PHẦN III. ĐẠI CƢƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
BÀI 44 tích hợp BÀI 45, 46, 47
Chủ đề : NUÔI DƢỠNG, CHĂM SÓC VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH CHO VẬT
NUÔI
A. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (bài 44 - sgk/116)
I. Chuồng nuôi
1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi
Là nhà ở của vật nuôi. Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi,
góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi.
2. Tiêu chuẩn của chuông nuôi hợp vệ sinh
-Vẽ sơ đồ 10 sgk/116 vào vở.
-Hướng chuồng: Nam hoặc Đông Nam
-Kiểu chuồng: 1 dãy hoặc 2 dãy
II. Vệ sinh phòng bệnh
1. Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi
Phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao
năng suất chăn nuôi.
2. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi
a) Vệ sinh môi trường sống (vẽ sơ đồ 11 sgk/118)
b) Vệ sinh thân thể: Cho vật nuôi tắm chải, vận động hợp lí
B. Nuôi dƣỡng, chăm sóc các loại vật nuôi non (bài 45 sgk/119)
I. Chăn nuôi vật nuôi non
1. Một số đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non
-Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh
-Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh
-Chức năng miễn dịch chưa tốt
2. Nuôi dƣỡng và chăm sóc vật nuôi non

(Hoàn thành bài tập sgk/119)
C. Phòng trị bệnh cho vật nuôi (bài 46 – sgk/121)
I. Khái niệm về bệnh
-Là sự rối loạn các chức năng sinh lí trong cơ thể
-Hậu quả: Làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, giảm
sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi
II. Nguyên nhan sinh ra bệnh
Vẽ sơ đồ 14 sgk/122
III. Phòng trị bệnh cho vật nuôi
Hoàn thành bài tập sgk/122

