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Ba 

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 chothú bó, bhreith lao agus ar thábhacht bó i slabhraí bia. 

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

Foclóir agus Coincheapa na Ranna eile:
 
ba bó tarbh lao mairteoil bainne úth táirgí déiríochta 

Den chuid is mó den am cónaíonn ba i bpáirceanna ach cónaíonn siad i mbotháin sa Gheimhreadh. 
Baintear na hadharca den chuid is mó acu agus iad óg. Tá thart ar 200 pór bó ar domhan idir bha 
bainne agus bha mairteola. Úsáidtear bainne chun táirgí déiríochta mar uachtar, im, cáis agus iógart 
a dhéanamh. Itear mairteoil mar mhairteoil rósta, fheoil mhionaithe agus mhartbhorgaire. Faighimid 
leathar ó bha freisin. Ólann lao nuabheirthe bainne a mháthar ar feadh trí lá. Ansin crúitear an bhó dhá 
uair in aghaidh an lae agus tugtar bia don lao. Cuisnítear an bainne. Sa déirí cuirtear é á théamh agus 
ansin á fhuarú chun baictéir a mharú.

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:
breith lao bearach diúlfhiacail  athchogaint an chíor a cogaint 

Breith Lao
Tugtar bearach ar bhó nár rugadh lao di. De ghnáth 
beirtear an chéad lao den bhearach nuair a bhíonn sí 
dhá bhliain d’aois agus tugtar bó uirthi as sin amach. 
Bíonn ba ag iompar ar feadh deich mí agus de ghnáth 
beirtear lao amháin díobh in aghaidh na bliana. Nuair 
a bheirtear lao, líonn an bhó é chun aithne a chur air. 
Aithníonn bó a lao trí bholadh. 

Bíonn an lao in ann siúl agus bainne a ól óna mháthair 
chomh luath agus a bheirtear é. Tá sé an tábhachtach 
go n-ólann an lao bainne na bó don chéad cúpla lá mar tá frithchoirpíní sa bhainne a thugann 
cosaint ó ghalar dó. Tugtar maothal ar an mbainne seo. Níl bolg an lao nuabheirthe réidh chun féar 
a ithe ach forbraíonn sé le fás an lao go dtí gur féidir leis féar agus féar tirim a ithe. 

Fiacla
Níl fiacla ag ba sa chuid uachtarach den bhéal. Bíonn ocht ndiúlfhiacal ag an lao nuair a bheirtear 
é. Mar an gcéanna linne, faigheann siad a gcuid fiacla buana nuair atá siad níos sine. Titeann na 
diúlfhiacla amach agus fásann na fiacla buana ina n-áiteanna. Tá feirmeoirí in ann aois na bó a fháil 
amach ón méid fiacla atá aige. 
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Ag Ithe
Caitheann ba a dteangacha a úsáid chun féar a tharraingt toisc nach bhfuil fiacla sa dhrandal 
uachtarach acu. Cosúil le caoirigh agus le gabhair, bíonn boilg speisialta ag ba le ceithre phóca ann. 
Slogann siad an féar gan é a chogaint agus téann sé isteach sa chogansach, an póca is mó den bholg. 
Tugtar an féar ar ais don bhéal níos déanaí agus athchognaíonn siad é. Deirtear go bhfuil an chíor á 
cogaint acu. Itheann siad go leor bia agus ólann siad a lán uisce. Is féidir leo ocht n-uaire a chaitheamh 
ag ithe gach lá. 

Ba agus Slabhraí bia
Is cuid thábhachtach den slabhra bia iad ba. Faighimid feoil agus bainne, atá lán le cothaithigh 
thábhachtacha uathu. Tosaíonn gach slabhra bia leis an ngrian. Faigheann an féar fuinneamh ón ngrian 
chun fáis; faigheann an bó fuinneamh ón bhféar chun bainne a tháirgeadh agus faighimid fuinneamh ón 
mbainne chun fáis agus maireachtála. 

Gníomhaíochtaí:
• Déan cóipeanna den bhileog oibre ar leathanach 20.
•  Déan comparáid idir breith lao agus breith mamaigh eile. Déan codarsnacht idir breith 

mamaigh agus breith éin [Éanlaith Chlóis Lch 12].
• Déan póstaeir a léiríonn próiseas ite na mbó le heolas ar fhiacla agus athchogaint orthu.
• Déan léaráidí de shlabhraí bia ina bhfuil ba nó ainmhithe feirme eile.
•  Déan liosta de dheichniúr a bhfuil baint acu le mairteoil rósta nó cartán bainne a 

thabhairt chun boird. Smaoinigh ar phacáistí, chúrsaí sláinte agus chúrsaí iompair.
•  Scríobh aiste ar an saol gan táirgí bó a bheith againn- bainne ar bith don bhricfeasta nó 

don chupán tae, im ar bith do cheapairí, mairteoil ar bith do bhorgaire nó stéig, cáis ar 
bith le haghaidh ceapairí, seacláid nó uachtar reoite ar bith, leathar ar bith do bhróga.

•  Déan taighde ar bhéilí le mairteoil nó bainne mar phríomhábhar iontu. Más féidir 
ullmhaigh an béile sa scoil ag nascadh na gcomhábhar le bunábhair na feirme.

• Más féidir tabhair cuairt ar dhéirí chun taighde a dhéanamh ar tháirgí déiríochta. 
•  Déan taighde ar na tíortha a easpórtáiltear mairteoil chucu. Taispeáin ar léarscáil le 

snáithíní ag nascadh go hÉireann iad.   
•  Déan plé ar na caidrimh idir daoine, ainmhithe agus plandaí agus ar an gcaoi a bhfuilimid 

ag brath ar fheirmeoireacht chun bia a fháil -An Feirmeoir Gaelach Lch 2.

Toradh an cheachta
Ag deireadh an cheachta ba chóir go mbeadh eolas ag an bpáiste ar chothú bó, bhreith lao agus  
ar thábhacht bó i slabhraí bia.

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



20

Roinn 4
Ba

*Is féidir an bhileog seo a úsáid le Treoirlínte an Mhúinteora leathanach 6

Bileog Oibre*

Ainm:

Dáta:

1 Is cuid den slabhra bia iad na pictiúir seo ach tá siad san 
ord mícheart. Cuir san ord ceart ar na línte thíos iad. 

 Bó An Ghrian Bainne Féar Páiste

2 Bain úsáid as na focail thuas chun na bearnaí 
a líonadh san alt ar an tsraith bia.
Tugann an ___________fuinneamh don ____________. 
Fásann an ___________agus itheann an ____________é. 
Ansin bíonn fuinneamh ag an m______________ chun 
__________ a dhéanamh. Ólann an __________ an __________agus bíonn 
fuinneamh aige chun bheith ag súgradh agus chun obair a dhéanamh!  

An raibh a  
fhios agat? 

Is féidir le bó dul suas 
staighre ach ní féidir léi 
teacht anuas mar níl a 

glúine in ann feacadh sa 
treo sin! 

3 Úsáid na leideanna thíos chun  
an crosfhocal a chríochnú.

Trasna:
5.  Na focail a chuirtear ar rudaí atá 

déanta as bainne. (6, 10)

Anuas:
1.  Tá bolg speisalta ag ba. Cé 

mhéad pócaí atá iontu? (7)
2 .  An fheoil a fhaighimid ó bha (9)
3.  De ghnáth bíonn ba ag iompar 

ar feadh ___________ mí. (5)

4.  Is féidir le ba an rud seo a ithe 
agus ní féidir linn! (4)
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