Uỷ ban Nhân dân quận Tân Bình
Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Tổ GDCD – Công nghệ
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Phương Điền

Tuần 21: 14/02 – 19/02/2022
MÔN CÔNG NGHỆ 7
Bài 30: VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI
I/ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI
-

Cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng cho con người (thịt, trứng, sữa).
Cung cấp sức kéo.
Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành khác (ví dụ: chuột bạch thí nghiệm phục
vụ ngành y, dược; da bò làm nguyên liệu cho ngành may mặc; …)

II/ NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI
- Phát triển chăn nuôi toàn diện (đa dạng loại vật nuôi và quy mô chăn nuôi)
- Ứng dụng khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi.
- Tăng cường nghiên cứu và quản lí.

MÔN CÔNG NGHỆ 7 – Chủ đề: GIỐNG VẬT NUÔI
Bài 31: GIỐNG VẬT NUÔI
I/ KHÁI NIỆM GIỐNG VẬT NUÔI
- Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống có ngoại hình giống
nhau. Có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau; có tính di truyền ổn định và
số lượng cá thể nhất định.
- Phân loại giống vật nuôi:
+ Theo ngoại hình (ví dụ: mèo tam thể, …)
+ Theo địa lý (ví dụ: lợn Móng Cái, …)
+ Theo mức độ hoàn thiện giống
+ Theo hướng sản xuất (ví dụ: gà Lơ go hướng trứng, …)

II/ VAI TRÒ CỦA GIỐNG VẬT NUÔI
- Giống vật nuôi quyết định năng suất chăn nuôi.
- Giống vật nuôi quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
Dặn dò:
- Xem lại nội dung bài 30, 31.
- Sử dụng gmail Nhà trường cung cấp, làm bài tập trên google form theo link
(Bài tập có tính điểm): https://forms.gle/rZMrogkazwvi98Cn8

