionaithe agus borgaire. Tá clú agus cáil ar mhairteoil na hÉireann agus 
deirtear go bhfuil caighdeán ard inti. Itheann ba na hÉireann féar (i bhfoirm féir thirim nó sadhlas freisin) 
den chuid is mó den am agus is é sin atá mar chúis leis an ard-chaighdeán seo.   
 
An raibh a fhios agat?
Easpórtáiltear bia agus deochanna ó Éirinn go dtí níos mó ná 170 tír!   
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*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 6

Bileog Oibre*

Ainm:

Dáta:

An raibh a  

fhios agat? 

Is féidir 15 litear de bhainne 

a bheith in uth bó!
1 Bain úsáid as na focail seo a 

leanas chun na bearnaí a líonadh:
cartáin, déirí, tancaer bainne, paistéarachán, uth, 
táirgí déiríochta

Bíonn ar an bhfeirmeoir na ba a chrú dhá uair in 
aghaidh an lae. Cuirtear an t-ineall crúite ar 
______________ na mbó. 

Cuirtear an bainne i _________________
____________ chun é a thabhairt go dtí an déirí. 
Bíonn an bainne i gcónaí cuisnithe. 

Sa ________________, cuirtear an bainne á théamh 
chun baictéir a mharú. Glaotar___________________
ar an bpróiséas seo.

Ina dhiaidh sin, tá an bainne réidh le dul isteach i 
g______________. Is féidir im, cáis nó ____________
______________ eile a dhéanamh fresin.

2 Ainmnigh na táirgí déiríochta seo thíos agus cuir ciorcal 
timpeall ar an gceann is fearr leat.


