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Misean
Tacú leis an nuálaíocht ar bhonn 

eolaíochta san earnáil agraibhia 

agus sa bhithgheilleagar i gcoitinne, 

chun bonn taca a chur faoin 

mbrabúsacht, faoin iomaíochas 

agus faoin inbhuanaitheacht.

Fís Vision
Is mian le Teagasc an cháil a bheith 

air sa tír seo agus thar lear gurb é an 

rogha soláthraí eolais i gcás earnáil 

agraibhia na hÉireann. 

Ráiteas maidir le 
Luachanna
Tá sé ina aidhm againn a bheith 

gairmiúil, sofhreagrach, éifeachtach, 

cuntasach agus neamhspleách 

agus muid ag triail barr feabhais 

eolaíochta a bhaint amach i ngach 

ceann dár gcuid gníomhaíochtaí 

agus ag obair i gcomhar le 

heagraíochtaí eile chun freastal 

ar riachtanais ár gcuid páirtithe 

leasmhara.

Réamhrá

Tá Tuarascáil Bhliantúil 2015 bunaithe ar na spriocanna 

atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise Teagasc. Déantar 

cur síos i gcomhthéacs na spriocanna sin ar shamplaí de 

na héachtaí agus an dul chun cinn is tábhachtaí maidir 

leis an Stiúrthóireacht Taighde, an Stiúrthóireacht um 

Aistriú Eolais agus an Stiúrthóireacht Oibríochtaí.
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 Ráiteas ó Chathaoirleach 
Teagasc An Fheirm Náisiúnta de 
chuid Teagasc Léirítear i dtorthaí 
suirbhé gur tháinig méadú 6% ar an 
ioncam ó fheirmeacha teaghlaigh in 
2015, rud a fhágann gurb é €26,526 
an meánioncam in earnáil na 
feirmeoireachta.*  Tháinig méadú nach 
beag ar phraghsanna eallaigh in 2015, 
idir 6 agus 16 faoin gcéad ag brath ar 
chineál an stoic. D'fhág an méid sin, 
mar aon le laghdú ar an gcaiteachas 
i dtaobh ionchuir, gur tháinig méadú 
idir 29 agus 34% ar an meánioncam 
feirme ar fheirmeacha eallaigh, ag 
brath ar an gcóras táirgthe.

 Tháinig laghdú beagnach 20% 
ar phraghas an bhainne in 2015, 
ach níor laghdaigh an t-ioncam ar 
fheirmeacha déiríochta ach 4 faoin 
gcéad go dtí €63,020 ar an meán. I 
mí Aibreáin 2015, cuireadh deireadh 
le córas cuótaí bainne an AE, a bhí 
i bhfeidhm le 31 bliain. Baineadh 
amach idir mhéadú táirgeachta 
agus feabhas ar an éifeachtúlacht ar 
fheirmeacha déiríochta, agus tháinig 
laghdú ar an gcaiteachas i dtaobh 
ionchuir in ainneoin gur mhéadaigh 
an t-aschur. 
 Níor tháinig ach méadú 2% 
ar phraghsanna uan in 2015, ach 
tháinig méadú 8% ar ioncaim 
ar fheirmeacha eallaigh agus 
caorach measctha go dtí €15,791 
ar an meán ar bhonn praghsanna 
arda an eallaigh agus laghdú ar 
an gcaiteachas i dtaobh ionchuir. 
D'ainneoin laghdú beag ar luach 
gránach, tháinig méadú 16% ar an 
ioncam ar fheirmeacha curaíochta 
agus stoic thirim measctha go 
dtí €33,731 ar an meán. Ba iad 
praghsanna arda eallaigh agus 
praghsanna ísle an bhreosla an 
phríomhchúis leis sin.
 Bhí deacrachtaí ag a lán 
feirmeacha teaghlaigh in 2015 de 
bharr tuilte eisceachtúla. Chuir 
comhairleoirí talmhaíochta in oifigí 
Teagasc comhairle ar fheirmeoirí 
agus thug siad eolas dóibh chun 
cabhrú leo a gcuid feirmeacha a 
bhainistiú i rith na ndálaí adhaimsire 
amach sa bhliain 2015. Thacaigh 
comhairleoirí de chuid Teagasc i 
mBéal Átha na Sluaighe, Contae 
na Gaillimhe; Béal an Átha, Contae 
Mhaigh Eo; Inis, Contae an Chláir; 
Baile an Mhóta, Contae Shligigh; an 
Caisleán Nua, Contae Luimnigh; Leitir 
Ceanainn, Contae Dhún na nGall, 
agus sa Sciobairín in Iarthar Chorcaí. 
 In 2015, d'fhógair Teagasc agus 
scairshealbhóirí tionsclaíochta 
infheistíocht €10 milliún chun 
an tsaoráid treoirghléasra MTL a 
leathnú agus a nuachóiriú. Mar a 
dúirt an tAire Coveney, cinntítear 
leis an gcineál sin infheistíochta 
go gcuirtear le luach amhábhar 

ardchaighdeáin in Éirinn agus go 
ndéantar uasmhéadú ar chion na 
hearnála déiríochta i ndáil le cruthú 
fostaíochta agus le geilleagar na 
hÉireann i gcoitinne. Thairis sin, 
cuidíonn an infheistíocht le feabhas 
a chur ar chúrsaí iomaíochais, agus 
le maolú a dhéanamh ar an tionchar 
a bhíonn ag luaineacht praghsanna 
earraí ar oibreoirí feadh an tslabhra 
soláthair, lena n-áirítear feirmeoirí.
 Osclaíodh Ionad Nuálaíochta 
um Fhéarthalamh agus Déiríocht, 
a chosain €4.5 milliún agus atá 
ainmnithe in onóir Paddy O’Keeffe, 
nach maireann, ag campas Teagasc 
sa Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, 
Contae Chorcaí. Beidh an tIonad 
Nuálaíochta á úsáid ag taighdeoirí, 
speisialtóirí agus comhairleoirí a 
mbíonn baint acu le cur i gcrích an 
Chláir Taighde agus Nuálaíochta um 
Ainmhithe agus Féarthalamh atá á 
reáchtáil ag Teagasc, agus le soláthar 
an Chláir Oideachais de chuid Teagasc. 
Tacóidh sé leis an gclár taighde i 
ndáil le féarthalamh, pórú ainmhithe 
agus sláinte ainmhithe, agus córais 
feirmeoireachta. Ba mhaith liom mo 
bhuíochas a ghabháil le FBD Trust as 
ucht na tacaíochta airgeadais a thug 
siad go fial dúinn lenar éascaíodh 
do bhunú an Ionaid, agus táim 
buíoch freisin as an gcistiú ón Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara. 
 Mar chuid de chlár leanúnach 
faoina bhfuil uasghrádú á dhéanamh 
ar oifigí de chuid Teagasc, osclaíodh 
an síneadh a cuireadh le hIonad 
Comhairle agus Oideachais Teagasc 
i mBaile an Róba, Contae Mhaigh Eo, 
in 2015. 

An Dr. Noel Cawley

Ráiteas an Chathaoirligh
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Tá Baile an Róba ar cheann de 
na ceithre áit i réigiún Mhaigh Eo 
óna soláthraíonn Teagasc seirbhís 
oideachais, comhairle agus taighde 
ar mhaithe leis na 9,800 feirmeoir sa 
réigiún. Rinne Teagasc infheistíocht 
€130,000 san ionad, agus tá áit ann 
anois do dhá oiread an líon daoine 
is a bhíodh. Suiteáladh saoráidí 
úrnua TF agus ríomhaireachta chun 
oideachas ardchaighdeáin a chur ar 
suas le 35 mac léinn tráth ar bith. 
 Cuireadh tús le Tionscadal 
Fadbhreathnaitheachta 
Teicneolaíochta nua chun a fháil 
amach cé na teicneolaíochtaí 
tábhachtacha a d'fhéadfadh bonn 
taca a chur faoin iomaíochas, an 
inbhuanaitheacht agus an fás in 
earnáil agraibhia na hÉireann sa 
tréimhse 20 bliain atá romhainn. 
Ceapadh an staidéar ionas go 
bhféadfadh Teagasc díriú ar 
theicneolaíochtaí atá ag teacht chun 
cinn agus straitéisí, beartais agus 
treochláir a fhorbairt dá chuid clár 
taighde agus nuálaíochta.
 Shínigh INRA (Institiúid 
Náisiúnta na Fraince um Thaighde 
Talmhaíochta) agus Teagasc dearbhú 
comhpháirteach chun neartú a 
dhéanamh ar an gcomhoibriú 
eolaíochta idir an dá eagraíocht. Má 
mheastar le chéile iad, tá ardleibhéal 
inniúlachta agus saineolais ag na 
hinstitiúidí taighde sin i mbreis is 
200 saotharlann sa Fhrainc agus 
13 lárionad taighde agus forbartha 
in Éirinn. 
Cuimsítear sna téamaí comhair 
próiseáil bia, an éiceolaíocht, 

bitheolaíocht plandaí, cothú an 
duine, an mhicribhitheolaíocht, an 
fhiseolaíocht, an ghéineolaíocht agus 
sláinte ainmhithe, córais póraithe 
beostoic, an comhshaol, forbairt 
tuaithe agus tuilleadh.
 Reáchtáil an tÚdarás Sláinte 
agus Sábháilteachta agus 
Feidhmeannas Sláinte agus 
Sábháilteachta Thuaisceart 
Éireann, le tacaíocht ó FBD agus 
Teagasc, Comhdháil Uile-Oileáin 
faoi Shábháilteacht ar an bhFeirm, 
a bhí ar siúl i Muineachán. Rinne 
feirmeoirí agus gairmithe Sláinte 
agus Sábháilteachta ó dhá thaobh 
na teorann smaointe agus straitéisí 
coiscthe a chomhroinnt i dtaobh 
conas is fearr is féidir gortú agus bás 
ar fheirmeacha a laghdú. Ba mhaith 
liom mo bhuíochas a ghabháil leis 
an Aire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, Simon Coveney, TD, agus leis 
na hAirí Stáit, Tom Hayes TD agus 
Ann Phelan TD as an tacaíocht 
a thug siad do ghníomhaíochtaí 
Teagasc i ndáil le haistriú eolais 
agus taighde le linn na bliana 2015. 
 Ina theannta sin, ba mhaith liom 
mo bhuíochas a ghabháil leis an 
Ard-Rúnaí Aidan O’Driscoll agus a 
fhoireann sa Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, a mbímid ag obair i 
ndlúthpháirt leo ar mhaithe lenár 
gcuid páirtithe leasmhara. Ó thús 
na bliana 2016, tá caidreamh oibre 
den scoth againn cheana féin leis an 
Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
Michael Creed TD, agus leis an Aire 
Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, Andrew Doyle TD. 

Ceapadh Cliona Murphy Uasal agus 
an tUasal Liam Woulfe chuig bord 
Teagasc go luath in 2015. Is mór 
againn an tiomantas a léirigh siad 
agus a gcuid dúthrachta agus iad ar 
an mbord. 
 I mí an Mheithimh 2016, cheap 
an tAire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, Michael Creed TD, Richard 
Kennedy ina chomhalta d'Údarás 
Teagasc. Ba mhaith liom aitheantas 
a thabhairt don mhéid a rinne Tim 
O'Leary, a d'éirigh as an Údarás. Bhí 
meas i gcónaí ar an obair a rinne 
sé i dtaobh ghnó Teagasc le linn a 
théarma ar an mbord, obair a bhí 
luachmhar cuiditheach.
 *Sa Suirbhé ar Struchtúir 
Feirmeacha i leith na bliana 2013, 
measadh gur tháinig 84,259 duine 
den phobal feirmeoireachta faoi 
fhráma samplála an tSuirbhé 
Náisiúnta ar Fheirmeacha.  Tá 
meastacháin na bliana 2015 atá 
tuairiscithe anseo bunaithe ar an 
bhfigiúr nuashonraithe sin i leith 
daonra. Ionas go mbeidís ag teacht 
leis na comparáidí bliain ar bhliain 
a chuirtear i láthair sa tuarascáil 
seo, rinneadh leasú ar thorthaí na 
bliana 2014 ionas go léireofaí an 
daonra nua iontu, agus dá bhrí sin 
níl na figiúirí i leith na bliana 2014 a 
chuirtear i láthair sa tuarascáil seo 
ag teacht leis na figiúirí a foilsíodh i 
dtuarascáil an tSuirbhé Náisiúnta ar 
Fheirmeacha 2014.

An Dr. Noel Cawley
Cathaoirleach ar Údarás Teagasc
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 Rinne Phil Hogan, Coimisinéir an 
AE um Thalmhaíocht agus Forbairt 
Tuaithe, seoladh oifigiúil ar Phlean 
Straitéiseach Náisiúnta de chuid 
Teagasc i dtaobh Comhairle dar 
teideal “Strategic Pathways for the 
Teagasc Advisory Service 2015-2020” 
i gColáiste Teagasc um Luibheolaíocht 
Taitneamhachta, Garraithe na Lus, 
Baile Átha Cliath, i mí an Mheithimh. 
 Léirítear sna samplaí ithreach a 
ndearna Teagasc anailís orthu gurb 
amhlaidh, i gcás 90% de na samplaí, 
go bhfuil leibhéil fho-optamacha 
iontu de cheann amháin de na 
príomhchothaithigh ithreach, Aoil, 
Fosfar (P) agus Potaisiam (K). 
Is tromchúiseach an srian a 
chuireann sé sin ar acmhainneacht 
táirgthe ár gcuid ithreacha agus 
cuireann sé srian ar an gcumas 
atá againn an leas is fearr a bhaint 
as an mbuntáiste iomaíoch is 
treise dá bhfuil againn, is é sin an 
cumas atá againn barr maith féir 
ardchaighdeáin a fhás.
 Trí NMP-Online, córas atá 
forbartha ag Teagasc, is féidir tabhairt 
faoi phleanáil na bainistíochta i 
leith cothaithigh ardchaighdeáin ar 
shlí a chomhlíonann na ceanglais 
reachtúla agus a chuireann ina 
luí ar fheirmeoirí gur fiú bainistiú 
éifeachtach a dhéanamh ar 
chothaithigh san ithir. Beidh 
rochtain ag gach gairmí i réimse 
na talmhaíochta ar an gcóras agus 
tacóidh Teagasc leis. Uirlis lárnach is 
ea é san fheachtas leanúnach chun 
feabhas a chur ar thorthúlacht na 
hithreach agus ar éifeachtacht na 
leasachán.
 Sheol an tAire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, Simon Coveney TD, 
Treoirlínte Teagasc um Chóras Táirgthe 
Mairteola, lena gclúdaítear 14 chóras 
éagsúla um tháirgeadh eallaigh, ag 
seastán Teagasc ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta i Laois 
i mí Mheán Fómhair. Foilsíodh na 
treoirlínte sin i gcomhar leis an mBord 
Bia agus ullmhaíodh iad mar thoradh 
ar na cainteanna faoi chathaoirleacht 
an Aire ag na Comhchainteanna 
Mairteola. Léirítear iontu na córais 

táirgthe atá ag a lán d'fheirmeacha 
mairteola na hÉireann. Tá comhairle 
iontu faoi bhainistíocht feirme, 
comhairle a bheidh luachmhar 
d'fheirmeoirí atá sna córais táirgthe 
mairteola sin faoi láthair nó atá ag 
smaoineamh ar a bheith páirteach 
iontu.
 Bhí dhá Lá Oscailte mhóra ar siúl 
in 2015. Thaistil na mílte feirmeoirí 
ó gach cearn den tír chun freastal 
ar Lá Oscailte mór de chuid Teagasc 
faoi Chaoirigh i mBaile Átha an Rí, 
Contae na Gaillimhe, agus ar an 
Lá Oscailte a reáchtáil Teagasc ina 
fhoirgneamh féin sa Chloch Liath, 
Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí. 
 Is minic nach ndéantar tréithe 
tábhachtacha a bhreithniú i 
gcláir phóraithe mar gheall ar an 
gcostas nó ar an míchaoithiúlacht 
a bhaineann lena dtomhas. Dhá 
thréith den sórt sin is ea cáilíocht 
an bhainne agus an méid beatha 
ainmhithe a hitear, tréithe ar iondúil 
nach mór dua agus airgead mór a 
chaitheamh lena dtomhas, rud a 
fhágann nach féidir a lán sonraí faoi 
bha aonair a bhailiú ó fheirmeacha 
tráchtála. Bíonn tionchar ag an dá 
chineál tréith ar bhrabús feirme, rud 
a fhágann nach mór iad a mheas 
faoi chuimsiú chreat spriocanna 
iomlánaíocha póraithe ar bhonn 
brabúis, amhail an tInnéacs 
Geilleagrach um Pórú (EBI).
   Tá taighdeoirí de chuid Teagasc 
ag déanamh imscrúdú ar 
speictriméadracht lár-infridhearg 
(MIR), teicníc a mbaintear leas aisti i 
gcomhair gnáthanailís saotharlainne 
ar an gcion saille, próitéine agus 
lachtóis sa bhainne, chun féachaint 
an bhféadfaí í a úsáid chun cáilíocht 
an bhainne agus tréithe ainmhithe 
a thuar. Ós rud é go mbíonn gach 
sampla bainne ó bha aonair agus ó 
ollumair faoi réir anailís MIR ar an 
mbainne, tá banc ollmhór sonraí 
feinitíopacha á ghineadh anois ar 
chostas fánach. D'fhéadfadh sé gur 
féidir na sonraí sin a chur i bhfeidhm 
i gcórais um thacú le cinntí i gcás 
gnáthbhainistíocht laethúil feirme, 
nó leas a bhaint astu i gcláir póraithe.

An tOllamh Gerry Boyle 

Tuarascáil an Stiúrthóra
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 Cuireadh dhá chineál nua féir 
de chuid Teagasc le Liosta Molta 
na Roinne Talmhaíochta, Bia agus 
Mara in 2015: dioplóideach darb 
ainm Glenroyal a théann chun 
síl déanach sa séasúr agus cineál 
teitreaplóideach darb ainm Solas a 
théann chun síl déanach sa séasúr. 
Sholáthair Teagasc cineál nua seimre 
báine freisin darb ainm Buddy. Tá 
na cineálacha nua féir ag teacht leis 
an treocht le tamall anuas i dtaobh 
cineálacha feabhsaithe sa Liosta 
Molta: tá acmhainn táirgeachta 
fheabhsaithe acu agus dea-
fheidhmíocht i dtaobh táirgeacht 
earraigh agus táirgeacht fómhair. Tá 
an tseamair mheánduilleogach nua 
in ann an fód a sheasamh san fhéar 
a ghabhann léi. 
 D'eagraigh Teagasc sraith 
cruinnithe eolais ar fud na tíre 
faoin gClár Foraoiseachta nua 
2014-2020 i gcomhar leis an 
tSeirbhís Foraoiseachta sa Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara. 
Mheall na cruinnithe sin breis is 
1,300 duine a d'éist le sonraí faoi 
na deontais tharraingteacha nua 
chun foraois a bhunú agus tacú léi, 
agus faoi mar a luíonn na deontais 
nua foraoiseachta le scéimeanna 
tacaíochta talmhaíochta eile. Is é 
cuspóir an Chláir Foraoiseachta 
nua tacú le breis is 43,000 heicteár 
a chur faoi fhoraoisí nua, chomh 
maith le tacú le 690 ciliméadar de 
bhóithre foraoise nua a thógáil. Gné 
thábhachtach eile den chlár nua is ea 
cistiú nach beag i dtreo coillearnacha 
dúchasacha Éireannacha a chosaint 
agus a fheabhsú. 
 Chuir Teagasc i láthair 
Dréachtchlár Straitéise don Roinn 
Forbartha Muc ag na comhdhálacha 
bliantúla faoi mhuca. Tá méadú 
ag teacht go fóill ar líon na muc ar 
taifeadadh a gcuid sonraí sa chóras 
atá ag Teagasc i ndáil le taifeadadh 
agus anailís ar thréada, Profit 
Monitor PigSys – 84,000 cráin a bhí sa 
chóras in 2015. 

 Rinne Teagasc cion cuimsitheach 
ar mhaithe le hullmhú na tuarascála 
Food Wise 2025 agus tá breis is 130 
gníomh sa tuarascáil sin a bhfuil 
Teagasc freagrach astu. Chuir 
Teagasc isteach togra le haghaidh 
Lárionad Teicneolaíochta Feola a 
bheadh á chistiú ag Fiontraíocht 
Éireann. Ceapadh Teagasc ina Óst-
Institiúid.
 Chuir Foireann Orgánaice Teagasc 
15 chúrsa ar Leibhéal 5 FETAC faoi 
tháirgeadh orgánach ar bun ar fud 
na tíre in 2015, toisc éileamh ní ba 
mhó ná riamh a bheith ar a leithéid. 
Ghlac níos mó ná 500 feirmeoir 
páirt sa scéim nua feirmeoireachta 
orgánaí den chéad uair i mbliana agus 
chuir na cúrsaí de chuid Teagasc na 
feirmeoirí sin ar an eolas sa chaoi 
is go n-éireodh leo athrú chuig an 
bhfeirmeoireacht orgánach. Tá 1,725 
feirmeoir orgánach deimhnithe in 
Éirinn anois, is é sin thart ar 2% de 
na feirmeoirí go léir. Mar chuid de 
choinníollacha na scéime, ní mór 
do gach feirmeoir cúrsa 25 uair an 
chloig faoi tháirgeadh orgánach a 
chur i gcrích ar Leibhéal 5 FETAC. Is é 
Teagasc príomhsholáthraí na gcúrsaí 
sin in Éirinn.
 Is mó anois an t-éileamh atá 
ar chlár Teastais Uaine Teagasc do 
dhaoine fásta ná mar a bhí riamh 
roimhe seo. I rith 2015, chuir Teagasc 
níos mó ná 3,500 foghlaimeoir 
ar an rolla do chlár an Teastais 
Uaine dá chuid, méadú ar an líon 
500 foghlaimeoir a chuirtear ar 
an rolla gach bliain de ghnáth. Tá 
a lán cúiseanna leis an éileamh 
eisceachtúil ar an Teastas Uaine. Ina 
measc siúd, tá an gá atá le Teastas 
Uaine nó a chomhionann a bheith 
ag feirmeoirí óga le haghaidh cuid 
mhór scéimeanna feirme agus 
dreasachtaí airgeadais/cánachais 
chaipitiúil. Spreagadh mór eile atá 
ann ná an mhian atá ag cuid mhór 
daoine fásta a bhíonn ag gabháil 
don fheirmeoireacht tabhairt faoin 
oideachas talmhaíochta chun a 
n-eolas agus a dteicneolaíocht 
feirmeoireachta a fheabhsú mura 

raibh an deis acu a leithéid a 
dhéanamh roimhe seo. D'fhreastail 
tuairim is 1,100 duine ar na 27 
imeacht tosaithe i gcomhair an 
Teastais Uaine de chuid Teagasc a 
d'eagraigh Teagasc i mí na Nollag 
2015. Eagraíodh na himeachtaí 
sin chun éascaíocht a dhéanamh 
do na hiarratasóirí ar Scéim na 
bhFeirmeoirí Óga agus ar Scéim an 
Chúlchiste Náisiúnta in 2015. 
 Bunaíodh clár nua de 
chuid Teagasc, clár Forbartha 
Iardhochtúireachta nuálach, chun 
forbairt ghairmiúil a sholáthar do 
thaighdeoirí iardhochtúireachta. Is iad 
Teagasc agus Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh a chuir an clár sin i dtoll a 
chéile agus ullmhóidh sé Comhaltaí 
Iardhochtúireachta i gcomhair rogha 
gairmeacha éagsúla sa saol acadúil 
agus in earnáil na tionsclaíochta. 
 Agus é ag tógáil ar an rath a bhí 
ar an gCéim Mháistir trí thaighde 
sa chlár um Thacú le Nuáil i 
gCúrsaí Talmhaíochta, tá clár nua, 
Céim Mháistir ar bhonn Teagaisc, 
forbartha ag Teagasc i gcomhar le 
Scoil na Talmhaíochta i gColáiste na 
hOllscoile, Baile Átha Cliath. 
    Sa Chéim Mháistir i Síneadh 
agus Nuálaíocht sa Talmhaíocht, 
atá bunaithe den chuid is mó ar 
fhoghlaim ó thaithí, bíonn na mic 
léinn ag obair taobh le comhairleoirí 
ainmnithe ar feadh dhá bhliain 
acadúla agus ag freastal ar mhodúil 
acadúla ar bhlocsceideal. Beidh ar 
na mic léinn miontráchtas a scríobh 
freisin. 
 Ba mhaith liom mo bhuíochas a 
ghabháil le mo chomhghleacaithe 
go léir, i ngach ceann de na róil agus 
feidhmeanna ar fud Teagasc, as a 
dtiomantas agus as an obair chrua a 
rinne siad le linn 2015.

 
An tOllamh Gerry Boyle 
Stiúrthóir Teagasc
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Údarás  
Teagasc 2015

Údarás Teagasc 
Ar cúl   An tUasal Padraig Gibbons, an tUasal Joseph Larkin, an tUasal Alan Jagoe, an tUasal Tommy Cooke.
Ar thosach: An tOllamh Gerald Fitzgerald, Cliona Murphy Uasal, an tUasal Brendan Gleeson.
 

Ionadaí Foirne Nua ceaptha 
chuig Údarás Teagasc ar an 
5 Samhain 2014 
Cheap an tAire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, Simon Coveney TD, an tUasal 
Joseph Larkin chuig Údarás Teagasc 
ar feadh téarma cúig bliana. Tháinig 
Joe i gcomharbas ar Marie Christie ar 
Údarás Teagasc. Chuir sise téarma 
cúig bliana i gcrích i mí Lúnasa. Is é 
Joe ionadaí na foirne ar an Údarás 
agus d'fhreastail sé ar a chéad chruin-

niú de Bhord Teagasc i mí na Samhna. 

An Coiste Ainmniúcháin
In 2014, bhunaigh Bord Teagasc Coiste 
Ainmniúchán mar chuid den phróiseas 
i dtaobh folúntais in Údarás Teagasc 
a líonadh. Ba é an aidhm a bhí leis 
a shainaithint cé na scileanna a bheadh 
de dhíth ar chomhaltaí féideartha. 
D'fhaomh an tÚdarás bunú an Choiste 
Ainmniúcháin ag an gcruinniú dá chuid 
ar an 7 Eanáir 2015.

An tUasal Liam 
Woulfe

An Dr. Karina 
Pierce
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An Coiste Comhairleach & Oideachais 
 24 Feabh 17 Iúil 20 Samh

Cooke, An tUasal Tommy  √ √ √ 
(Cathaoirleach)
O’Leary, An tUasal Tim √ - -
Gibbons, An tUasal Padraig  √ √ √
Larkin, An tUasal Joe - √ √
Jagoe, An tUasal Alan √ √ √

An Coiste Taighde
 17 Iúil

Pierce, An Dr. Karina (Cathaoirleach) √

O’Leary, An tUasal Tim -

Larkin, An tUasal Joe √

Jagoe, An tUasal Alan √

Fitzgerald, AN tOllamh Ger √

*Cé nár chomhalta é d'fhreastail an tUasal Cooke ar an gcruinniú sin.

Tinreamh ag Cruinnithe an Údaráis, 2015
 07 04 04 01 06 03 01 02 07 04 02 
 Ean Feabh Már Aib Beal Meith Iúil MFómh DFómh Samh Nol

Cawley, An Dr. Noel,  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Cathaoirleach

Collins, An tUasal Tom* √          

Cooke, An tUasal Tommy √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gibbons, An tUasal Padraig √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Gleeson, An tUasal Brendan √ - √ √ √ - √ √ √ √ √

Pierce, An Dr. Karina √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fitzgerald, An tOllamh Gerald √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √

Jagoe, An tUasal Alan √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √

O’Leary, An tUasal Tim √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -

Larkin, An tUasal Joe √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √

Woulfe, An tUasal Liam**     √ √ √ √ √ √ √

Murphy Uasal, Cliona***     - √ - √ √ - √

*Chuaigh téarma ceapacháin an Uasail Collins in éag ar an 2 Feabhra 2015  **Ceapadh an tUasal Woulfe chuig an Údarás le héifeacht ón  
29 Aibreán 2015  ***Ceapadh Cliona Murphy Uasal chuig an Údarás le héifeacht ón 29 Aibreán 2015
Nóta: Tá an sceideal seo i leith freastal ar chruinnithe á sholáthar i gcomhréir le mír 3.8 den Chód. 

An Coiste Iniúchóireachta 
 

Gibbons, An  √ √ √ √ √ 
tUasal Padraig 
(Cathaoirleach  
Gníomhach)
Pierce, An  √ - √ √ √ 
Dr. Karina
Gleeson,  √ √ √ √ -  
An tUasal  
Brendan 
Cawley, An  √     
Dr. Noel*
Woulfe, An   √  √ √ √ 
tUasal Liam**

*D'éirigh as an gCoiste le héifeacht ón 3 Meitheamh 2015
**Ceaptha ina Chathaoirleach ar an gCoiste le héifeacht ón 1 Lúnasa 2015

04 
Már

08  
Meith

07 
DFómh

27  
Samh

08  
Iúil

An Coiste Oibríochtaí

Gleeson, An  √ √ √ √ 
tUasal Brendan  
(Cathaoirleach)***
Cawley, An √ √ √ √ √ 
Dr. Noel
Cooke, An  - - √ √ √ 
tUasal Tommy*
Larkin, An  √ √ √ √ √ 
tUasal Joe
Murphy  
Uasal, Cliona**
*Ceapadh an tUasal Cooke ina Chathaoirleach ar an gCoiste ar an 4 Samhain 2015
**Ceapadh Cliona Murphy Uasal chuig an gCoiste ar an 4 Samhain 2015
***D'éirigh an tUasal Gleeson as an gCoiste ar an 4 Samhain 2015

04  
Feabh

24  
Feabh

28  
Lún

28 
DFómh

18  
Nol

An Coiste Ainmniúcháin 
 17 Iúil

Cawley, An Dr. Noel (Cathaoirleach) √
Fitzgerald, An tOllamh Ger √
Gibbons, An tUasal Padraig √
Cooke, An tUasal Tommy √
Pierce, An Dr. Karina √
Gleeson, An tUasal Brendan √

*Cé nár chomhalta é d’fhreastail an tUasal Cooke ar an gcruinniú sin.
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An tOllamh Gerry Boyle  
Stiúrthóir

An Dr. Frank O’Mara 
Stiúrthóir Taighde

An tUasal Tom Doherty 
Príomhoifigeach Oibriúcháin

An tOllamh Tom Kelly 
Stiúrthóir um Aistriú Eolais

An Fhoireann Ardbhainistíochta

8



Cairt Eagrúcháin  
Eanáir 2015

STIÚRTHÓIR

ÚDARÁS 
TEAGASC

AN STIÚRTHÓIREACHT
TAIGHDE

AN CLÁR
COMHAIRLE

AN STIÚRTHÓIREACHT
UM AISTRIÚ EOLAIS

FADBHREATHNAITHEACHT
AGUS FORBAIRT 
STRAITÉISEACH,

INIÚCHÓIREACHT AGUS 
CAIDREAMH POIBLÍ

AN STIÚRTHÓIREACHT
OIBRÍOCHTAÍ

AN CLÁR
OIDEACHAIS

AN CLÁR BIA

AN CLÁR TAIGHDE 

AGUS NUÁLAÍOCHTA 

UM AINMHITHE 

AGUS FÉARTHAILTE

CLÁR NA MBARR, AN 

CHOMHSHAOIL 

AGUS NA 

TALAMHÚSÁIDE

CLÁR AN

GHEILLEAGAIR 

TUAITHE AGUS NA 

FORBARTHA TUAITHE

ACMHAINNÍ 
DAONNA, 

AIRGEADAS, 
TFC AGUS 

FEIDHMEANNA 
CORPARÁIDEACHA 

EILE
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Oifigí agus Ionaid Teagasc 
Eanáir 2015

Sobhead

An Cnoc Beag

Carn Domhnach

Leitir Ceanainn

Bealach Féich

Sligeach/Liatroim/Dún na nGall

Cluainín

Béal an Átha
An Baile Mór

Maothail

An
Longfort

Ros Comáin

Tuaim

An Creagán

Béal Átha na Sluaighe

Baile Átha an Rí
Tulach Mhór

Port Laoise
Goirtín

An tAonach

Gaillimh/An Clár

Tiobraid Árann

Ciarraí/Luimneach Lios Tuathail

Cill Rois

Inis

Pailís Chaonraí

An Caisleán Nua

Trá Lí

Cill Airne

Maigh Chromtha

Cloich na Coillte
An Sciobairín

Ceann Toirc

An Chloch Liath
Dún Garbhán

Cill Mocheallóg

Cluain Meala

Durlas Cill Chainnigh

Muileann an Bhata

Cill an Dátúnaigh
Caisleán Bhaile Sheáin

Inis Córthaidh

Guaire

Tigh na hÉille

Cill Chainnigh/Port Láirge

Corcaigh Thoir

Corcaigh Thiar

PÁIRC NA DARACH

Mala
Mainistir

na Corann

An Ghráinseach

An Nás Garraithe na Lus

Baile an Ásaigh

Béal Átha hÉis

Muineachán

Dún Dealgan

Droichead Átha
An Uaimh

An Muileann
gCearr

Laois/Cill Dara/
An Mhí/Lú/Baile

Átha Cliath

An Iarmhí/ Uíbh Fhailí/
An Cabhán/
Muineachán

Cill Mhantáin/
Ceatharlach/

Loch Garman

Maigh Eo

Ros Comáin/An Longfort

Cathair
na Mart

Baile an Róba

An Caisleán
Riabhach

Clár Chlainne Mhuiris

An Cheannoi�g, An Lárionad Taighde
agus Comhairle
An Lárionad Taighde agus Comhairle

An Lárionad Comhairle

Stáisiún Taighde
Coláiste agus Seirbhís
Chomhairleach Teagasc

Coláiste Príobháideach

10



Sprioc 1 
Iomaíochas na talmhaíochta, an 

bhia agus an bhithgheilleagair 
i gcoitinne a fheabhsú

  

  
An tÚdarás
Talmhaíochta agus
Forbartha Bia
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MAIRTEOIL

Córais Táirgthe Mairteola
Is é an tAire Talmhaíochta, Bia 
agus Mara Simon Coveney TD a 
sheol Treoirlínte Teagasc maidir 
le Córais Táirgthe Mairteola ag 
seastán Teagasc ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta 
i gContae Laoise i mí Mheán 
Fómhair, treoirlínte a chuimsíonn 
14 chóras táirgthe eallaigh éagsúla. 

Léiríonn na treoirlínte seo, 
a foilsíodh i bpáirt leis an 
mBord Bia, agus a d’eascair 
as cainteanna a tharla ag 
na Cruinnithe Comhchéime 
Mairteola a rinne an tAire 
cathaoirleacht orthu, na córais 
táirgthe atá i bhfeidhm ar go leor 
feirmeacha mairteola in Éirinn. 
Cuimsíonn siad comhairle maidir 
le bainistíocht feirme a rachaidh 
chun tairbhe feirmeoirí a bhfuil 
na córais táirgthe mairteola seo i 
bhfeidhm acu cheana féin nó atá 
ag smaoineamh ar chórais den 
chineál sin a chur i bhfeidhm. 

Dúirt Pearse Kelly, Ceann na 
Roinne um Aistriú Eolais faoi 
Stoc Tirim Teagasc; “Tá na 
sonraí feidhmiúcháin agus na 
meastacháin ar ionchuir agus 
aschuir atá leagtha amach do gach 
córas sna treoirlínte seo bunaithe 
ar shonraí a fuarthas ó thaighde 
Teagasc in Ionad Taighde na Gráinsí 
agus i gCaisleán Bhaile Sheáin. 
In éineacht leis sin tá sonraí a 
deimhníodh i dtréada taispeána 
taighde Teagasc, tréad Derrypatrick 
sa Ghráinseach, mar shampla.”

Comhdháil Mairteola
Bhí na céadta táirgeoir mairteola, 
a chuireann leis an aschur 
€2 bhilliún de mhairteoil 
agus d’eallach ó fheirmeacha 
Éireannacha, i láthair ag 
Comhdháil Náisiúnta Mairteola 
Teagasc i mBaile Átha Luain. Ag 
an gcomhdháil seo, cuireadh i 
láthair na teicneolaíochtaí ar féidir 
a chur i bhfeidhm ar fheirmeacha 
chun brabúsacht a chothú.

Agus é ag oscailt na comhdhála, 
dúirt Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh 
Gerry Boyle: “Tá an taighde ar 
mhairteoil a dhéanann Teagasc, 
agus an chomhairle a thugann muid 
d’fheirmeoirí mairteola, dírithe ar 
an toradh eacnamaíoch is fearr is 
féidir a fháil ar bhonn inbhuanaithe. 
Taispeánann na torthaí airgeadais 
ón dtrian uachtarach de na 
feirmeoirí a chomhlíonann na 
Monatóirí eBhrabúis, agus na torthaí 
ó fheirmeacha taispeána Teagasc, 
go soiléir go bhfuil sé indéanta 
ollchorrlach €1,000 an heicteár 
a bhaint amach.”
Dúirt Mervyn Parr ó Ionad Teagasc 
sa Ghráinseach: “Ní bheirtear ach 
23 faoin gcéad de laonna mairteola 
in Éirinn d’athair ó inseamhnú 
saorga. Aithnítear go forleathan 
go dtugann inseamhnú saorga 
rochtain ar aithreacha a bhfuil 
cruthúnas géiniteach ag baint leo 
maidir le tréithe teirminéalacha, 
máthartha agus ar mhaithe le 
héascaíocht bhreithe laonna, rud 
a chabhraíonn níos mó le dul chun 
cinn géiniteach agus éascaíocht 
bhainistíochta. Ba chóir go mbeadh 
leath den tréad ar a laghad á phórú 
chun athsholáthar ardchaighdeáin 
tréada a chruthú agus an chuid 
atá fágtha á pórú le haithreacha 
teirminéalacha mairteola.”

Rinne Noirín McHugh, géineolaí 
Teagasc, cur síos ar an mbó 
dhiúil idéalach mar bhó a éilíonn 
ionchur oibre íseal, a tháirgeann 
lao scoite d’ardchaighdeán, agus 
a bhíonn lao aici bliain i ndiaidh 
bliana. Dúirt sí gurb é an tairbhe 
eacnamaíoch a bhaineann le bó 
innéacs athsholáthair cúig réalta 
a úsáid i gcomparáid le bó aon 
réalta amháin ná suas le €172 in 
aghaidh breith áirithe laonna.

Leag Ceannaire Fiontair Mairteola 
Teagasc, Eddie O’Riordan, 
straitéisí beathaithe amach 
chun barrfheabhas a chur 
ar fheidhmiúchán i gcórais 
fhéaraigh do bhulláin agus i 
gcórais chríochnaitheacha do 
thairbh. Dúirt sé: “Ós rud é 
go gcaitheann an chuid is mó 
d’eallach mairteola a bhfuil 
marú i ndán dóibh ar a laghad 
dhá shéasúr ar féarach chomh 
maith le dhá gheimhreadh taobh 
istigh, féadfaidh an leibhéal 
feidhmiúcháin ag aon staid den 
timthriall táirgeachta tionchar a 
bheith aige ar an bhfeidhmiúchán 
ag staid níos déanaí sa timthriall.” 

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus an 

bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú

Grianghraf de Charles Chavasse, Zoetis, Pearse Kelly, Paul Crosson agus Tom Kelleher roimh 
Chomhdháil Mairteola Teagasc.
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Feirmeacha NÍOS FEARR
Eagraíodh cuairteanna siúlóide ar 
Fheirmeacha Mairteola NÍOS FEARR 
urraithe ag Teagasc/Irish Farmers 
Journal, agus cuireadh béim le linn 
na siúlóidí seo ar conas brabúsacht 
a fheabhsú, agus béim speisialta 
leagtha ar conas ar féidir le pórú 
níos fearr cur go mór le corrlaigh 
a mhéadú in aghaidh na bó diúil 
agus in aghaidh an heicteáir.

Tá obair déanta ag an feirmeoir 
Patrick Drohan, mar shampla, i 
ndlúthchomhar le comhairleoir 
Teagasc Patrick O’Brien agus 
leis an gcomhairleoir cláir Peter 
Lawrence óna rinne sé Feirm 
Mhairteola NÍOS FEARR dá fheirm 
in 2012. Tá luach an aschuir ar an 
bhfeirm beagnach an dá oiread 
ó shin de thairbhe méadaithe ar 
líon na mbó ar an bhfeirm agus 
líon níos airde laonna á tógadh 
ag gach bó. Tá luach innéacs 
athsholáthair i bhfad níos airde 

ag na bodóga athsholáthair ná 
atá ag an dtréad ar an meán, 
agus trí leanúint ar aghaidh 
leis an bpolasaí seo sna blianta 
atá le teacht; táthar ag súil leis 
go n-ardóidh meán-innéacs an 
tréada go mór. 

Clár Lao go Mairteoil ‘Green 
Acres’ de chuid Teagasc

Seoladh Clár Lao go Mairteoil 
‘Green Acres’ de chuid Teagasc 
i lár mhí Márta. Taispeánfaidh an 
clár nua seo córais lao déiríochta 
go mairteoil ar bhonn uile-
fheirme trí ghréasán de dheich 
bhfeirm thaispeána. Is é cuspóir 
an chláir ná a thaispeáint gur 
féidir chorrlach d’os cionn €500 an 
heicteár (gan bhisigh a áireamh) 
a fháil ar an nglanbhrabús 
in aghaidh an heicteáir 
nuair a bhíonn ardleibhéal 
éifeachtúlachta teicniúil ag an 
bhfeirm mhairteola.

Ag caint ag an seoladh i dTulach 
Mhór, Contae Uíbh Fhailí, 
ghabh Stiúrthóir um Aistriú 
Eolais Teagasc, an tOllamh Tom 
Kelly, buíochas leis an deich 
bhfeirmeoir agus a dteaghlaigh 
as iad féin a chur chun cinn 
mar rannpháirtithe sa chlár, 
agus dúirt sé go raibh sé ag súil 
le dul i mbun oibre leo chun 
a thaispeáint cad is féidir a 
bhaint amach agus buntáistí an 
chláir a thaispeáint do tháirgeoirí 
mairteola eile.

Ceannaire Beef Enterprise Eddie O’Riordan agus baill d’fhoireann Roinn Talmhaíochta Stáit Aontaithe Mheiriceá (USDA) a thug cuairt ar 
Teagasc i nGráinseach in 2015.
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CAORA 
Lá Oscailte ‘Caora 2015’ 

Thaisteal feirmeoirí ó gach 
cearn den tír chun a bheith i 
láthair ag an Lá Oscailte Caorach 
tábhachtach i mBaile Átha an 
Rí, Contae na Gaillimhe. Is í an 
Feisire de Pharlaimint na hEorpa, 
Mairead McGuinness, a d’oscail an 
Lá Oscailte go hoifigiúil in ionad 
Teagasc i mBaile Átha an Rí, Dé 
Sathairn an 20 Meitheamh. 

Ag labhairt leis an slua mór 
a bhí i láthair, dúirt Mairead 
McGuinness: “Is féidir le 
feirmeoireacht caorach a bheith 
inbhuanaithe ó thaobh ioncaim 
agus ó thaobh an chomhshaoil de.  

Cabhróidh an t-eolas a fhaigheann 
sibh ón líon mór eagraíochtaí 
agus comhlachtaí a bhfuil baint 
acu le ‘Caora 2015’ libh bhur 
bhfeirmeoireacht a fheabhsú agus 
rudaí a dhéanamh ar bhealach 
níos éifeachtúla ar bhur gcuid 
feirmeacha féin. Taispeánann sonraí 
Teagasc go ngnóthaíonn an trian 
is fearr d’fheirmeoirí brabús maith 
óna gcuid feirmeoireachta caorach.”

Ag caint ag an oscailt oifigiúil, 
dúirt Stiúrthóir Teagasc, an 
tOllamh Gerry Boyle:

“Tá mé sásta go háirithe faoi na 
torthaí a fuair muid ón dtréad 
taispeána taighde caorach a 
cuireadh ar bun roinnt blianta 
ó shin. Tá mé ag súil go mór le 
torthaí an taighde ar chaoirigh 
ardghéiniteacha a tugadh isteach 
ón Nua-Shéalainn agus a cuireadh 
ar bun le déanaí a fheiceáil, 
torthaí a úsáidfidh muid mar 
phointe cóimheasa in aghaidh na 
tréada caorach is fearr dá bhfuil 
ann in Éirinn. 

Bhí sraith bailte téamúla inar 
cuimsíodh gach ábhar a bhfuil 
spéis ag táirgeoirí caorach iontu 
ar taispeáint i mBaile Átha an Rí, 
rud a chothaigh go leor caidrimh 
idir dhaoine. Bhí rath mór ar 
imeachtaí an lae.

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus 
an bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú

14



Comhdhálacha Caorach Teagasc

D’eagraigh Teagasc trí chomhdháil 
chaorach: Comhdháil Chaorach 
Shléibhe a eagraíodh i gCathair 
na Mart, chomh maith le 
comhdhálacha eile i gCill Airne, 
Contae Chiarraí agus i mBaile 
Átha Troim, Contae na Mí. Dhírigh 
na comhdhálacha ar fad ar 
shláinte tréada, cothú caorach, 
roghanna chun uan a chríochnú 
agus margaíocht, eochairábhair 
atá taobh thiar den táirgeacht 
agus brabúsacht. Rinne painéal 
cainteoirí Éireannacha agus 
idirnáisiúnta na hábhair seo a phlé. 

Rinne taighdeoirí, saineolaithe 
agus comhairleoirí Teagasc, 
Michael Diskin, Michael Gottstein, 
Shane McHugh agus cainteoirí 
Éireannacha agus idirnáisiúnta eile 
ina measc, na hábhair seo a phlé.

Rinne an Dochtúir Jos Houdijk 
ón Scottish Rural College 
(SRC), i nDún Éideann, cur síos 
ar straitéisí chun péisteanna 
a choinneáil faoi smacht gan 
a bheith ag brath go hiomlán ar 
fhrith-heilmintigh. Chuala na 
toscairí faoin bpoitéinseal atá 
i bpórú chun deacrachtaí breithe 
uain a laghdú agus marthanas 
uain a fheabhsú ón Dr. Joanne 
Conington, atá leis an SRC freisin.
 
Labhair an tOllamh Michael 
Doherty ón Scoil Thréidliachta, 
Coláiste Ollscoile Bhaile Átha 
Cliath, faoi bhithshlándáil i dTréad 
Caorach na hÉireann. Is fadhb 
mhór í an bhacaíl i go leor tréada 
agus phléigh an Dr. Fiona Lovatt, 
Tréidlia Comhairleach ón RA an 
t-ábhar tábhachtach seo. 

Jonathan Forbes Kepak, FPE Mairead McGuinness MEO, Michael Diskin Teagasc agus 
Stephanie Fitzgerald Supervalu i láthair ag ‘SHEEP2015’, an príomhlá oscailte á reáchtáil 
ag Teagasc i mBaile Átha an Rí. 

Ábhar feirmeora caorach ag déanamh 
staidéir ar stoc i mBaile Átha an Rí!
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Déiríocht
Measúnachtaí géiniteacha

Is minic nach ndéantar tréithe 
tábhachtacha a bhreithniú i 
gcláir phóraithe mar gheall ar an 
gcostas nó ar an míchaoithiúlacht 
a bhaineann lena dtomhas. Dhá 
thréith den sórt sin is ea cáilíocht 
an bhainne agus an méid beatha 
ainmhithe a hitear, tréithe ar 
iondúil nach mór dua agus 
airgead mór a chaitheamh lena 
dtomhas, rud a fhágann nach 
féidir a lán sonraí faoi bha aonair 
a bhailiú ó fheirmeacha tráchtála. 
Bíonn tionchar ag an dá chineál 
tréith ar bhrabús feirme, rud a 
fhágann nach mór iad a mheas 
faoi chuimsiú chreat spriocanna 
iomlánaíocha póraithe ar bhonn 
brabúis, amhail an tInnéacs 
Geilleagrach um Pórú (EBI).

Tá an taighdeoir de chuid Teagasc, 
an Dr. Sinead MacParland, agus 
a gcomhghleacaithe ag déanamh 
imscrúdú ar speictriméadracht 
lár-infridhearg (MIR), teicníc a 
mbaintear leas aisti i gcomhair 
gnáthanailís saotharlainne 
ar an gcion saille, próitéine 
agus lachtóis sa bhainne, chun 
féachaint an bhféadfaí í a úsáid 
chun cáilíocht an bhainne agus 
tréithe ainmhithe a thuar. 
 
“Ós rud é go mbíonn gach sampla 
bainne ó bha aonair agus ó 
ollumair faoi réir anailís MIR ar an 
mbainne, tá banc ollmhór sonraí 
feinitíopacha á ghineadh anois 
ar chostas fánach. D’fhéadfadh 
sé gur féidir na sonraí sin a chur 
i bhfeidhm i gcórais um thacú le 
cinntí i gcás gnáthbhainistíocht 
laethúil feirme, nó leas a bhaint 
astu i gcláir póraithe,” a dúirt an 
Dr. Sinead McParland.

Lá Oscailte na Cloiche Liath

“Ní mór go mbeadh 
feirmeoireacht déiríochta 
inbhuanaithe ó thaobh an 
gheilleagair, an chomhshaoil 
agus na feirme teaghlaigh de.” 
Ba í sin an teachtaireacht ó 
Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh 
Gerry Boyle, ag labhairt ag Lá 
Oscailte Déiríochta Teagasc ag an 
Cloch Liath i Mainistir Fhear Maí, 
Contae Chorcaí, Dé Céadaoin, an 
1 Iúil. Ba í forbairt inbhuanaithe 
téama an lae agus tharraing an lá 
oscailte na mílte feirmeoir ó gach 
cearn den tír agus ón gcoigríoch. 

Thug os cionn 14,000 duine cuairt ar Lá 
Oscailte Teagasc sa Chloch Liath.

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus 
an bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú
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Ag caint ag Lá Oscailte Déiríochta 
na Cloiche Liath, dúirt an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
Simon Coveney TD: “Is cuid lárnach 
den infreastruchtúr náisiúnta é 
ionad Teagasc na Cloiche Liath. Is 
obair den chéad scoth atá déanta 
aige ar bhainistíocht fhéarthailte 
agus bearta éifeachtúlachta eile 
don fheirm, agus is ábhar iontais 
é go bhfuil a fhoireann ag soláthar 
taighde agus oibre forbartha táirgí 
den chéad scoth ar an gcampas 
céanna do phróiseálaithe, a 
chuimsíonn beagnach gach cuid de 
shlabhra an tsoláthair. Molaim go 
hard Teagasc as an obair atá déanta 
aige anseo agus cuirim fáilte roimh 
gach duine atá tagtha anseo inniu 
ar thóir eolais agus ionspioráide.” 

In éineacht leis an Aire Coveney 
bhí Tom Hayes, TD, Aire Stáit sa 
Roinn Talmhaíochta, agus Sean 
Sherlock TD, Aire Stáit sa Roinn 
Gnóthaí Eachracha. Dúirt an 
tAire Sherlock: “Is acmhainní 
tábhachtacha iad an eolaíocht 
agus an teicneolaíocht atá ar 
taispeáint anseo inniu don earnáil 
feirmeoireachta agus d’earnáil 
an bhia chun cabhrú leis an 
earnáil forbairt agus fairsingiú 
a dhéanamh ar bhealach 
inbhuanaithe.”

Dhírigh fóram na bhfeirmeoirí 
déiríochta ag Lá Oscailte 
Teagasc na Cloiche Liath 2015 
ar na deiseanna atá ann do 
dhaoine óga slí bheatha rathúil 
a bhaint amach sa déiríocht, 
agus cuireadh béim speisialta 
ar conas na scileanna agus an 
taithí a theastaíonn don déiríocht 
a bhaint amach. Rinne ochtar 
feirmeoirí cur síos ar a slí bheatha 
sa bhfeirmeoireacht déiríochta. 

D’fhógair Teagasc sonraí faoin 
Seirbhís nua Fairsingithe 
Déiríochta. Beidh comhairleoirí 
Teagasc, Patrick Gowing, Abagail 
Ryan agus Paudie Kelly i gceannas 
ar sholáthar na seirbhíse nua 
pleanála agus tacaíochta. Oibreoidh 
siad i gcomhar le feirmeoirí 
atá ag déanamh infheistíochtaí 
suntasacha ina bhfeirmeacha ar 
mhaithe le pleananna forbartha 
láidre a chruthú a chothóidh 
gnólachtaí déiríochta láidre. 
Oibreoidh siad i gcomhar leis 
an ngréasán de 80 Comhairleoir 
Déiríochta Teagasc atá ann 
cheana ar fud na tíre, agus leis an 
gcúigear Saineolaithe Déiríochta 
Teagasc agus an fhoireann taighde 
chun an tseirbhís seo a thabhairt 
d’fheirmeoirí.

An Chomhdháil Náisiúnta 
Déiríochta 2015 

Tharla an Chomhdháil Náisiúnta 
Déiríochta i gCill Chainnigh 
dhá lá i ndiaidh a chéile i mí na 
Nollag. Ba é téama na hócáide 
seo ná ‘Bainistíocht sa Ré Nua’, 
agus léiríodh na dúshláin agus na 
hathruithe atá roimh fheirmeoirí 
déiríochta sa lá atá inniu ann.

Bhí sé de rogha ag an lucht 
freastail bheith i láthair ar aon 
cheann den dá lá, nó don dá lá. 
Thug ceathrar eochairchainteoirí 
ó réimsí éagsúla óráidí 
i gcaitheamh an dá lá. 

Dúirt Tom O’Dwyer, Ceann 
um Aistriú Eolais Deiríochta 
Teagasc; “Is í an ghné is nuálaí de 
chomhdháil na bliana seo ná go 
bhfuil seisiúin ar leithligh ar an 
dá thráthnóna. Bhí na daoine a 
bhí i láthair ag an gcomhdháil in 
ann freastail ar thrí sheisiún ar 
leithligh as liosta de sheacht gcinn 
a bhí le tarlú gach tráthnóna. 
Díríonn na seisiúin ar leithligh ar 
sé phríomhthopaic: féarthalamh, 
pórú/torthúlacht tréada, 
airgeadas, sláinte ainmhithe, 
saothar agus córais. Bhí na seisiúin 
seo ar fad idirghníomhach, agus 
ghlac an lucht éisteachta páirt 
bhríomhar iontu.”

Ghlac feirmeoirí ag Comhdháil Náisiúnta Déiríochta Teagasc páirt i seisiúin phlé ar leithligh. 
Tá an plé seo á threorú ag saineolaí Ithreach & Leasúcháin Teagasc, an Dr. David Wall.
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Cáilíocht bainne 

Ba é Éileamh an Mhargaidh 
Déiríochta & Caighdeáin 
Cáilíochta ábhar an tseimineáir 
a d’eagraigh an Chomhairle 
Náisiúnta Déiríochta i nDurlas, 
Contae Thiobraid Árann. Eagraíodh 
an ócáid seo mar pháirt den 
Seachtain Náisiúnta Déiríochta 
agus tharla Siúlóid Feirme Teagasc 
ina dhiaidh ar fheirm Eddie, Anne 
agus Thomas Dwan, na buaiteoirí 
náisiúnta is déanaí de Ghradam 
Cháilíocht Bainne na Comhairle 
Náisiúnta Déiríochta & Kerrygold. 

“Taispeánann taighde na 
Comhairle Náisiúnta Déiríochta an 
tábhacht phríomhúil a bhaineann, 
ó thaobh cáile de, le cáilíocht 
do Thionscadal Déiríochta na 
hÉireann. Tá an cháil atá tuilte 
go maith againn ó thaobh bharr 
feabhais de ríthábhachtach don 
iontaoibh agus don dílseacht atá 
ag tomhaltóirí i dtáirgí déiríochta 
Éireannacha sa mbaile agus sna 
margaí domhanda is luachmhara,”  
a dúirt Cathaoirleach na Comhairle, 
an tUasal Jackie Cahill.

Thug an Dochtúir David Gleeson ó 
Ionad Taighde Teagasc na Cloiche 
Liath, atá mar bhall den phainéal 
breithnithe do Ghradam Cáilíochta 
Bainne na Comhairle Náisiúnta 
Déiríochta & Kerrygold, léargas ón 
anailís agus ón iniúchadh bliantúil 
a dhéanann sé ar na feirmeacha 
déiríochta is fearr sa tír.

Braitheann trádáil agus rochtain 
ar mhargaí idirnáisiúnta go 
mór ar stádas ard sláinte na 
n-ainmhithe agus tugann an 
stádas seo buntáiste iomaíoch 
do tháirgeoirí agus próiseálaithe 
bainne Éireannacha. Ba í seo 
an phríomhtheachtaireacht a 
tháinig chun solais ag Seimineár 
Forbartha Déiríochta ICOS 
Teagasc a tharla freisin i dTiobraid 
Árann. Ba é téama an tseimineáir 
“Sláinte Ainmhithe agus Cáilíocht 
Bainne ag Leibhéal na Feirme 
agus Leibhéal na Tionsclaíochta”.

D’aithnigh Aaron Forde , POF Aurivo 
agus Cathaoirleach an Bhoird Bainne 
an ról lárnach atá ag táirgeoirí 
bainne Éireannacha i láithriú táirgí 
ar mhargaí idirnáisiúnta.

“Is de bharr ardchaighdeán ár 
n-amhábhair amháin go bhfuil 
táirge d’ardchaighdeán ar nós 
ime Kerrygold le fáil sa mhargadh 
Gearmánach.” Chuir sé dúshlán 
ar fheirmeoirí déiríochta agus ar 
dhaoine eile atá ag tacú leis an 
dtionscal déiríochta bealaí nua 
a lorg i gcónaí chun stádas sláinte 
ainmhithe agus stádas cáilíochta 
bainne a fheabhsú. 

Dúirt sé: “Ní mór dúinn 
cosaint a thabhairt in aghaidh 
réchúiseachta sna réimsí seo ós 
rud é go bhfuil custaiméir níos 
eolaí agus níos éilithí ag teacht 
chun cinn. Ní dóigh go mbeidh na 
caighdeáin cháilíochta atá againn 
inniu sásúil go leor amach anseo.”

Aaron Forde, POF Aurivo agus Cathaoirleach an Bhoird Bainne ag labhairt ag Seimineár 
ICOS faoi Fhairsingiú Déiríochta i dTiobraid Árann.

Siúlóid feirme Teagasc ar fheirm Eddie, Anne agus Thomas Dwan tar éis seimineár den Chomhairle Náisiúnta Déiríochta i nDurlas.

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta,an bhia agus an 

bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú
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Baineann Mic Léinn Dhioplóma 
Déiríochta Teagasc a gcéim amach

Bronnadh dioplóma ar chéimithe 
Dhioplóma Gairmiúil Teagasc i 
mBainistíocht Tréada Déiríochta 
ag searmanas bronnta a tharla ag 
Ionad Taighde agus Nuálaíochta 
Ainmhithe agus Féarthailte 
Teagasc, An Chloch Liath, Mainistir 
Fhear Maí, Contae Chorcaí, inniu, 
Dé hAoine, an 11 Nollaig. 

Is é seo an dara grúpa mac léinn 
a bhfuil céim bainte amach acu 
sa chúrsa nuabhunaithe seo. 

Bunfhíricí Tógála Laonna

Tháinig Sláinte Ainmhithe Éireann 
agus Teagasc le chéile le Glanbia, 
Gnó Kerry Agri agus Aurivo le 
tacaíocht Volac chun seacht 
n-ócáid Cúram Laonna a eagrú 
i mí Eanáir. Ócáidí tráthúla a bhí 
iontu ós rud é go raibh breitheanna 
lao le tosnú ar fheirmeacha 
déiríochta i gcaitheamh an dá 
sheachtain ina dhiaidh sin. 

Dhírigh na hócáidí isteach ar 
chúig eochair-réimse:  
–  Bainistíocht Mhaothaile;  
–  Cothú Lao; An Lao Sciúrtha 

a Bhainistiú; 
– Feidhmiú an Lao 
–  Scoitheadh agus Cúpláil;  
– Bithshlándáil 
–  Galar Johne a Bhainistiú ar 

breith lao. 

Bhí os cionn 1,000 feirmeoir 
i láthair san iomlán.

FÉAR

Féar Nua agus cineálacha 
Seamar Bán

Cuireadh dhá chineál nua féir de 
chuid Teagasc le Liosta Molta na 
Roinne Talmhaíochta, Bia agus 
Mara in 2015: dioplóideach darb 
ainm Glenroyal a théann chun 
síl déanach sa séasúr agus cineál 
teitreaplóideach darb ainm Solas 
a théann chun síl déanach sa 
séasúr. Sholáthair Teagasc cineál 
nua seimre báine freisin darb 
ainm Buddy.

Tá na cineálacha nua féir ag 
teacht leis an treocht le tamall 
anuas i dtaobh cineálacha 
feabhsaithe sa Liosta Molta: 
tá acmhainn táirgeachta 
fheabhsaithe acu agus dea-
fheidhmíocht i dtaobh táirgeacht 
earraigh agus táirgeacht fómhair. 

Tá an tseamair mheánduilleach 
nua in ann an fód a sheasamh san 
fhéar a ghabhann léi.

Déantar sonraí feidhmiúcháin 
bunaithe ar chóras trialach 
Féaraigh Ionsamhlaithe (gearradh 
rialta; 8 go dtí 10 ngearradh 
sa bhliain) a chur ar fáil do 
bheagnach gach cineál seagalach 
buan sna grúpaí a thagann a ndias 
i Lár an tséasúir nó níos Déanaí 
sa séasúr. Cuireann sé seo leis 
na sonraí atá bunaithe ar chóras 
trialach Sadhlais 2-Ghearrtha 
Ilfhóintigh (.i., 6 ghearradh sa 
bhliain, agus dhá ghearradh 
sadhlais san áireamh), atá ar 
fáil do gach chineál. Gach bliain, 
déanann an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara tástáil ar os cionn 
100 cineál féir agus seimre báine 
i dtrialacha macasamhlaithe 
i gcúig shuíomh ar fud na tíre. 
Déantar gach cineál poitéinsiúil 
a thástáil in aghaidh cineálacha 
ón Liosta Molta trádála thar 
thréimhse dhá bliana shíolaithe 
ar a laghad, agus déantar gach 
síolú a shábháil le haghaidh dhá 
bhliain, chun go mbeidh ceithre 
bliana shíolaithe ann san iomlán. 
Déantar na samplaí trialach a 
fhás in ithreacha ar chaighdeán 
maith ar bhealach a chabhróidh le 
roghnú na gcineálacha is feiliúnaí 
d’fheirmeoireacht thrádála 
éifeachtach. 

Siúlóid Feirme Teagasc ar fheirm Eddie, Anne agus Thomas Dwan tar éis  
seimineár den Chomhairle Náisiúnta Déiríochta i nDurlas.

Grianghraf den dealbh cois bóthair is nuaí 
in Éirinn ag léiriú trí bhó ar an dtimpeallán 
in aice le hIonad Teagasc sa Chloch Liath, 
Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí. 
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Innéacs Brabús Féaraigh
Déantar cuid fhánach den 
fhéarach in Éirinn a athshíolú, 
rud a chiallaíonn go bhfuil an 
deis iontach tairbhe a bhaint as 
an mbuntáiste mór nádúrtha seo 
á chailleadh. Is féidir le hInnéacs 
Brabús Féaraigh (PPI) Teagasc 
cabhrú le feirmeoirí féarthailte 
na saothróga seagalaí buan is 
oiriúnaí a shainaithint dá bhfeirm 
féin. Cuimsíonn an t-innéacs sé 
fho-innéacs agus tá na luachanna 
feidhmiúcháin bunaithe ar 
shonraí a bailíodh ó thrialacha 
measúnaithe a rinne an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara ar 
fhéar. 

Taobh amuigh de trí chineál 
(Clanrye, Rodrigo agus Solas), 
tá luach PPI ríofa ar fáil do na 
cineálacha ar fad ar an liosta 
molta. Seo an míniú a thug 
Michael O’Donovan ó Teagasc: 
“Bíonn luachanna an innéacs 
PPI idir €54/heicteár agus 
€208/heicteár sa bhliain don 
31 saothróg a bhfuil sonraí ar 
fáil dóibh”. Cuireann na fo-
innéacsanna an deis ar fáil na 
saothróga is fearr a roghnú le 
haghaidh cuspóirí ar leith. 

Mar shampla, trí shaothróg a 
roghnú le haghaidh dianinnilte, 
chuirfí an béim ar thoradh agus 
cáilíocht shéasúrach ábhair thirim 
(DM), agus níos lú tábhachta ar 
fheidhmíocht sadhlais. “Cuireann 
úsáid an chórais bunaithe ar 
fhiúntas geilleagrach ar chumas 
feirmeoirí na saothróga is fearr 
a chuirfidh le córais innilte 
athchogantacha ó thaobh an 
gheilleagair de a shainaithint. 
Léiríonn an t-innéacs buntáistí 
agus míbhuntáistí saothróg 
ar leith. Táthar ag súil leis go 
spreagfaidh an t-innéacs úsáid 
níos leithne den liosta saothróg 
molta agus úsáid níos fairsinge 
de shaothróga atá tarraingteach 
ó thaobh an gheilleagair de 
sa todhchaí, a dúirt Michael 
O’Donovan.”

CURAÍOCHT

An Chomhdháil Náisiúnta 
Curaíochta

Ag caint ag Comhdháil Teagasc 
dúirt John Spink, Ceann an 
Taighde ar Bharra, go bhfuil 
‘brabúsacht thodhchaí na 
hearnála curaíochta ag brath 
ar lántairbhe a bhaint as ár 
bpoitéinseal ardtoraidh; agus 
ról lárnach a bheith ag an 
uainíocht. Dúirt sé gurb iad trí de 
na príomhthosca a shocraíonn 
cumas brabúsachta chórais 
uainíochta éifeachtacha ná: barra 
tánaisteacha brabúsacha, rialú 
galar atá cost-éifeachtúil agus 
inbhuanaithe, agus tuiscint ar 
fhás barr agus foirmiú toraidh. 
Uasmhéadóidh an trí thosca seo 
le chéile an toradh.’

Is John Carroll a chuir an 
clár taighde nua ar bharra 
tánaisteacha, á mhaoiniú ag 
Teagasc/Feirmeoirí Aontaithe 
na hÉireann, i láthair, le linn dó 
an agranamaíocht pónaire don 
séasúr atá le teacht a leagan 
amach dóibh siúd atá ag iarraidh 
barr nua a chur lena n-uainíocht 
chun a chinntiú go mbeadh 
siad ag cloí leis an riail trí bharr 
agus chun leas a bhaint as na 
híocaíochtaí breise de €250/
heicteár atá le fáil faoin scéim 
íocaíochta ar phróitéin.

Seoladh Treoir Eorna Earraigh 
Teagasc ag an gComhdháil, a 
foilsíodh i gcomhar leis an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara agus 
le Boortmalt. 

Cuireann an treoir le chéile an 
fhiseolaíocht barr agus an taighde 
agranamaíochta is déanaí atá 
déanta ag Teagasc. Déanann sé 
cur síos ar conas a fhásann an 
barr agus conas a fhoirmítear 
a thoradh agus tugann sé eolas 
faoi conas barra a bhainistiú 
chun barr feabhais a chur ar fhás 
agus ar thoradh barra. Is treoir 
ilfhreastail é do thaighdeoirí, do 
chomhairleoirí, d’fheirmeoirí agus 
do mhic léinn. Bhí timpeall agus 
500 duine i láthair ag an ócáid.

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus an 

bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú

Ivan Whitten, Tim Ronaldson, Paddy 
Browne, Richie Hacket, Paud Evans tar 
éis óráide Andy Doyle ag an gComhdháil 
Náisiúnta Curaíochta.
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An Fóram Barr

Tharla Fóram Barr Teagasc na 
bliana seo i mí Mheán Fómhair, agus 
dhírigh sé ar na dúshláin theicniúla 
a bheidh roimh fheirmeoirí 
curaíochta sa bhliain atá le teacht. 

Labhair réimse cainteoirí Teagasc 
agus seachtracha ag an bhFóram. 
Thug an Dr. Michael Gaffney, 
Feithideolaí, an t-eolas is déanaí 
don fhóram faoi chineálacha 
aifide agus faoin leibhéal 
frithsheasmhachta d’fheithidicídí 
áirithe (dá ngairtear 
‘knockdown resistance’ nó ‘kdr’ 
i mBéarla). Dúirt sé, “Tá fianaise 
dearbhaithe againn go bhfuil 
an ghéin frithsheasmhachta 
kdr i gcineálacha aifide gráin 
Éireannacha agus tá muid ag 
iarraidh a fháil amach faoi láthair 
cé chomh forleathan agus atá 
an ghéin ar fud na tíre, agus cén 
tionchar praiticiúil atá aige seo 
ar an gcumas atá ag feithidicídí 
pireatróideacha aifidí gráin 
a choinneáil faoi smacht.” 

Thug Eamonn Lynch, comhairleoir 
le Teagasc, comhairle phraiticiúil 
do shaothróirí ar conas déileáil 
leis an bhfadhb. Dúirt sé: “Is mó 
seans go gcuirfidh síolrú luath an 
Fómhar seo barra i mbaol agus is 
í an chomhairle is fearr ná cóiriú 
síolta feithidicíde a úsáid sna 
cúinsí seo.” 

Prátaí Síl
Dhírigh ceardlann Teagasc 
ar thosca tábhachtacha de 
tháirgeacht phrátaí síl in Éirinn. 
Thit easpórtálacha síl ó níos mó ná 
10,000 tona in aghaidh na bliana, 
beagán níos mó ná 10 mbliana 
ó shin, go dtí na méideanna 
fánacha atá á n-easpórtáil inniu.  

Labhair an Dochtúir Barry O’Reilly 
ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara ag an gcomhdháil faoi na 
rialacháin nua ón AE a rialaíonn 
deimhniúcháin síl agus chomh 
maith leis sin faoi na caighdeáin 
ar gá do shíolta a chomhlíonadh 
chun cáiliú i ngach catagóir 
agus grád síl. 

Ghlac an Dr. Jan van der Wolf, 
saineolaí idirnáisiúnta ar an 
ngalar dubh i bprátaí ó Ollscoil 
Wageningen, páirt sa cheardlann. 
“Is fadhb ollmhór í an galar 
dubh nuair a bhíonn prátaí síl 
á dtáirgeadh agus tá aeráid 
fhliuch na hÉireann oiriúnach dá 
fhorbairt,” a dúirt an Dr. van der 
Wolf. “Tá sé dodhéanta an galar a 
dhíothú ach tá sé an-tábhachtach 
bainistiú cúramach a dhéanamh 
ar an síol sa gharraí agus le linn 
a stórála,” a dúirt sé freisin. 

Leag an Dr. Denis Griffin ó ionad 
Teagasc i bPáirc na Darach na 
bealaí amach ar féidir le saothróirí 
béim a chur ar tháirgeacht phrátaí 
síl speisialaithe, in ionad bairr 
dúbailte a bhaint, agus mhínigh sé 
na príomhstaid chun é seo a bhaint 
amach. Chuir foireann Teagasc 
Pháirc na Darach na torthaí 
taighde is déanaí i láthair maidir 
le bainistiú víris agus bainistiú na 
néimeatóide ciste práta.

Cainteoirí ag Fóram Barr Teagasc.
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Lá Oscailte na mBarr agus 
Spraeirí i bPáirc na Darach 

Gnóthaíonn saothróirí 
Éireannacha cuid de na torthaí 
ar bharra is airde ar domhan 
ach de bharr ár n-aeráid bíonn 
ionchur suntasach ag teastáil. 
Tá sé tábhachtach mar sin 
ionchuir leasacháin a oiriúnú do 
riachtanais ithreacha agus bhairr. 
Ina theannta sin, gach bliain 
déanann feirmeoirí infheistíocht 
de €80 milliúin i dtáirgí cosanta 
barr ar mhaithe le fiailí, lotnaidí 
agus galair a choinneáil faoi 
smacht ar a bhfeirmeacha.

Dhírigh lá oscailte mór barr agus 
spraeirí a tharla in ionad Teagasc 
i bPáirc na Darach, Ceatharlach, 
i mí an Mheithimh ar chabhair 
a thabhairt d’fheirmeoirí na táirgí 
seo a úsáid ar an mbealach is 
éifeachtúla. 

Dúirt Ceann an Taighde ar Bharra 
Teagasc, John Spink: “Braitheann 
an toradh is fearr ar infheistíocht 
ar thrí rud - rudaí a dhéanamh 
ag an am ceart, an táirge ceart 
a roghnú agus an úsáid cheart 
a bhaint as an dtáirge. Tá muid 
ag cur béime ar thábhacht an 
trí rud seo ag an ócáid seo inniu. 
Leanann ár dtaighde ar aghaidh 
ag coinneáil súil ar éifeachtúlacht 
na dtáirgí atá ar fáil, agus ag 
sainaithint an t-am is fearr chun 
na táirgí sin a úsáid.

Beidh taispeántais bheo ag tarlú 
i rith an lae ar fad ar conas an 
tairbhe is mó a bhaint as do 
spraeire agus ar conas é a fháil 
réidh don scrúdú spraeire.”

Dermot Forristal agus Brendan Burke ag taispeáint teicneolaíochta spraeála ag Ionad Teagasc, Páirc na Darach, Ceatharlach. 

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus 
an bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú
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BIA 

Baictéir a aimsiú

D’fhógair Institiúid Náisiúnta 
Tyndall, Corcaigh, agus Teagasc 
seoladh na comhpháirtíochta 
‘Spore Analysis Critical Control 
Point’ (SACCP). Is é seo an chéad 
chomhpháirtíocht dá chineál. 
Forbróidh sé bithbhraiteoir 
iniompartha chun baictéir 
spóirdhéanmhach dhíobhálach 
de bhunadh an chomhshaoil 
a d’fhéadfadh dul isteach sa 
slabhra soláthair déiríochta a 
bhrath, rud atá ríthábhachtach 
anois ós rud é go bhfuil na critéir 
mhicribhitheolaíochta ag éirí níos 
géire do tháirgí ar nós foirmle 
bhainne naíonáin. 

Arna fhorbairt in Éirinn, 
déanfaidh an córas nua seo próisis 
mhonatóireachta cáilíochta sa 
tionscal déiríochta a athrú as 
éadan ag leibhéal domhanda, 
rud a rachaidh chun tairbhe 
ghnóthaí agus tomhaltóirí. Tá 
na próisis reatha chun spóir 
a bhrath anásta agus is féidir 
na laethanta a chaitheamh ag 
déanamh anailíse sa tsaotharlann 
chun toradh deiridh a bhaint 
amach. Lena thaobh sin, beidh 
an bithbhraitheoir atá á fhorbairt 
iniompartha agus bainfidh sé 
amach torthaí laistigh de chúpla 
nóiméad. Táirgeann Éire 15% 
d’fhoirmle bhainne naíonáin an 
domhain, rud a fhágann gur imreoir 
ríthábhachtach í sa mhargadh 
déiríochta domhanda.

Comhoibriú Próiseála

Fógraíodh comhaontú nua 
comhoibríochta ag Ionad Taighde 
Bia Teagasc na Cloiche Liath, 
Mainistir Fhear Maí, Contae 
Chorcaí idir Glanbia Ingredients 
Ireland (GII) agus Teagasc i 
réimsí na gcomhábhar agus na 
bpróiseála déiríochta. Leagann 
an comhaontú béim ar fhorbairt 
chumas eolaíochta chun tacú le 
breisluach sna réimsí comhábhar 
cáise agus déiríochta a chothú. 

Ag labhairt ag an seoladh, dúirt 
Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh 
Gerry Boyle: “Le deireadh na 
gcuótaí bainne agus an stór 
bainne atá ann dá bharr, tá gá 
le haistriú tapa a dhéanamh ar 
shaineolas eolaíochta chun úsáidí 
deiridh nua do chomhábhair 
déiríochta sna margaí easpórtála 
a fhorbairt. Déanann an 
comhoibriú seo cumas forleathan 
Teagasc i gceimic agus i bpróiseáil 
na déiríochta a chur le chéile le 
saineolas GII ar chomhábhair 
déiríochta agus chothúcháin ar 
mhaithe le táirgí nua nuálacha 
a thabhairt go dtí margaí 
easpórtála.” 

Chun tacaíocht a thabhairt 
don tionscnamh seo, rinneadh 
comhaontú faoi chlár eolaíochta a 
bhunú idir an dá pháirtí a thacóidh 
le soláthar na bhforbairtí is déanaí 
in eolaíocht agus i dteicneolaíocht 
na déiríochta ag GII, an 
scairshealbhóir príobháideach is mó 
atá ag Moorepark Technology Teo. 

Infheistíocht i bpróiseáil déiríochta 

Déanfaidh infheistíocht 
€35 milliún ón Rialtas agus 
ó thionscal Éire a chur chun cinn 
mar phríomh-imreoir domhanda 
sa nuálaíocht déiríochta, agus 
cabhróidh an infheistíocht le 
deiseanna fáis fadtéarmacha a 
thapú trí mhéadú tuartha de 50% 
a dhéanamh ar an stór bainne 
Éireannach roimh 2020. 

Mar a fhógair Simon Coveney T.D. 
an tAire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, le chéile le Richard Bruton 
T.D. an tAire Post, Fiontar agus 
Nuálaíochta ag Comharchumann 
‘Arrabawn’ i gContae Thiobraid 
Árann, tá dhá thionscnamh ag 
baint leis an infheistíocht:

•  Reáchtálfaidh Ollscoil Luimnigh 
Ionad Teicneolaíochta Próiseála 
Déiríochta (DPTC) a chosnóidh 
€25 milliún arna thacú ag 
comhpháirtithe tionsclaíochta 
déiríochta agus ag Fiontraíocht 
Éireann faoi choimirce na 
Roinne Post; 

•  Déanfaidh Teagasc agus 
scairshealbhóirí an tionscail 
dhéiríochta infheistíocht €10 
milliún i méadú áise píolótaí 
Moorepark Technology Teo (MTL) 
i Mainistir Fhear Maí, Corcaigh.

Den 10 bpríomhchomhlacht 
déiríochta atá bainteach leis an 
infheistíocht, tá seacht gcinn ag 
déanamh infheistíochta san dá 
thionscnamh; Arrabawn Co-op, 
Aurivo, Carbery, Dairygold, 
Glanbia, Kerry, agus Tipperary Co-
Op. Tá Lakeland Dairies mar chuid 
den chuibhreannas DPTC amháin.

An Dr. Karen Twomey, Institiúid Náisiúnta Tyndall. Grianghraf: Michael MacSweeney
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Tá Ornua agus North Cork Co-op 
ag infheistiú i MTL. Déanfaidh 
Ollscoil Luimnigh naoi Eagraíodht 
a dhéanann taighde (RPO) a 
threorú san DPTC chun an 
taighde agus teicneolaíocht atá 
riachtanach a sholáthar, rud 
a chruthóidh 52 post nua do 
thaighdeoirí sároilte le linn saolré 
cúig bliana an ionaid. 

Agus é ag fógairt infheistíocht 
€10 milliún ag Teagasc agus 
scairshealbhóirí tionscail chun 
áis phíolótach MTL a leathnú 
agus a nuachóiriú, dúirt an 
tAire Coveney: “Tá iliomad 
fáthanna ann go bhfuil ciall le 
hinfheistíocht a dhéanamh i nuáil 
táirgí agus próiseas. Cinntíonn sí 
go gcuirtear luach le hamhábhair 
d’ardchaighdeán in Éirinn.

Cinntíonn sé seo go mbeidh 
a oiread cúnaimh agus is 
féidir á thabhairt ag an earnáil 
déiríochta do chruthú fostaíochta 
agus do gheilleagar na hÉireann 
go ginearálta. 

Cuireann sí chomh maith 
le hiomaíochas feabhsaithe, 
agus cabhraíonn sí le tionchar 
luaineacht na bpraghsanna 
tráchtearraí ar oibreoirí ar 
feadh an tslabhra sholáthair a 
mhaolú, feirmeoirí san áireamh.” 
Is iad na cuideachtaí atá ina 
scairshealbhóirí ag Moorepark 
Technology Teo ná; Arrabawn 
Co-op, Aurivo, Carbery, Dairygold, 
Glanbia, Ornua, Kerry, North Cork 
Co-op agus Tipperary Co-Op.

Tairseacha Teagasc go Bianna 
Sláintiúla

Tharla ócáid in Ionad Taighde 
Bia Teagasc, sa Chloch Liath, 
Mainistir Fhear Maí, Corcaigh 
i mí na Nollag, chun taighde agus 
deiseanna maidir le táirgeacht 
bhia a chur i láthair do tháirgeoirí 
bia Éireannacha. Thug an ócáid 
seo deis do tháirgeoirí bia agus 
comhábhair an t-eolas is déanaí 
a fháil faoi na príomhchúraimí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta 
maidir le sláinte thomhaltóirí 
agus faoi na treochtaí is déanaí 
i dtaighde Bia Shláintiúil. 

Ag oscailt na hócáide, dúirt 
Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh 
Gerry Boyle go dtugann na hócáidí 
seo an deis chun caidreamh 
leanúnach a fhorbairt idir an bpobal 
taighde agus tionscal an bhia. 

D’oscail an Coimisinéir Eorpach Phil Hogan (lár) an ócáid Tairseacha Nuálaíochta sa Bhia.

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus 
an bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú
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Spreagann sí líonrú agus plé idir 
chomhlachtaí agus taighdeoirí 
i dTeagasc agus i gColáiste 
na hOllscoile Corcaigh, agus 
eascróidh nuálaíochtaí todhchaí 
in earnáil an bhia ó na naisc seo.

An Chomhdháil Taighde ar Bhia

Tharla an 44ú Comhdháil 
Bhliantúil Taighde ar Bhia ag 
Ionad Taighde Bia Teagasc na 
Cloiche Liath i Mainistir Fhear 
Maí, Contae Chorcaí. Thug an 
ócáid seo ardán do mhic léinn 
iarchéime chun a dtorthaí 
taighde a thaispeáint i bhfoirm 
cur i láthair ó bhéal nó póstaeir. 
Le breis is 40 bliain anuas, 
tionóladh an chomhdháil seo (ar 
a dtugadh Comhdháil Bhliantúil 
Choláiste na hOllscoile Corcaigh 
ar Eolaíocht agus Teicneolaíocht 
an Bhia) in gColáiste na hOllscoile 
Corcaigh, ach reáchtáil Teagasc an 
ócáid i mBaile an Ásaigh in 2013 
agus i gColáiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath in 2014. 

Tháinig an chomhdháil go dtí 
Ionad Teagasc na Cloiche Liath 
don chéad uair i mbliana. 

Tá an chomhdháil bunaithe 
anois mar an phríomhócáid 
Taighde ar Bhia in Éirinn do mhic 
léinn iarchéime sna hábhair a 
bhaineann le bia. Chuala os cionn 
110 duine ó Teagasc agus ó na 
hOllscoileanna a bhí i láthair 18 
gcur i láthair ó bhéal agus chonaic 
siad 50 póstaer eolaíochta, curtha 
i láthair ag mic léinn iarchéime 
don chuid is mó. 

I gcás go leor de na mic léinn seo, 
ba í seo an chéad uair a raibh 
lucht éisteachta nó féachana 
náisiúnta acu, agus is comhdháil 
í a thugann deis do thaighdeoirí 
óga ar bhia líonrú agus cumarsáid 
a dhéanamh i gcónaí.

Adrian Brodkorb, Sophie Gaspard, Dara Kirke, agus Mark Fenelon ag an 44ú Comhdháil 
faoi Thaighde Bia ag Ionad Taighde Bia Teagasc, an Chloch Liath.

 
Rannpháirtithe ag an ócáid Tairseacha 
Nuálaíochta sa Bhia ag ionad Teagasc, 
Baile an Ásaigh.
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Bainistíocht Feirme

Comhdháil Teagasc ar Ghnó 
Feirme

Bhailigh Teagasc le chéile 
gairmithe tuaithe a oibríonn le 
feirmeoirí do Chomhdháil ar Ghnó 
Feirme i dTulach Mhór a raibh 
an téama ‘Gairmithe ag obair 
le chéile’ aici. 

Tá go leor gairmithe éagsúla ag 
obair san earnáil talmhaíochta 
idir dhlíodóirí, cuntasóirí, agus 
sainchomhairleoirí talmhaíochta. 
Aithníonn Teagasc an riachtanas 
atá ann a bheith ag obair go dlúth 
leis na gairmithe seo ar mhaithe 
leis na cliaint atá i gcoiteann 
againn. 

Tá sé seo ábhartha go háirithe 
nuair a bhíonn feirmeoirí ag 
déanamh cinnidh faoi bhealach 
isteach ar thalamh, cáin, 
comharbas agus anailís gnó 
a dhéanamh. Ag labhairt ag an 
ócáid, dúirt Fintan Phelan, Ceann 
Roinn Bainistíochta Feirme 
Teagasc: 

“Ba é príomhchuspóir ócáid an lae 
inniu ná eolas a roinnt, comhairle 
agus taighde Teagasc a thabhairt 
d’éinne eile atá ag cur seirbhísí ar 
fáil d’fheirmeoirí nó dóibh siúd 
atá ina gcónaí faoin tuath.”

Sheol Andrew Doyle TD, 
Cathaoirleach Chomhchoiste 
an Oireachtais ar Thalmhíocht, 
Bhia agus an Mhara, foilseachán 
nua dar teideal “Guidelines 
for Long Term Land Leasing”. 
Is é cuspóir an doiciméad seo 
treoir a thabhairt d’fheirmeoirí 
agus d’úinéirí talún a bhfuil sé 
i gceist acu talamh a léasú go 
fadtéarmach. 

Teimpléad 
Feirmeoireachta 
i bPáirt don Déiríocht
Tá comhaontú teimpléid 
samplach forbartha don 
fheirmeoireacht déiríochta 
ag Tom Curran, Speisialtóir 
Struchtúir Feirme Teagasc.

Bhí an teimpléad forbartha 
i gcomhar le coiste stiúrtha 
a rinne ionadaíocht ar son réimse 
leathan páirtithe leasmhara agus 
le tacaíocht Chumann Bainisteoirí 
Feirme na hÉireann.

Is é cuspóir an teimpléid cabhrú 
le húinéirí talún agus feirmeoirí 
féideartha i bpáirt comhaontú 
slán dlí a chruthú nuair a bhíonn 
oibríocht feirmeoireachta déiríochta 
i bpáirt á forbairt acu.

Cathal O’Donohue agus Thomas Curran, 
Teagasc, an tAire Stáit, Tom Hayes le John 
Fitzgerald, Jerry Twomey, Cathaoirleach 
Chumann Bainisteoirí Feirme na hÉireann.
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FORAOISEACHT
Clár Nua Foraoiseachta 

D’eagraigh Teagasc sraith 
cruinnithe eolais ar fud na tíre 
faoin gClár Nua Foraoiseachta 
2014-2020 i gcomhpháirt le 
Seirbhís Foraoiseachta na Roinne 
Talmhaíochta, Bia agus Mara. 
Mheall na cruinnithe seo os cionn 
1,300 duine a chuala sonraí faoi 
na deontais mhealltacha nua do 
bhunú agus tacaíocht fhoraoise 
agus sonraí faoin gceangail atá 
idir dheontais foraoiseachta nua 
agus scéimeanna tacaíochta 
talmhaíochta eile.

Is é cuspóir an Chláir 
Fhoraoiseachta nua ná tacaíocht 
a thabhairt do phlandáil os 
cionn 43,000 heicteár d’fhoraoisí 
nua chomh maith le tacaíocht 
a thabhairt do thógáil suas go 
dtí 690 ciliméadar de bhóithre 
nua foraoise. Gné thábhachtach 
eile den chlár nua ná an cistiú 
suntasach a chuirfear ar fáil chun 
coillte dúchasacha na hÉireann a 
chosaint agus a fheabhsú. Faoin 
Scéim Chaomhantais do Choillte 
Dúchasacha, beidh beagnach 
2,000 heicteár de na coillte seo i 
dteideal deontais. 

Beith a Fheabhsú 

D’aontaigh Teagasc agus Plandlann 
None so Hardy plean tráchtálaithe 
a thionscnamh chun saothrú beithe 
feabhsaithe ón gclár feabhsúcháin 
ar chrainn, atá á threorú ag Teagasc, 
a thacú agus a chinntiú.

Dúirt Nuala Ní Fhlatharta, Ceann 
Roinn Forbartha Foraoiseachta 
Teagasc: “Is toradh an fógra seo 
ar sheacht mbliana déag de 
thaighde feabhsúcháin ar chrainn 
a thionscnaigh agus a threoraigh 
Teagasc i gcomhar le Coláiste 
na hOllscoile Corcaigh agus an 
Coláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath, agus a mhaoinigh an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara don 
chuid is mó. Tá staid spreagúil 
sroichte ag an taighde anois ós 
rud é go bhfuil comhpháirtíochtaí 
straitéiseacha á gcruthú againn 
le táirgeoirí/plandlanna tráchtála 
síl chun a chinntiú go rachaidh 
taighde Teagasc ar aghaidh go 
dtí an chéad chéim eile trí stoc 
feabhsaithe le cur a chur ar fáil 
d’úinéirí talún.”

Mhínigh taighdeoir Teagasc, 
an Dr. Oliver Sheridan, tosca 
an tionscadail thaighde seo: 
“Déantar os cionn milliún crann 
beithe a phlandáil gach bliain in 
Éirinn; le haghaidh scéimeanna 
bithéagsúlachta agus coillearnaí 
dúchasacha don chuid is mó. 
Beith gheal ar chaighdeán i bhfad 
níos airde (lorga díreach agus níos 
lú cranraí) le fás an mhéid de 
26% níos mó an toradh a bhí ar 
chláir phóraithe crainn i dtíortha 
eile, ar nós an Fhionlainn agus an 
tSualainn.”

Ag Labhairt faoi Adhmad

D’oscail Tom Hayes TD, an tAire 
Stáit agus an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara le freagracht as 
foraoiseacht, an ócáid ‘Labhairt 
faoi Adhmad’ i dTulach, Contae 
Cheatharlach. Ba é cuspóir na 
hócáide ná deis a thabhairt 
d’úinéirí foraoise rochtain a fháil 
ar eolas maidir le díol adhmaid 
- chun a fháil amach faoin 
bpróiseas díolacháin adhmaid, 
faoi roghanna maidir le saothrú 
foraoiseachta agus faoi bhealaí 
ar féidir luach an adhmaid 
a uasmhéadú.

Teagasc a d’eagraigh an ócáid, 
i gcomhar leis an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
le Cumann Foraoisí agus Táirgí 
Foraoisí na hÉireann agus le 
tionscal na foraoiseachta. Ba í an 
ócáid i gCeatharlach an dara 
ócáid sa tsraith; tharla ócáid 
cosúil léi i gClár Chlainne Mhuiris, 
Contae Mhaigh Eo.

Ag labhairt ag oscailt na hócáide 
i gCeatharlach, dúirt an tAire 
Stáit Hayes gurb deis úsáideach 
iad na hócáidí ‘Labhairt faoi 
Adhmad’ d’úinéirí foraoise chun 
eolas a fháil faoi shaothrú agus 
faoi mhargaíocht foraoiseachta 
agus chun ‘labhairt’ le chéile faoi 
gach gné den bharr adhmaid go 
bunúsach. 

An Dr. Nuala Ní Fhlaharta ag labhairt ag 
an ócáid ‘Labhairt faoi Adhmad’ i dTulach.

Ar chlé: Fotheideal le Teacht.
Fotheideal le Teacht.
Fotheideal le Teacht.
Fotheideal le Teacht.
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MUCA
Comhdháil na bhFeirmeoirí 
Muice

Tharla Comhdháil na bhFeirmeoirí 
Muice Teagasc ar an Máirt an 
20 Deireadh Fómhair i Cavan 
Crystal Hotel, i gCabhán agus 
ar an gCéadaoin an 21 Deireadh 
Fómhair sa Horse & Jockey Hotel, 
i nDurlas, Contae Thiobraid Árann. 
Breathnóidh na haoichainteoirí 
Jannes Doppenberg agus Francesc 
Molist ó Schothorst Feed Research 
san Ísiltír ar Chomhábhair 
Bheathaithe Mhalartacha a úsáid 
chun costais bheathaithe a laghdú. 

Is réimse an-tábhachtach é seo 
do tháirgeoirí muc ós rud é go 
bhfuil táirgeoirí Éireannach 
ag iarraidh gearradh siar ar a 
gcostais táirgeachta chun páirc na 
himeartha a chothromú idir iad 
féin agus an iomaíocht Eorpach. 
Thug Caroline Garvan agus Denis 
Healy ón Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara an t-eolas is déanaí 
ar ábhair fhrithmhiocróbaigh i 
dtáirgeacht muc agus labhair 
siad faoi na dúshláin atá roimh 
an earnáil ó thaobh laghdaithe 
ar úsáid fhrithmhiocróbaigh de. 
D’fhéach páipéir eile ar chothú, 
feidhmiúchán agus sláinte feirme.

Leag Ceann na Roinne Forbartha 
ar Mhuc Teagasc, Ciarán Carroll, 
amach dréacht den chlár 
Straitéise don Roinn Forbartha ar 
Mhuc don chéad cúpla bliain eile.

I gcur i láthair póstaeir ag an 
gcomhdháil, thug taighdeoirí 
Teagasc agus mic léinn PhD 
léargas ginearálta ar cad é atá 
ag tarlú i roinnt tionscnamh ar 
mhuca atá á dhéanamh in Ionad 
Teagasc na Cloiche Liath. 

Dúirt Ceann na Roinne Forbartha 
ar Mhuc Teagasc, Ciarán Carroll: 
“Thug an chomhdháil deis 
luachmhar do gach duine san 
earnáil bualadh le táirgeoirí eile 
agus an t-eolas is déanaí a fháil ó 

 
Roinn Forbartha ar Mhuc Teagasc 
agus ó na cainteoirí eile ar na 
ceisteanna agus na dúshláin atá 
roimh an earnáil.”

Tuilleadh taifeadta
Tá méadú tagtha ar an líon 
muc atá á thaifeadadh i gcóras 
taifeadta & anailíse tréada 
Teagasc, eProfit Monitor PigSys, ó 
70,000 cráin in 2014 go dtí 84,000 
cráin in 2015 (56% den Tréad 
Náisiúnta).

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus an 

bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú

Sa phictiúr ag Comhdháil ar Mhuc Teagasc 
ag an Horse & Jockey, Contae Thiobraid 
Árann tá na cainteoirí Ciaran Carroll, 
Ceann Roinn Forbartha 
ar Mhuc Teagasc, James 
Doppenberg, Schothorst 
Feed Research (An Ísiltír), 
Edgar Garcia Manzanilla, 
Teagasc & Francesc Molist, 
Schothorst Feed Research 
(An Ísiltír).

Ina measc a raibh i láthair ag Comhdháil na bhFeirmeoirí Muice 2015 i Cavan 
Crystal Hotel bhí Anna Lavery, Ionad Teagasc na Cloiche Liath, Amy Haigh, 
Ionad Teagasc na Cloiche Liath agus Bernadette Doyle, Oifigeach Taighde 
Conartha, Ionad Theagasc na Cloiche Liath.
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OIDEACHAS
Cúrsa Teastais Uaine Teagasc 
 
Bhí thart ar 1,100 duine i láthair 
ag na 27 ócáid a d’eagraigh 
Teagasc le haghaidh tús na gcúrsaí 
Teastais Uaine Teagasc i mí na 
Nollag 2015. Bhí na hócáidí seo 
eagraithe chun iarratasóirí Scéim 
na bhFeirmeoirí Óga agus Scéim 
an Chúlchiste Náisiúnta in 2015 
a éascú. Shoiléirigh an Coimisiún 
Eorpach go mbeadh ar iarratasóirí 
Scéim na bhFeirmeoirí Óga/An 
Chúlchiste Náisiúnta 2015 clárú do 
chúrsa talmhaíochta faofa roimh 
dheireadh 2015 chun coinníollacha 
Scéim na bhFeirmeoirí Óga/
An Chúlchiste Náisiúnta 2015 a 
chomhlíonadh. Ní dheachaigh an 
riachtanas seo i bhfeidhm ach ar 
na hiarratasóirí scéime sin nach 
raibh an cháilíocht riachtanach 
oideachais bainte amach acu 
cheana, nó nach raibh cúrsa 
tosaithe acu cheana a mbeadh a 
leithéid de cháilíocht mar thoradh 
air. Rinne Teagasc socruithe, agus 
é ar an bpríomhsholáthraí oiliúna 
d’fheirmeoirí óga, le cinntiú gur 
féidir iarratasóirí scéime a chlárú 
i gclár Teastais Uaine i Mí na Nollag.

Tá an t-éileamh ar chlár Teastais 
Uaine Teagasc do dhaoine fásta níos 
mó ná mar a bhí riamh. I rith 2015, 
chláraigh Teagasc os cionn 3,500 
foghlaimeoir dá chúrsa Teastais 
Uaine do dhaoine fásta, méid 
duine a bhí suas ón ngnáth 500 
foghlaimeoir cláraithe in aghaidh 
na bliana. Bhí tionchar ag go leor 
rudaí ar an éileamh neamhghnách 
seo ar an dTeastas Uaine. 

Ina measc seo, tá an gá atá le 
Teastas Uaine nó a chomhionann 
a bheith ag feirmeoirí óga le 
haghaidh cuid mhór scéimeanna 
feirme agus dreasachtaí 
airgeadais/cánachais chaipitiúil. 
Spreagadh mór eile atá ann 
ná an mhian atá ag cuid mhór 
daoine fásta san fheirmeoireacht 
oideachas talmhaíochta a bhaint 
amach chun a n-eolas agus a 
dteicneolaíocht feirmeoireachta 
a fheabhsú mura raibh deis acu a 
leithéid a dhéanamh roimhe sin.

Mac léinn na bliana

Is é Damien McGrath buaiteoir 
2015 an ghradaim Mac Léinn 
na Bliana Teagasc/FBD. Rinne 
Damien an cúrsa Teastais Uaine 
Teagasc ag Coláiste Talmhaíochta 
an Chreagáin.

Tá sé mar aidhm aige uasmhéadú 
a dhéanamh ar an mbainne 
ó fhéar agus na tiúchain 
á gcoinneáil ag 0.5 tonna in 
aghaidh na bó in aghaidh na 
bliana. Déanann sé an féar 
a thomhas agus a bhuiséadú 
go seachtainiúil agus tá clár 
leanúnach athshíolaithe féir ar 
siúl aige. Is í aidhm Edward feirm 
déiríochta eile a bhunú sna cúig 
bliana atá le teacht. Oibríonn sé 
i ndlúthchomhar le comhairleoir 
Teagasc, Seamus Nolan, agus 
tá baint aige le dhá ghrúpa plé 
feirmeoirí. 

Dúirt Tony Pettit, Ceann 
Oideachais Teagasc an méid seo:

“Agus mé ag cur agallaimh ar 
iomaitheoirí sa bhabhta ceannais 
don ghradam Mac Léinn na 
Bliana le cúpla bliain anuas, 
tá sé le feiceáil agam go bhfuil 
caighdeán na n-iomaitheoirí ag 
feabhsú bliain i ndiaidh bliana. 
Is ábhar misnigh é go bhfuil 
eolas agus tuiscint chomh maith 
ag na hiomaitheoirí seo thar 
eochairtháscairí feidhmíochta ar 
nós bainistíochta féarach, pórú, 
torthúlacht tréada agus rialú 
costas agus anailís bhrabúsachta. 

Tá ardleibhéal freagrachta glactha 
ag go leor de na hiomaitheoirí 
seo, nó fiú freagracht iomlán 
ar fheirmeacha baile, nó trí 
chomhpháirtíochtaí feirme, agus 
tá sé le feiceáil go bhfuil siad 
lán-ábalta an fhreagracht seo 
a ghlacadh.”

Is é Damien McGrath buaiteoir 2015 an gradam Mac Léinn na Bliana Teagasc/FBD. Rinne 
Damien a chúrsa Teastais Uaine Teagasc ag Coláiste Talmhaíochta an Chreagáin.
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Bhí éileamh neamhghnách
ar chúrsaí Teastais Uaine do
dhaoine fásta le dhá bhliain
anuas. Cláraíodh beagnach
4,500 foghlaimeoir i gcúrsaí
páirtaimseartha agus
cianfhoghlama Teastais Uaine
Theagasc ó dheireadh 2014 ar
aghaidh. Cuireann Teagasc in
iúl nach bhfuil na hacmhainní
ann go fóill chun freastal ar
an éileamh seo ar chúrsaí
Teastais Uaine. Tá athbhreithniú
á dhéanamh ag Teagasc chun
a fháil amach conas ar féidir
an líon mac léinn a nglactar leo
sna cúrsaí a uasmhéadú. 

Teastais straitéise d’fheirmeoirí
céimithe

Bhain an chéad grúpa feirmeoirí
Teastas Straitéise Teagasc/Scoil
Ghnó Michael Smurfit Choláiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath, amach
i mí na Nollag. Chríochnaigh an
grúpa seo an cúrsa ag an am
seo anuraidh agus críochnóidh
dhá ghrúpa bhreise an cúrsa
i mbliana.

Tugann foireann Choláiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus
foireann Teagasc an cúrsa agus
bronnann Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath an cháilíocht atá
deimhnithe go hiomlán.

Cúrsaí Gairneoireachta
Obairbhunaithe

Sheol Coláiste Teagasc na
Gairneoireachta Taitneamhachta
atá bunaithe i nGarraithe
Náisiúnta na Lus, Baile Átha
Cliath, sraith nua cúrsaí
páirtaimseartha/obairbhunaithe
don earnáil gairneoireachta.
Soláthrófar ceithre ghradam
QQ1 Leibhéal 6 in Eolaíocht agus
i gCothabháil Scraithe Spóirt, i
nGarraíodóireacht Margaidh,
i dTáirgeacht Stoc Phlandlanna
agus i nDearadh agus Déanamh
Tírdhreacha.

Dúirt Príomhoide Choláiste
Teagasc na Gairneoireachta
Taitneamhachta, John Mulhern:
“Tá na cúrsaí seo dírithe ar
mhic léinn ionchasacha atá
fostaithe faoi láthair sa tionscal
gairneoireachta agus ar mhaith
leo a ngairm i gcíbe earnáil
a roghnaigh siad a fhorbairt.
Cuirfidh na cúrsaí seo ar chumas
an mhic léinn tuiscint níos fearr
a fháil ar na heolaíochtaí atá
mar bhunús a (h)earnála agus
cabhróidh siad leis/léi a scileanna
agus a (h)inniulachtaí praiticiúla
a fheabhsú.”

GAIRNEOIREACHT

Tionscail Mhuisiriúin na
hÉireann agus an RA ag ‘Baint
Leasa as Nuálaíocht’

Phlé toscairí ag an gComhdháil
Mhuisiriúin agus Seó Trádála 
UileÉireann agus RA i Muineachán
conas atá tionscail mhuisiriúin
na hÉireann agus an RA ag ‘Baint
Leasa as Nuálaíocht’.

Bhailigh an Chomhdháil, a rinne
an Bord Bia urraíocht uirthi, le
chéile saothróirí, eolaithe agus
soláthraithe ó 32 contae na
hÉireann, agus ón Ríocht A 
ontaithe.

D’oscail Tom Hayes, an tAire Stáit
ag an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, le freagracht speisialta 
do ghairneoireacht an ócáid, a  
raibh ‘Leas a Bhaint as 
Nuálaíocht’ mar théama aici.

Dúirt an tAire Hayes: “Le
beagnach 50% de luach ár
dtáirgeacht gairneoireachta
inite, is é an tionscal muisiriúin
an earnáil is tábhachtaí i bhfad
de thionscal gairneoireachta
na hÉireann. Cuireann an
bhéim láidir ar easpórtáil agus
na hardleibhéal fostaíochta
le hionchur na hearnála i
ngeilleagar na hÉireann agus go
mór mór sa gheilleagar tuaithe.
Áirítear saothróirí muisiriúin na
hÉireann i measc na saothróirí
muisiriúin is forásaí ó thaobh na
teicneolaíochta de agus ó thaobh
éifeachtúlachta de ar domhan.”

Measann Bord Bia go bhfuil luach
ag geata na feirme de €173 milliún
ag táirgeacht muisiriúin an  
Tuaiscirt agus an Deiscirt nuair a 
chuirtear le chéile iad. Meastar go 
bhfuil luach ag geata na feirme 
£115 milliún ag táirgeacht  
mhuisiriúin an RA. Déantar an 
chuid is mó de tháirgeacht na 
hÉireann a dhíol ar an margadh 
easpórtála, le 80 faoin
gcéad den táirgeacht á easpórtáil
gach bliain. Thuairiscigh an Bord.
 

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus an

bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú
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Bia go bhfuil díolachán muisiriúin 
seasta in Éirinn agus sa RA,  
anmargadh easpórtála is 
tábhachtaí atá ag Éireann.

Sa chéad sheisiún, thug Helen
Grogan (Teagasc) agus Mairead
Kilpatrick (AFBI) an t-eolas
is déanaí don tionscal ar na
teachtaireachtaí taighde is
tábhachtaí ó MushTV, phléigh
Tim Dolden ó Loritus Bithghuail
ó Shubstráit mhuisiriúin Ídithe
agus chlúdaigh Hazel Codd, 
Codd Mushrooms, réimse na  
mBogearraíBainistíochta 
Táirgeachta. Sa dara seisiún, 
labhair Gerry Walsh,
Teagasc (Scortha) faoi 40 bliain
de mhuisiriúin in Éirinn, agus
d’fhéach Brendan Burns, Sylvan,
ar Chórais Fáis ar an gCoigríoch.

Chlúdaigh Michal Slawski, Bord
Bia, an Nuálaíocht Bia agus
rinne sé Athbhreithniú Gearr ar
an margadh. Labhair Stephen
Allen, Monaghan Mushrooms,
faoi “3 Bhealach chun Daoine
a Spreagadh le Tuilleadh
Muisiriún a Ithe.”

Dul chun cinn in eolaíocht na
Muisiriún
 Tá tionscal muisiriúin na
hÉireann ar cheann de na tionscal
muisiriúin is forásaí ar domhan.
Mar sin féin, cé go bhfuil leibhéil
ard táirgeachta agus smachtanna
innealtóireachta ann, bíonn
fadhbanna le pataigine ann go
fóill. Míníonn taighdeoir Teagasc,
an Dr. Helen Grogan: “Ó dheireadh
na 1990í tá fadhbanna ann don
tionscal muisiriúin sa Eoraip
anois agus arís de bharr ghalair
víris nua a bhfuil drochthionchar
eacnamaíochta acu”. Ar an gcuma
chéanna, thaispeáin scaipeadh an
chaonaigh ghlais Trichoderma na
bearnaí atá inár n-eolas ar conas
a fhásann agus a scaipeann an
caonach seo laistigh de chórais
nua-aimseartha atá an- 
sofaisticiúil ó thaobh na 
 teicneolaíochta de.

D’aimsigh taighde comhoibríoch
ar fud na hEorpa (MushTV)
coimpléasc de 19 víreas
muisiriúin éagsúla, sé chinn déag
díobh nach bhfuil trácht fós ag an
eolaíocht orthu, agus d’aimsigh
an taighde freisin conas ar féidir

le meicniú láimhseála múirín fás
an chaonaigh ghlais Trichoderma
a ghéarú. “Bhog na torthaí
tábhachtacha seo ár n-eolas
maidir le bagairtí poitéinsiúil don
earnáil ar aghaidh agus thug siad
eolas tábhachtach don tionscal ar
conas dul i ngleic leis na bagairtí
seo,” a mhíníonn Helen.

Cosaint bharr a chomhtháthú
Ó Eanáir 2014 ar aghaidh,
tá ceangal dlí ar shaothróirí
barra a fhás ar bhealach atá
ag dul le prionsabail an tsriain
chomhtháite lotnaidí (IPM), rud
a chiallaíonn gur gá smaoineamh
ar chinntí maidir le cosaint bharr
in ord tosaíochta trí scrúdú a
dhéanamh i dtús báire ar réitigh
fhisiceacha, agus ansin ar réitigh
chultúrtha, bhitheolaíocha
agus ar deireadh ar réitigh
cheimiceacha.

Míníonn taighdeoir Teagasc, an
Dr. Michael Gaffney: “In Éirinn,
de bharr an easpa rochtana
comparáideach ar tháirgí cosanta
plandaí, in éineacht le rialú níos
géara agus le meon an phobail,
rinneadh cleachtaí nuálaíocha
a fhorbairt chun dul i ngleic le
fadhbanna lotnaide, galair agus
fiaile”.

Úsáideann go leor saothróirí
clúdaigh mhogalra sreinge chun
barra óga a chosaint ó dhamáiste
ó fheithidí, nó scaoileann siad
feithidí úsáideacha a sheilgeann
lotnaidí neamh-inmhianaithe ar
nós aifidí agus cuileanna bána
isteach i dtithe gloine d’aon ghnó.

Deireann Michael Gaffney:
“Cé go bhfuil na córais seo
láidir, tá gá leanúnach ann iad
a chomhtháthú sa straistéis
iomlán agranamaíoch”
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Plandaí nuálaíocha le haghaidh 
duilliúir ghearrtha

Tá borradh ag teacht ar an 
éileamh domhanda ar dhuilliúr 
gearrtha, na géaga maisiúla a 
ghearrtar ó réimse leathan crann, 
tor agus ilbhliantóga chun iad a 
úsáid i gcrobhainge bláthanna 
agus i gcóiriú bláthanna, agus tá 
cuma mhaith air go méadóidh 
an tionscal beag Éireannach le 
haghaidh easpórtála amach anseo. 
Dúirt Andy Whelton, saineolaí 
Teagasc ar phlandaí ornáideacha: 

“Bíonn ceannaitheoirí agus 
custaiméirí go síoraí ag breathnú 
amach le haghaidh táirgí nua 
nuálaíocha a léiríonn uigeachtaí, 
dathanna agus cumhráin éagsúla do 
mhargadh géarchúiseach iomaíoch”. 

Tá an taighde atá á dhéanamh ag 
Teagasc sa réimse seo faoi láthair 
dírithe ar scagadh agus measúnú 
a dhéanamh ar phlandaí 
ornáideacha chun línte duilliúir 
‘nua’ a bhfuil poitéinsiúil acu 
a shainaithint.”

“Déanfar na chéad phlandaithe 
de mharós fadghasach cumhra 
a chur in 2016 le haghaidh úsáide 
i raon bouquet cumhra nuálaíoch” 
a mhíníonn Andy Whelton.

Feirmeoireacht Orgánach

Rinne Foireann Orgánaice Teagasc 
15 chúrsa ar tháirgeacht orgánach 
ag Leibhéal 5 FETAC a thabhairt ar 
fud na tíre in 2015, chun freastal ar 
an éileamh as cuimse a bhí orthu. 

Chuaigh os cionn 500 feirmeoir 
isteach sa scéim feirmeoireachta 
orgánaí nua i mbliana agus thug 
cúrsaí Teagasc an t-eolas a bhí ag 
teastáil chun athrú go rathúil go 
feirmeoireacht orgánach dóibh. 

Tá 1,725 feirmeoir orgánach 
deimhnithe in Éirinn anois, nó 
timpeall ar 2% de na feirmeoirí 
ar fad sa tír. Mar pháirt de 
choinníollacha na scéime, ní 
mór do gach feirmeoir cúrsa ar 
tháirgeacht orgánach Leibhéal 5 
FETAC, a mhaireann 25 uair an 
chloig, a dhéanamh. Is é Teagasc 
príomh-sholáthraí na gcúrsaí seo 
in Éirinn.

SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA

Aschuir na nAonad Comhairleach Réigiúnach
Feidhmiúchán na nAonad Comhairleach Réigiúnach 4.1 An Clár Comhairleach Ginearálta do 2015 mar Iomlán do gach Clár

     Iomláin  BT Déiríocht  BT Stoc Tirim  BT Curaíocht  ET REPS 
 Cliaint agus Grúpaí 
 1 Cliaint   43290  11119  22780  2077   7314 
 1a  Miondealú ar na Cliaint: Club   15830  2375  9171   529   3755 
 1b  Miondealú ar na Cliaint: Grúpa   10790  4452  5295   295   748 
 1c Miondealú ar na Cliaint: Eile   16670  4292  8314   1253   2811 
 2  Cuairteanna   20246  8241  7697   1535   2773 
 3  Comhairliúcháin   64359  20556  30030  3530   10243 
 4  Grúpaí Plé/Tionscnaimh   817  332   426   26   33 
 5  Cruinnithe Grúpa Plé/Tionscnaimh  6175  3207  2659   144   165 

 Gníomhaíochtaí Pleanála Feirme 
 6  SFP curtha isteach ar líne   38681   9320  20523  2217   6621 
 7  Monatóirí Brabúis   6576   2867  3231   103   375 
 8  D’fheirm, do phlean curtha i gcrích   2654   1085  1381   62   126 
 9  Pleananna Gnó d’Fheirmeacha Iomlána  1599   735   763   15   86 

 Gníomhaíochtaí Comhshaoil/Rialaithe 
 10  Pleananna Leasacháin Simplí   9845   3602  3683   850   1710 
 11  Maolú Nua   608   436   84   4    84 
 12  Athnuachaintí/Athbhreithnithe maolaithe  3114   2355  331   10   418 
 13  Tacaíocht Thras-Oiriúnaithe   5043   1460  1855   486   1242 
 14  TAMS   3611   1023  1116   1280   192 
 15  Taifid AEOS/REPS   2015   20   1203   29   63 
 16  GLAS   5175   218   3351   91   1515 

Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus 
an bhithgheilleagair i gcoitinne a fheabhsú

An tÚdarás
Talmhaíochta agus
Forbartha Bia
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SEIRBHÍSÍ COMHAIRLEACHA

Aschuir na nAonad Comhairleach Réigiúnach
Feidhmiúchán na nAonad Comhairleach Réigiúnach 4.1 An Clár Comhairleach Ginearálta do 2015 mar Iomlán do gach Clár

     Iomláin  BT Déiríocht  BT Stoc Tirim  BT Curaíocht  ET REPS 
 Cliaint agus Grúpaí 
 1 Cliaint   43290  11119  22780  2077   7314 
 1a  Miondealú ar na Cliaint: Club   15830  2375  9171   529   3755 
 1b  Miondealú ar na Cliaint: Grúpa   10790  4452  5295   295   748 
 1c Miondealú ar na Cliaint: Eile   16670  4292  8314   1253   2811 
 2  Cuairteanna   20246  8241  7697   1535   2773 
 3  Comhairliúcháin   64359  20556  30030  3530   10243 
 4  Grúpaí Plé/Tionscnaimh   817  332   426   26   33 
 5  Cruinnithe Grúpa Plé/Tionscnaimh  6175  3207  2659   144   165 

 Gníomhaíochtaí Pleanála Feirme 
 6  SFP curtha isteach ar líne   38681   9320  20523  2217   6621 
 7  Monatóirí Brabúis   6576   2867  3231   103   375 
 8  D’fheirm, do phlean curtha i gcrích   2654   1085  1381   62   126 
 9  Pleananna Gnó d’Fheirmeacha Iomlána  1599   735   763   15   86 

 Gníomhaíochtaí Comhshaoil/Rialaithe 
 10  Pleananna Leasacháin Simplí   9845   3602  3683   850   1710 
 11  Maolú Nua   608   436   84   4    84 
 12  Athnuachaintí/Athbhreithnithe maolaithe  3114   2355  331   10   418 
 13  Tacaíocht Thras-Oiriúnaithe   5043   1460  1855   486   1242 
 14  TAMS   3611   1023  1116   1280   192 
 15  Taifid AEOS/REPS   2015   20   1203   29   63 
 16  GLAS   5175   218   3351   91   1515 

  

 Sprioc 2 
Tacú leis an bhFeirmeoireacht  

Inbhuanaithe agus leis an gComhshaol

  

An tÚdarás
Talmhaíochta agus
Forbartha Bia
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GÁIS  
CHEAPTHA TEASA

Gáis cheaptha teasa
I bpíosa taighde nuafhoilsithe
ar phróisis ithreach, léirítear
gur sceitheadh níos mó ná
leath na nítrigine a cuireadh
ar ithreacha féaraigh innilte
i limistéir mheasartha i gcáil gás
de-nítrigine (N2) nach ndéanann
dochar don chomhshaol. Bhí an
píosa taighde, a foilsíodh san iris
ghradamach Nature Scientific
Reports, faoi stiúir na Roinne
Taighde ar an gComhshaol,
Ithreacha agus Talamhúsáid
de chuid Teagasc
i gCaisleán Bhaile Sheáin i
gcomhar le comhpháirtithe i
dTuaisceart Éireann (An Institiúid
Agraibhia agus Bitheolaíochtaí)
agus sa Nua-Shéalainn (Ollscoil
Lincoln agus AgResearch).

Tá ceangal idir an innilt agus
éifeachtacht íseal i dtaobh úsáid
nítrigine, rud a fhágann gurb
iondúil nach ndéantar ach thart
ar 15 go dtí an 30% den nítrigin a
ghabháil i dtáirgí feirme. Déantar
an chuid eile den nítrigin a stóráil
san ithir, nó cailltear í san uisce
nó san atmaisféar. 

Cúis imní ar leith is ea an  
caillteanas ocsaíde nítriúla (N2O), 

ar gás láidir ceaptha teasa í is 
bun le thart ar aon trian de na 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa in 
Éirinn. 

Díríodh an taighde go dtí seo ar 
an gcaillteanas gás nítrigine a 
dhéanann dochar díreach dár 
sláinte, don aeráid agus don 
chomhshaol. Níl tuiscint mhaith 
againn go fóill ar chaillteanais
dé-nítrigine (N2), a chuimsíonn
78% den aer a análaímid isteach,
mar gheall ar dheacrachtaí maidir
lena dtomhas agus ar chastacht
na bpróiseas atá i gceist.

Fágann sé sin gurb amhlaidh
– go dtí seo – nach iomlán í an
tuiscint eolaíochta atá againn ar
chaillteanais nítrigine agus ar
astaíochtaí gás ceaptha teasa ón
talmhaíocht araon. Sa taighde 
comhoibríoch ceannródaíoch seo, 
baineadh leas as ardmhodhanna  
iseatópacha chun na hastaíochtaí 
neamhdhíobhálacha dé-nítrigine 
(N2) ó ithreacha féaraigh innilte a 
thomhas.

Fuarthas gurbh iadsan ba bhun
le 57% den nítrigin a cuireadh
leis an ithir i bhfoirm fual bó.
Eascraíonn na hastaíochtaí
neamhdhíobhálacha sin as
próiseas ar beag aithne air darb
ainm comh-dínítriú.

I gcomparáid leis sin, ní raibh
astaíochtaí den ocsaíd nítriúil
(N2O), gás láidir ceaptha teasa, 
inagcúis ach le 0.7% den nítrigin  
a cuireadh san ithir. 

Dúirt an Dr. Karl Richards, atá i 
gceannas ar Roinn Comhshaoil, 
Ithreacha agus Talamhúsáide 
Teagasc i gCaisleán Bhaile Sheáin 
agus ina Phríomhthaighdeoir ar
an tionscadal taighde:

“Ní mór dúinn é a choinneáil
i gcuimhne gurb amhlaidh, in
ainneoin nach ndéanann an
caillteanas nítrigine seo dochar
don chomhshaol, gur caillteanas
geilleagrach nach beag é don
fheirmeoir. Tá tuilleadh taighde de
dhíth chun féachaint an féidir an
próiseas ithreach sin a ionramháil
d’fhonn cur le héifeachtacht na
húsáide nítrigine i bhféarthailte
innilte.”

Dar leis an Dr. Gary Lanigan,
comhordaitheoir Líonra Gás
Ceaptha Teasa Talmhaíochta na
hÉireann; “Más féidir linn cur
lenár dtuiscint ar an bpróiseas,
d’fhéadfadh ionramháil ar an
gcomh-dínitrú san ithir a bheith
ina rogha fhéideartha maidir le
laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí
gás ceaptha teasa ó fhéarach
innilte.”

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht Inbhuanaithe

agus leis an gComhshaol
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UISCE
Uisce

Bhí taighdeoirí de chuid Teagasc  
le feiceáil i sraith eolaíochta  
“10 Things to Know About …”  ar 
bhealach teilifíse de chuid RTÉ. 
Déanaimid talamh slán de go 
minic go bhfuil uisce againn, ach is 
acmhainn thar a bheith luachmhar 
é atá ina chuid ríthábhachtach 
de gach gné den saol. San eagrán 
“Water – What goes around 
comes (back) around”, féachadh 
ar an gcaoi a mbaintear leas as 
teicneolaíocht na heolaíochta 
fóiréinsí sa talmhaíocht.

Rinne an Dr. Daire Ó hUallacháin 
ó Teagasc agus Sophie Sheriff, 
a bhfuil an Chomhaltacht Walsh 
de chuid Teagasc aici agus í ag 
gabháil do PhD, cur síos ar mar 
atá siad ag baint leasa as an ngeo-
eolaíocht fhóiréinseach chun a 
rianú cé as a dtagann dríodar 
d'fhonn anailís a dhéanamh ar 
bhagairtí féideartha ar fhlóra 
uisceach agus ar speicis amhail 
an Diúilicín Péarla Fionnuisce 
agus an bradán Atlantach.

“Má bhíonn an iomarca dríodair 
sna haibhneacha agus sna 
srutháin, is féidir leis gairbhéil agus 
láithreacha sceathraí a thachtadh, 
rud a mbíonn drochthionchar aige 
ar a lán de na speicis uisceacha is 
mó atá i mbaol, amhail an Bradán 
agus an Diúilicín Péarla Fionnuisce. 

Trí úsáid a bhaint as modhanna 
núíosacha i dtaobh rianú saintréithe 
d'fhonn a chinntiú cén áit go 
díreach as a dtagann an dríodar, 
is féidir linn teicnicí sonracha 
bainistíochta a dhearadh agus díriú 
orthu chun laghdú a dhéanamh 
ar an méid dríodair a thagann ó 
na limistéir thrioblóideacha sin,” 
a mhínigh Daire.

Comhairle i gcás Feirmeacha 
Faoi Uisce

Chuir comhairleoirí talmhaíochta 
in oifigí Teagasc comhairle ar 
fheirmeoirí agus thug siad eolas 
dóibh chun cabhrú leo a gcuid 
feirmeacha a bhainistiú i rith na 
hadhaimsire amach sa bhliain 2015. 

Thacaigh comhairleoirí de chuid 
Teagasc i mBéal Átha na Sluaighe, 
Contae na Gaillimhe; Béal an Átha, 
Contae Mhaigh Eo; Inis, Contae 
an Chláir; Baile an Mhóta, Contae 
Shligigh; an Caisleán Nua, Contae 
Luimnigh; Leitir Ceanainn, Contae 
Dhún na nGall, agus sa Sciobairín 
in Iarthar Chorcaí le feirmeoirí a 
bhí buailte ag an aimsir. 

Chuaigh foireann freagartha de 
chuid Teagasc, a bhí faoi stiúir Peter 
Leonard, bainisteoir comhairleach 
réigiúnach Teagasc i Maigh 
Eo, agus Tim Hyde, speisialtóir 
comhshaoil le Teagasc i mBéal 
Átha na Sluaighe, i gcomhairle 
leis an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, gníomhaireachtaí 
Stáit eile, eagraíochtaí feirme 
agus comhlachais tuaithe chun 
comhordú a dhéanamh ar na 
freagairtí. Dúirt Peter Leonard 
gur ghoill na tuilte ar bhreis is 
700 feirmeoir ar fud na tír, a 
ndeachaigh talamh, stoic sadhlais 
nó saoráidí leo faoi uisce.

Míníonn an Dr. Daire Ó hUallachain mar 
atá sé ag baint leasa as an ngeo-eolaíocht 
fhóiréinseach chun a rianú cé as a dtagann 
dríodar.
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Áiríodh leis na deacrachtaí a 
bhí ag na feirmeoirí clóis feirme 
agus seideanna eallaigh faoi 
uisce, damáiste déanta do roinnt 
farae nó burlaí ag an uisce nó 
iad millte aige, ainmhithe le 
bogadh chuig talamh ard, agus 
beatha chothabhála a thabhairt 
d'ainmhithe a tógadh as seideanna 
a bhí faoi uisce. 

D'ullmhaigh agus dháil Teagasc 
leabhrán eolais inar pléadh 
le sábháilteacht phearsanta, 
tithíocht d'ainmhithe, beathú 
ainmhithe, bogadh ainmhithe agus 
umair sciodair a bheith faoi uisce. 
Bhunaigh Teagasc líne teileafóin 
saor in aice freisin d'fheirmeoirí 
a bhí buailte ag na tuilte.

Feabhas a chur ar Chomhshaol 
Talmhaíochta na hÉireann

Sonraítear i dtorthaí an chláir um 
Dhobharcheantair Thalmhaíochta, 
atá á reáchtáil ag Teagasc agus á 
chistiú ag an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, go bhfuil sé 
léirithe go bhfágann an dea-
chleachtas i dtaobh bhainistíocht 
na gcothaitheach ar leibhéal 
feirmeacha agus ar leibhéal 
garraithe go gcuirtear feabhas nach 
beag ar an mbrabúsacht agus ar 
thorthaí i dtaobh cáilíocht uisce 
ag deireadh na ndobharcheantar. 
Sa dea-chleachtas i réimse na 
bainistíochta cothaitheach, cuirtear 
chun cinn dianbhainistíocht ar 
chothaithigh ar an talamh chun 
an baol a laghdú go n-imeodh 
cothaithigh le sruth chuig 
dobharlaigh.

Comhaontaíodh an cistiú 
i gcomhair Chéim III den 
Chlár um Dhobharcheantair 
Thalmhaíochta in 2015.

Bogaigh

Limistéir is ea na bogaigh ina 
mbíonn tionchar mór ag an uisce 
ar an ithir, ar na hainmhithe agus 
na plandaí agus ar an gcóras 
feirmeoireachta. Áirítear leo 
tuilemhánna agus féarthailte 
fliucha mar aon le haibhneacha, 
lochanna, locháin, seascainn 
agus portaigh. 

Mar gheall ar an gcineál áite iad 
féin, is minic nach bhfeabhsaítear 
bogaigh – ní dhéantar athshíolú 
orthu ná ní chuirtear a lán 
leasacháin orthu, rud a fhágann 
gur acmhainn iad a bhfuil meas 
níos mó againn orthu anois.

Baineann tábhacht leis an 
bhfeirmeoireacht i dtaobh bainistiú 
na bhféarthailte bogach, dar le 
Catherine Keena, Speisialtóir 
Bainistíochta Tuaithe le Teagasc. 
Mar shampla, ní mór turlaigh 
a innilt agus calaí a ghearradh 
chun a mbithéagsúlacht shaibhir 
a chothabháil. Faoin scéim GLAS 
um Chomhshaol na Talmhaíochta, 
meastar gur Sócmhainní Tosaíochta 
Comhshaoil iad a lán láithreacha 
bogaigh, rud a fhágann go mbíonn 
rochtain ag na feirmeoirí ar leo 
na láithreacha sin ar an scéim ar 
bhonn tosaíochta.

Tá roinnt bogach ainmnithe 
ina láithreacha príobháideacha 
NATURA agus tá cuid eile acu 
aitheanta mar limistéir Éan Feirme 
faoin scéim GLAS i leith lapairí 
goir, an traonaigh, nó géanna agus 
ealaí. I gcás na bhfeirmeacha ina 
ndéantar fálú ar aibhneacha agus 
srutháin a aithníodh mar Limistéir 
Leochaileacha Uisce, a mheastar 
gur Sócmhainní Comhshaoil iad, 
is fearr an seans atá acu rochtain 
a bheith acu ar GLAS. Spreagann 
Teagasc feirmeoirí a bhfuil bogaigh 
acu chun a gcuid roghanna faoi 
GLAS a bhreithniú toisc gur féidir 
le comhairleoirí na Sócmhainní 
Tosaíochta sin a aithint ar an 
gcóras pleanála ar líne atá ag 
GLAS.

Díríodh aird ar luach na mbogach 
agus tábhacht na feirmeoireachta 
ar bhogaigh nuair a sheol an 
tAire Ealaíon, Oidhreachta agus 
Gaeltachta, Heather Humphreys, 
TD, agus Stiúrthóir Teagasc, 
an tOllamh Gerry Boyle, bileog 
nua dar teideal ‘Farming and 
Wetlands’.

Dúirt an tAire Humphreys: 
“Baineann tábhacht mhór leis 
na bogaigh i dtaobh ainmhithe 
agus plandaí agus is féidir 
leis an bhfeirmeoireacht a 
bheith ina cúnamh maidir lena 
mbithéagsúlacht shaibhir a 
chosaint. Ba mhaith liom Teagasc 
a mholadh as ucht an bhileog 
seo a ullmhú, agus tá súil agam 
go mbeidh sí ina hacmhainn 
úsáideach d'fheirmeoirí.”

Chuir Stiúrthóir Teagasc, 
an tOllamh Gerry Boyle, 
fáilte roimh an tionscnamh 
ilghníomhaireachta – 
Coiste Bogaigh Ramsar na 
hÉireann – dá bhfuil Teagasc ina 
bhall in éineacht le heagraíochtaí 
rialtasacha, údaráis áitiúla, 
baill foirne de chuid institiúidí 
acadúla agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha.

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht Inbhuanaithe 

agus leis an gComhshaol
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ITHREACHA
Leasachán i gCórais 
Feirmeoireachta Féaraigh

Díríodh le linn Chomhdháil 
Teagasc ar an Ithirthorthúlacht 
ar chur chun cinn a dhéanamh 
ar dhea-bhainistíocht na 
hithirthorthúlachta chun cur 
leis an táirgeacht féir agus leis 
an mbrabúsacht ar fheirmeacha 
féaraigh. D'fhreastail na céadta 
feirmeoir féaraigh agus ionadaithe 
ón tionscal leasacháin ar an 
gcomhdháil. Le linn an imeachta 
seoladh an córas nua NMP-Online 
de chuid Teagasc, córas pleanála 
bainistíochta i dtaobh cothaigh 
feirme, mar aon le Sraith Irisí 
Teicniúla Chumann Leasacháin na 
hÉireann ar an ithirthorthúlacht.

Ag labhairt dó ag an seoladh, 
dúirt Tom Hayes, an tAire Stáit 
ag an Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara: “Beidh an chomhdháil 
seo, atá ina cuid den fheachtas 
náisiúnta atá ar bun ag Teagasc 
i dtaobh na hithirthorthúlachta, 
ina cúnamh d'fheirmeoirí i 
ndáil leis an táirgeadh agus an 
brabús is fearr is féidir a bhaint 
amach ar a gcuid feirmeacha trí 
úsáid éifeachtach a bhaint as 
leasacháin, rud a spreagfaidh 
aschur inbhuanaithe. Tá sé sin 
ina uaillmhian thábhachtach sa 
Straitéis Food Wise 2025 dár gcuid 
a seoladh níos luaithe i mbliana”.

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an 
tOllamh Gerry Boyle, agus an 
córas NMP-Online de chuid 
Teagasc á sheoladh aige:  
“Trí NMP-online, córas atá 
forbartha ag Teagasc, is féidir 
tabhairt faoi phleanáil na 
bainistíochta i leith cothaithigh 
ardchaighdeáin ar shlí a 
chomhlíonann na ceanglais 
reachtúla agus a chuireann 

an teachtaireacht ina luí ar 
fheirmeoirí ar shlí éifeachtach  
trí na haschuir atá bunaithe  
ar léarscáileanna. Trí nascadh 
le tacair sonraí sheachtracha, 
fágadh go bhfuil an próiseas 
a bhaineann le pleananna 
cothaitheach a ullmhú chomh 
héifeachtach agus is féidir”. 
 
Beidh rochtain ag gach gairmí 
i réimse na talmhaíochta ar an 
gcóras agus tacóidh Teagasc 
leis. Uirlis lárnach is ea é san 
fheachtas leanúnach chun 
feabhas a chur ar thorthúlacht na 
hithreach agus ar éifeachtacht na 
leasachán. Léirítear sna samplaí 
ithreach a ndearna Teagasc 
anailís orthu gurb amhlaidh, 
i gcás 90% de na samplaí, go 
bhfuil leibhéil fho-optamacha 
iontu de cheann amháin de na 
príomhchothaithigh ithreach, Aoil, 
Fosfar (P) agus Potaisiam (K). 

Mark Plunket, Teagasc, Paddy Casey, Uachtarán Chumann Leasacháin na hÉireann, an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta,  
Bia agus Mara, Tom Hayes TD agus Pat Murphy, Teagasc.
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Dúirt Mark Plunkett, Speisialtóir le 
Teagasc i dtaobh Cothú Ithreach 
agus Plandaí: “Is tromchúiseach 
an srian a chuireann an méid 
sin ar acmhainneacht táirgthe 
ár gcuid ithreacha agus cuireann 
sé srian ar an gcumas atá againn 
an leas is fearr a bhaint as an 
mbuntáiste iomaíoch is treise dá 
bhfuil againn sa mhargadh, is 
é sin an cumas atá againn barr 
maith féir ardchaighdeáin a fhás.”

Dar leis an Dr. David Wall, atá i 
gceannas ar Chlár Teagasc um 
Thaighde ar an Ithirthorthúlacht 
i gCaisleán Bhaile Sheáin: “Is é 
bunphrionsabal na pleanála i 
dtaobh leasachán ná aigéadacht 
na hithreach a rialú trí aol a chur 
le hithreacha ar bhonn rialta. 
Léirítear sna torthaí ar thástálacha 
ar an ithir go bhfuil aol rialta 
de dhíth i gcás suas le 65% dár 
gcuid ithreacha ionas go mbeidh 
pH 6.3 ithreach seasta acu i gcás 
féarthailte. Is oiriúntóir ithreach 
atá éifeachtach i dtaobh costais é 
an t-aol agus feidhmíonn sé mar 
a bheadh leasachán ann toisc go 
bhfuil gá leis chun mórchothaithigh 
ithreacha a chumasú.”

Dar le Pat Murphy, Ceannaire 
um Aistriú Eolais Comhshaoil in 
Teagasc: “Fágann drochstádas 
torthúlachta na n-ithreacha in 
Éirinn go bhfuil baol nach beag 
ann nach mbainfear amach 
spriocanna fáis an tionscail. 

Is é an dúshlán atá faoin tionscal 
ná torthúlacht na hithreach 
a fheabhsú agus cuspóirí 
comhshaoil a chomhlíonadh an 
tráth céanna. Ní féidir an méid 
sin a dhéanamh ach trí fheabhas 
a chur ar phleanáil i dtaobh 
bainistíocht cothaitheach ar 
leibhéal na feirme, agus, ina 
sheal, ní féidir é sin a bhaint 
amach mura mbeidh tuiscint 
mhaith ag na feirmeoirí ar na 
prionsabail is bun le bainistíocht 
na hithirthorthúlachta agus 
plean soiléir i dtaobh a cur chun 
feidhme. Tá an córas nua NMP-
Online de chuid Teagasc ina chéad 
chéim ina threo sin.”

Treochtaí

Le 10 mbliana anuas, rinne 
Teagasc anailís ar thart ar 38,500 
ithirshampla in aghaidh na 
bliana dá chliaintfheirmeoirí. 
Tugtar léargas sna samplaí 
sin ar threochtaí náisiúnta 
i dtaobh na hithirthorthúlachta 
(pH na hithreach, fosfar (P) agus 
potaisiam (K)) i gcás gach earnála 
feirmeoireachta. Sna tástálacha 
foriomlána ar ithir i gcomhair na 
bliana 2015, léirítear go bhfuil 
stádas fo-optamach torthúlachta 
ag thart ar 90% de na samplaí  
(pH ithreach < 6.3, innéacs  
P & K 1 nó 2), rud a bhí amhlaidh 
le tamall maith de bhlianta  
anuas. 

Faoi láthair, tá pH ithreach is lú 
ná an luach optamach (i.e. pH 6.3 
i gcomhair táirgeacht éifeachtach 
ar fhéarthailte agus pH 6.5 i gcás 
barra curaíochta) ag 64% den 
ithir sna féarthailte agus ag 45% 
den ithir i dtalamh curaíochta.  
Dar leis an Dr. David Wall, atá 
i ceannas ar Chlár Teagasc um 
Thaighde ar an Ithirthorthúlacht 
i gCaisleán Bhaile Sheáin: “Ar 
bhonn náisiúnta, níl ach leath 
an méid aoil á chur ar an talamh 
againn le hais mar a cuireadh le 
linn na 1970í agus i luathbhlianta 
na 1980í. 

Tá cur aoil ar talamh chun pH 
na hithreach a cheartú ina 
bhunchloch chun háirgiúlacht  
ár n-ithreacha a chothabháil.  
Ba chóir go mbeadh sé ina chéad 
chéim i dtreo ithirthorthúlacht 
a cheartú a shainaithint cé na 
garraithe a dteastaíonn aol  
a chur orthu chun an pH 
a choigeartú.” Cúis mhór imní 
atá ag teacht  chun cinn as na 
sonraí tástála ithreach sin is ea an 
laghdú leanúnach ar na leibhéil  
P san ithir le deich mbliana anuas,  
agus tá torthúlacht fho-optamach 
P ag formhór na bhfeirmeacha 
féaraigh (61%) agus na 
bhfeirmeacha curaíochta (59%) 
araon (i.e. innéacs P 1 nó 2). Cé go 
bhfuil ardú éigin tagtha ar úsáid 
leasacháin P óna leibhéal ab ísle in 
2008-09, dealraíonn sé nach bhfuil 
cothromaíocht bainte amach 
idir na leibhéil atá a n-úsáid faoi 
láthair agus an caillteanas P i gcás 
a lán feirmeacha.

I gcás thart ar 50% den ithir ar 
fhéarthailte agus ar thalamh 
curaíochta, tá an leibhéal 
torthúlachta K íseal (54% agus 
47% faoi seach); mar sin féin, 
léirítear sna treochtaí K go bhfuil 
na leibhéil seasmhach nó go 
bhfuil feabhas ag teacht orthu de 
réir a chéile le cúig bliana anuas. 
D'fhéadfadh sé sin a bheith mar 
gheall ar dháileadh níos fearr a 
bheith á dhéanamh ar aoileach 
ar fheirmeacha féaraigh agus 
mar gheall go bhfuiltear ag díriú 
ar chomhleasacháin ina bhfuil 
cion níos mó K ar fheirmeacha 
curaíochta.

Lá Oscailte Déiríochta de chuid Teagasc sa 
Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Contae 
Chorcaí.

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht Inbhuanaithe 

agus leis an gComhshaol

Lucht freastail ar an gComhdháil Náisiúnta Ithreacha a thionóil Teagasc.
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AN 
BHITHÉAGSÚLACHT
Bithéagsúlacht 

Díríonn Teagasc isteach ar chur 
leis an bhfeasacht i dtaobh 
na Bithéagsúlachta, lena 
gcuimsítear ár gcuid flóra agus 
fána dúchasach agus na gnáthóga 
ina mbíonn siad. Mar gheall go 
mbítear i mbun feirmeoireachta 
ar an oiread sin de thalamh na 
hÉireann, bíonn fiadhúlra na 
hÉireann nó a bithéagsúlacht ag 
brath ar ghnáthóga feirme.

Ag an gComhdháil a reáchtáil 
Teagasc faoin mBithéagsúlacht, 
díríodh ar Tháirgí agus Seirbhísí 
Éiceachórais agus ar Fheabhas 
a chur ar an mBithéagsúlacht 
faoin Tuath i gCoitinne. Cuireadh 
i láthair an fhianaise agus an 
taighde is nuaí ar bheartais agus 
cleachtais atá i bhfeidhm faoi 
láthair agus fianaise agus taighde 
atá ag teacht chun cinn, agus ar 
bheartais a théann i bhfeidhm ar 
an mbithéagsúlacht ar thalamh 
feirme. 

Úsáid fhreagrach a bhaint as an 
gcreimiricíd 

Tá rialú éifeachta creimirí 
ina chuid riachtanach den 
fheirmeoireacht agus den 
sláinteachas bia, toisc gur féidir 
le francaigh agus lucha galair a 
scaipeadh i measc daoine agus 
ainmhithe, beatha a éilliú agus 
dochar a dhéanamh do mhaoin. 
Is iad nimheanna francach, ar 
a dtugtar creimiricídí freisin, an 
bealach is coitianta lena rialaítear 
creimirí. Is féidir leis na cumaisc 
sin dul i bhfeidhm ar a lán 
ainmhithe seachas iadsan ar a 
mbíonn siad dírithe, áfach. 
 
Féadfar creachadóirí a itheann 
creimirí a nochtadh do 
chreimiricídí nuair a itheann 
siad creimirí a fuair bás toisc 
gur tugadh nimh dóibh, nó nuair 
a bheireann siad ar chreimirí 
beo a bhfuil na tocsainí sin ina 
gcorp acu agus iad a ithe. Dúirt 
Catherine Keena, Speisialtóir um 
Bainistíocht Tuaithe le Teagasc: 
“Léirítear i staidéir a rinneadh 
le déanaí in Éirinn go bhfuil 
rian de chreimiricídí ina gcorp 
ag Scréachóga Reilige agus ag 
Cuir Rua, ar dócha a fuarthas trí 
chreach a ithe. 

Deimhníodh éilliú na speiceas 
sin trí scrúdú iarbháis ar 
chonablaigh a bailíodh mar chuid 
den mhonatóireacht reachtúil 
leanúnach agus is cúis mhór 
imní é.”

Cuireadh ar bun Feachtas i leith 
Úsáid Fhreagrach a bhaint as 
an gCreimiricíd (CRRU) d'fhonn 
an fiadhúlra a chosaint agus 
rialú éifeachtach a dhéanamh ar 
chreimirí trí úsáid fhreagrach a 
bhaint as creimiricídí i gceantair 
thuaithe. Is iad cuideachtaí a 
mhonaraíonn agus a dháileann na 
creimiricídí in Éirinn a bhunaigh 
CRRU Ireland. Molann CRRU 
úsáid fhreagrach a bhaint as 
creimiricídí chun speicis creimirí 
ar lotnaidí iad a rialú d'fhonn 
sláinte an duine agus sláinte 
ainmhithe a chosaint agus ionas 
nach ndéanfaí bia a éilliú. Is é 
an príomhchuspóir atá aige an 
drochthionchar ar an bhfiadhúlra 
a íoslaghdú. 

Lá Oscailte Déiríochta de chuid Teagasc sa 
Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Contae 
Chorcaí.

An tAire Damian English TD agus Paddy Browne, atá i gceannas ar Chlár Teagasc um Barra, Comhshaol agus Talamhúsáid.
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Tá Cód CRRU dréachtaithe ag 
CRRU chun an baol i dtaobh 
an fhiadhúlra a íoslaghdú. 
Sonraítear in GLAS, an Scéim um 
Chomhshaol na Talmhaíochta, gur 
chóir do rannpháirtithe cloí le Cód 
CRRU ina gcuid gníomhaíochtaí 
laethúla feirmeoireachta.

Molann Teagasc go gcloífeadh 
feirmeoirí leis an gCód CRRU 
lena chinntiú go ndéanfar 
íoslaghdú ar an mbaol atá ann 
i dtaobh nochtadh tánaisteach 
an fhiadhúlra a ghabhann le 
bearta rialaithe creimirí. Seoladh 
eolas ar an bhFeachtas um 
Úsáid Fhreagrach a bhaint as an 
gCreimiricíd chuig gach cliant de 
chuid Teagasc.

Cláir Chéime san 
Fheirmeoireacht Inbhuanaithe 
agus sa Ghnó Talmhaíochta

Beidh na scileanna is nuaí 
ag feirmeoirí i dtaobh 
teicneolaíochtaí nuálacha 
feirmeoireachta agus i dtaobh 
na fiontraíochta, chomh maith 
le heolas eolaíochta agus eolas 
talmhaíochta, a bhuíochas le 
dhá chlár chéime nua a sheol 
Paul Kehoe, TD, Príomh-Aoire 
an Rialtais agus an tAire Stáit i 
Roinn an Taoisigh agus sa Roinn 
Cosanta, i Loch Garman. 

Chomh maith le scileanna 
fiontraíochta agus teicneolaíochtaí 
nuálacha feirmeoireachta a 
sholáthar, mar chuid lárnach den 
chúrsa tabharfar cuairteanna 
rialta ar fheirmeacha agus ar 
tháirgeoirí bia orgánaigh. Beidh 
socrúchán oibre 24 seachtaine, 
a éascóidh Teagasc dó, ina chuid 
den chúrsa freisin.

Plean i dtaobh Pailneoirí

Tá Teagasc i measc ocht gcinn is 
seasca d'eagraíochtaí rialtais agus 
eagraíochtaí neamhrialtasacha 
a bhfuil plean gníomhaíochta 
comhaontaithe eatarthu chun dul 
i ngleic leis an laghdú ar líon na 
bpailneoirí agus chun a chinntiú 
gur áit í Éire inar féidir le pailneoirí 
maireachtáil go bisiúil. 

Ar leibhéal an domhain, is iad na 
beacha na pailneoirí is tábhachtaí 
toisc go dtéann siad chuig na 
bláthanna chun an phailin a 
bhailiú dá gcuid larbhaí, mar aon 
le neachtar na mbláth a bheith 
ar an aon bhia amháin acu agus 
iad ina mbeacha fásta. I measc 
100 barr as a dtagann 90% de bhia 
an domhain, is iad na beacha a 
dhéanann pailniú ar 71 acu.

Tá an tríú cuid de na 98 speiceas 
beach atá againn anseo in Éirinn 
i mbaol a ndíothaithe. Teastaíonn 
feithidí chun pailniú a dhéanamh 
ar thart ar thrí cheathrú dár gcuid 
plandaí fiáine freisin agus, mar 
sin, áit an-difriúil agus áit nach 
mbeadh chomh hálainn arbh ea 
tírdhreach na hÉireann murach 
na pailneoirí. 

Faoin bPlean Uile-Éireann i dtaobh 
Pailneoirí 2015-2020, tá Éire ar 
cheann de na chéad tíortha ar fud 
na hEorpa a bhfuil straitéis aici 
chun dul i ngleic leis an laghdú 
ar líon na bpailneoirí agus chun 
seirbhísí pailnithe a chosaint. 
Tá an-tacaíocht tugtha don 
tionscnamh agus mar bhailchríoch 
air aontaíodh 81 gníomh a chur i 
gcrích ionas go mbeidh Éire níos 
báúla do phailneoirí. Sainaithnítear 
sa phlean bearta is féidir a chur i 
bhfeidhm ar thalamh feirme, ar 
thalamh poiblí agus ar thalamh 
phríobháideach.

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht Inbhuanaithe 

agus leis an gComhshaol

An tOllamh Gerry Boyle agus é ag labhairt ag an gComhdháil Bhitheagsúlachta  
a reáchtáil Teagasc.
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Tugadh isteach 
sainghníomhaíochtaí 
caomhnaithe pailneoirí i leith 
beacha aonair faoin Scéim nua 
um Chomhshaol na Talmhaíochta, 
GLAS. Tá sé i gceist ag breis is 
5,400 feirmeoir gnáthóga gainimh 
a chruthú do na beacha agus 
tá 1,400 feirmeoir eile ag cur 
isteach boscaí beach. Spreagann 
Teagasc na feirmeoirí a dhéanann 
iarratas faoin scéim GLAS chun 
smaoineamh ar na roghanna sin. 
I gcás a lán gnáthóga eile arna 
gcruthú nó arna mbainistiú faoin 
scéim GLAS, cabhróidh siad le 
pailneoirí freisin.

FEIRMEOIREACHT 
INBHUANAITHE
KerryLIFE 

Is é cuspóir an tionscadail 
taispeána seo, ar fiú €3.8 milliún 
é don gheilleagar áitiúil, tacú le 
dhá phobal áitiúla chun líon na 
ndiúilicíní péarla fionnuisce i 
gCiarraí Theas – speiceas atá go 
mór i mbaol – a mhéadú ionas go 
mbeidh siad chomh líonmhar is a 
bhíodh tráth. Beidh an tionscadal 
ag obair i ndlúthpháirt le pobail 
áitiúla agus le páirtithe leasmhara 
in earnáil na feirmeoireachta 
agus in earnáil na foraoiseachta 
chun bainistíocht inbhuanaithe 
ar thalamhúsáid a chur i gcrích 
d'fhonn an diúilicín péarla a 
chaomhnú.

Leis an gcur chuige sin, cinnteofar 
go mbeidh eolas áitiúil ina ghné 
lárnach d'fhorbairt agus roghnú 
na mbeart caomhnaithe chun 
tacú leis an diúilicín. Meastar go 
mbeidh thart ar 50 feirmeoir ar 
fud limistéar Ghleann Chárthaigh 
agus limistéar an Phoill Ghoirm 
ag glacadh páirte sa tionscadal,  
a bheidh ar siúl go dtí 2019. 

Tionscadal comhpháirtíochta 
is ea KerryLIFE atá á 
chomhordú ag an Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta 

agus Gaeltachta, an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, 

an tSeirbhís Foraoiseachta, 
Coillte, Teagasc, Pobal agus 
Comhpháirtíocht Forbartha 
Chiarraí Theas. Tá an tionscadal 
á chomhchistiú ag an Aontas 
Eorpach faoin gclár LIFE.

BioÉire

Mar gheall ar dhúshláin mhóra 
atá ag teacht chun cinn a 
bhaineann le hinbhuanaitheacht 
gheilleagrach, athrú aeráide, 
caillteanas na bithéagsúlachta, 
easpa acmhainní, slándáil an 
tsoláthair bhia agus daonraí atá 
ag dul i méid, tá aird á díriú ar an 
ngá atá le haistriú i dtreo bealaí 
maireachtála ísealcharbóin, atá 
níos inbhuanaithe. 

Bealach amháin le dul i ngleic leis 
na dúshláin sin is ea coincheap an 
bhithgheilleagair: an leas is fearr a 
bhaint as acmhainní bitheolaíocha 
in-athnuaite agus laghdú a 
dhéanamh ar an spleáchas ar 
acmhainní breosla iontaise, agus 
an fás geilleagrach fós i réim. 

Ar an leibhéal Eorpach, meastar 
go soláthraíonn an bithgheilleagar 
fostaíocht do thart timpeall is 
21.5 milliún duine, agus gur fiú 
thart ar €2 thrilliún an margadh. 

Ní go dtí anois a tosaíodh 
ag tapú deiseanna sna 
margaí luachmhara sin agus 
deiseanna bithgheilleagracha 
inbhuanaithe. D'óstáil an 
cuibhreannas BioÉire an chéad 
seimineár dá chuid i gColáiste 
Teagasc um Ghairneoireacht 
Thaitneamhachta, Garraithe 
na Lus, Glas Naíon, chun 
léargas a thabhairt ar chuid 
den choincheap is bun lena 
ghníomhaíochtaí taighde reatha 
agus chun ionchur a chur ar 
fáil dá thionscadal ar fhorbairt 
margaidh.

Foireann taighde ildisciplíneach 
atá faoi stiúir Teagasc is ea BioÉire 
agus áirítear ann Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh, Coláiste na 
hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath. Beidh torthaí na 
ceardlainne sin ina mbonn eolais 
sa phróiseas i dtaobh straitéis 
chomhleanúnach náisiúnta i 
gcomhair an bhithgheilleagair 
a fhorbairt d'Éirinn. 

Bart Bonsall, TCCB, Maeve Henchion, Teagasc, Paul O’Reilly, Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath, agus Maria Hayes, Teagasc, atá ina mbaill den chuibhreannas BioÉire.
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“Tá an straitéis seo de dhíth 
chun cabhrú linn athbhreithniú 
a dhéanamh ar an gcaoi 
a ndéanaimid bunábhar 
bitheolaíochta a tháirgeadh, a 
phróiseáil agus a athghabháil, 
agus, ar deireadh thiar, na 
próisis sin a athrú,” dar leis an 
Dr. Maeve Henchion ó Teagasc, 
comhordaitheoir tionscadail 
BioÉire.

Tá gealladh ar leith faoi 
fhorbairt bithgheilleagair in 
Éirinn i ndáil le bithbhreoslaí, 
bithleasacháin, bithcheimiceáin 
agus bithphlaistigh a tháirgeadh, 
a bhuíochas le flúirse na 
n-acmhainní nádúrtha, an 
borradh atá faoi earnáil na 
talmhaíochta agus earnáil na 
mara, an forás i dtaobh fhorbairt 
na foraoiseachta, an-mheas a 
bheith ar thionscal an bhia agus 
cáil a bheith ar chumas na tíre i 
ndáil le taighde agus forbairt. 

Luaigh an Dr. Maria Hayes, 
Oifigeach Taighde le Teagasc, 
a smaointe faoi na deiseanna 
iomadúla atá le tapú in earnáil na 
mara in Éirinn. “Tá roinnt speiceas 
a mbaintear tearc-úsáid astu sna 
farraigí thart timpeall ar Éirinn, 
lena n-áirítear feamainní agus an 
Torciasc, nach bhfuil an oiread 
leasa is féidir á mbaint astu faoi 
láthair. D'fhéadfadh an-chuid go 
deo comhábhar próitéine nua 
agus cumasc bianna feidhmiúla 
a bheith le fáil as na speicis sin, 
a d'fhéadfadh a bheith go maith 
ag an tsláinte agus a bheith ina 
rogha éagsúil seachas próitéiní 
ó tháirgí déiríochta, feoil agus 
plandaí. Ina theannta sin, trí leas 
cliste a bhaint as phróisis bhith-
theicneolaíochta, d'fhéadfadh 
éisc aischurtha a bheith ina rogha 
den scoth i dtaobh gineadh ábhar 
bithghníomhach nádúrtha amhail 
citin agus citin dé-aicéitilithe, 
a bhfuil an-tóir orthu i réimse 
na tráchtála.”

Acmhainneacht Mhór i dtaobh 
Post i mBithgheilleagar na 
hÉireann 

Seoladh tuarascáil nua ar 
Thionchar Geilleagrach 
Bhithgheilleagar na hÉireann 
in 2015. Ag labhairt dó ag an 
seoladh, dhírigh an tOllamh 
Cathal O’Donoghue, atá i 
gceannas ar Chlár an Gheilleagair 
Tuaithe agus na Forbartha Tuaithe 
atá a reáchtáil ag Teagasc, aird 
ar na naisc láidre áitiúla atá i 
mBithgheilleagar na hÉireann, 
lena gcuimsítear earnáil na 
Talmhaíochta, earnáil an Bhia, 
earnáil na Foraoiseachta agus 
earnáil na Mara. 

Dúirt sé: “Mar gheall gur in Éirinn 
atá cuid mhór dá n-ionchuir ag 
earnálacha bithgheilleagracha, 
agus mar gheall go bhfostaíonn 
siad níos mó daoine in aghaidh 
an aonaid aschuir i gcomparáid 
le hearnálacha eile, nuair a 
chuireann na hearnálacha sin 
lena gcuid díolachán agus go 
háirithe lena gcuid onnmhairí, is 
mó an tionchar a imríonn siad ar 
an ngeilleagar.” 

“Den 162,000 post sa 
bhithgheilleagar in 2010, bhí 
45,000 post eile i gceist in áiteanna 
eile sa slabhra breisluacha. Toisc 
gur faoin tuath atá an oiread den 
bhithgheilleagar, d'fhéadfaí an-
tionchar a imirt ar chruthú post 
faoin tuath.”

Baintear leas san anailís as 
Samhail Ionchuir Aschuir an 
Bhithgheilleagair (BIO), ina 
ndéantar staidéar ar na naisc idir 
earnálacha an Bhithgheilleagair 
agus an geilleagar i gcoitinne. 

Forbraíodh an tsamhail sin chun 
measúnú a dhéanamh ar aschur 
agus iolraitheoirí fostaíochta i 
gcás tionscnaimh beartas poiblí. Is 
é an tAonad Taighde ar Ghnéithe 
Socheacnamaíocha na Mara 
(SEMRU) in Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh a rinne forbairt uirthi, i 
gcomhar le Clár an Gheilleagair 
Tuaithe agus na Forbartha Tuaithe 
de chuid Teagasc. 

Baineadh úsáid as an tsamhail 
le déanaí chun tacú le pleanáil 
straitéiseach sa straitéis Food 
Wise 2025 a ceapadh le tamall 
anuas don Earnáil Agraibhia. 
Dírítear sa straitéis ar 23,000 
post breise a chruthú, idir phoist 
dhíreacha agus phoist indíreacha, 
san earnáil agraibhia feadh an 
tslabhra soláthair ón táirgeadh 
príomhúil tríd síos go dtí forbairt 
táirgí breisluacha.

Seoladh Institiúid 
Micribithóim APC 

Pictiúr a tógadh i gColáiste na 
hOllscoile, Corcaigh ar an Aoine 
an 28 Lúnasa nuair a d'fhógair 
an tUasal Simon Coveney, TD, 
an tAire Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, go raibh Institiúid 
Micribhithóim APC á seoladh. 
Tá APC i gCorcaígh, tionscnamh 
comhpháirtíochta idir eolaithe 
i gColáiste na hOllscoile, 
Corcaigh, Teagasc agus Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí, ar 
cheann de na lárionaid taighde 
náisiúnta de chuid Fhondúireacht 
Eolaíochta Éireann, agus ó 
bunaíodh é in 2003 tá cion 
ceannródaíoch déanta aige roinnt 
uaireanta ar mhaithe leis an 
tuiscint atá againn ar an tábhacht 
a bhaineann leis na miocróib i 
sláinte an duine. 

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht Inbhuanaithe 

agus leis an gComhshaol

An tOllamh Fergus Shanahan, Stiúrthóir 
Institiúid Micreabhithóim APC
An tOllamh Mark Ferguson, Ard-Stiúrthóir 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus an 
Príomhchomhairleoir Eolaíochta  
do Rialtas na hÉireann
An Dr. Sally Cudmore, Bainisteoir Ginearálta 
Institiúid Micribithóim APC
An tUasal Simon Coveney, TD, an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara,  
agus an tAire Cosanta.
An Dr. Frank O'Mara, Stiúrthóir Taighde, Teagasc
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Agus stádas Institiúide á thabhairt 
aige do APC, tá an Coláiste ag 
tabhairt aitheantais do thábhacht 
agus scála na hoibre a dhéanann 
APC i dtaobh micribithóim, agus 
don tábhacht a bhaineann lena 
bhabhtaí comhpháirtíochta 
leis an lucht tionsclaíochta. 
Ionad Cógasbhitheach an Bhia 
a thugtaí ar APC roimhe seo, agus 
is Institiúid Micribithóim APC 
a ainm nua.

LANDMARK: bealaí i dtreo 
bainistíocht inbhuanaithe talún

Cuibhreannas úrnua taighdeoirí 
agus comhairleoirí Eorpacha 
ia ea LANDMARK a bheidh ag 
féachaint le cleachtais agus 
treonna beartais a cheapadh 
trína mbainfear an leas is fearr 
as oidhreacht shaibhir ithreacha 
na hEorpa, a mbaineann 
buntábhacht leo ina lán 
seirbhísí éiceachórais. Faigheann 
LANDMARK €5 mhilliún de 
chistiú Eorpach ón gCoimisiún 
Eorpach mar chuid dá Chlár 
Taighde faoi Fhís 2020.

Dúirt comhordaitheoir 
LANDMARK, an Dr. Rachel 
Creamer ó Teagasc: “Ní amháin 
go mbímid ag súil leis go mbeidh 
bia-aiste chothaitheach do 
chách á táirgeadh ar thalamh 
thalmhaíochta na hEorpa; bímid 
ag brath uirthi freisin i ndáil le 
huisce glan, le stóráil charbóin, 
le hathchúrsáil dramhaíola agus 
leis an mbithéagsúlacht. Táthar ag 
díriú go tréan ar an ithireolaíocht 
anois mar gheall ar na héilimh sin 
atá san iomaíocht lena chéile.”

Sampla den nuálaíocht
Is luathshampla é LANDMARK de 
Chomhpháirtíocht Nuálaíochta 
Eorpaí, ina mbíonn eolaithe, 
cleachtóirí agus lucht déanta 
beartais ag obair as lámha a 
chéile chun eolas nua a ghiniúint. 
Ag an seoladh, dúirt an tAire 
Stáit um Scileanna, Taighde agus 
Nuálaíocht, Damien English, 
TD: “Léiríonn LANDMARK 
ceannaireacht idirnáisiúnta na 
hÉireann sa taighde agus sa 
nuálaíocht i ndáil le Táirgeadh Bia 
ar Shlí Inbhuanaithe. 

Tréaslaím le Teagasc as ucht 
an glao taighde seo – an chéad 
cheann agus ceann an-iomaíoch 
– a bheith buaite aige. Tá sé 
léirithe ag Teagasc gur féidir le 
hinstitiúidí taighde na hÉireann 
ról ceannaireachta a ghlacadh 
maidir le cistiú a fháil faoi chlár 
Fís 2020 an AE”.

Dúirt Steven Kildea, paiteolaí 
plandaí le Teagasc: “Cé go 
bhfuil laghdú tagtha le blianta 
beaga anuas ar éifeachtúlacht 
na bhfungaicídí asóil, tá siad 
fós ina gcuid lárnach de chláir 
fungaicídí i dtaobh rialú galar 
agus mar chomhpháirtí i gcoinne 
na frithsheasmhachta. Dá bhrí 
sin, níor chóir SDHIanna a úsáid 
ach amháin agus iad measctha le 
cion láidir asóil agus le fungaicíd 
ilsuíomh, agus níor chóir iad a 
úsáid san aon áit amháin ach faoi 
dhó ar a mhéad i rith an tséasúir.”

An Tionscnamh PROIntens 
Africa ag féachaint ar 
Dheiseanna san Afraic i dtaobh 
Córais Inbhuanaithe Bia

Cé gurbh fhéidir cur go mór le 
táirgeacht bhia faoi na córais 
táirgthe bia atá á n-úsáid san 
Afraic faoi láthair, bhí tionchar ag 
na cleachtais feirmeoireachta ar  
an gcomhshaol freisin. Thairis sin, 
níl a ndóthain le hithe ag a lán 
daoine go fóill agus níl aon éalú 
ón mbochtaineacht ann dóibh. 

Cuirfear na cineálacha 
tionchair sin ar chóras iomlán 
Argaibhia na hAfraice san 
áireamh sna himscrúduithe 
anois nuair atá 23 institiúid 
taighde agus nuálaíochta, lena 
n-áirítear Teagasc, ó 21 tír ag 
comhoibriú ar thionscnamh nua, 
PROIntensAfrica. 

Tá sé réamh-mheasta go mbeidh 
méadú 70% ar an méid bia 
a theastaíonn faoi 2050 mar 
gheall ar an ardú a mheasfar a 
thiocfaidh ar dhaonra an domhain 
ó 7 mbilliún go 9 mbilliún duine 
agus mar gheall ar bhia-aistí a 
bheith ag athrú. Níl aon réiteach 
amháin ar an méadú táirgeachta, 
rud a fhágann nach mór bealaí 
éagsúla i dtaobh dlús a chur faoin 
inbhuanaitheacht a scrúdú agus 
leas a bhaint astu.

 “Rachaidh an tionscnamh 
PROIntensAfrica níos faide ná 
an díospóireacht faoi na córais 
is fearr i dtaobh dlús a chur 
faoin inbhuanaitheacht san 
Afraic. Beidh gnéithe de chórais 
éagsúla san áireamh ann, as a 
dtiocfaidh córais nuálacha chun 
an freastal is fearr a dhéanamh 
ar shainriachtanais,” a dúirt an 
Dr. Yemi Akinbamijo, Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin ar an bhFóram le 
haghaidh Taighde Talmhaíochta 
san Afraic (FARA).

“Tá sé ina uaillmhian ag 
PROIntensAfrica clár oibre uilíoch 
a cheapadh i leith an taighde agus 
sásraí a fhorbairt i bpáirt le chéile 
ar mhaithe le comhpháirtíochtaí 
éifeachtacha fadtréimhseacha.” 
Comhpháirtithe Afracacha  
FARA (Gána), CORAF/WECARD  
(An tSeineagáil), CCARDESA  
(An Bhotsuáin), ASARECA 
(Uganda), AFAAS (Uganda),  
ARC (An Afraic Theas), CSRI-CRI 
(Gána) agus INERA (Buircíne Fasó).
Comhpháirtithe Eorpacha 
Wageningen UR (An Ísiltír),  
CIRAD (An Fhrainc), UCL  
(An Bheilg), SLU (An tSualainn), 
IICT (An Phortaingéil), Luke  
(An Fhionlainn), Ollscoil 
Chóbanhávan (An Danmhairg), 
ZEF (An Ghearmáin), INIA  
(An Spáinn), NRI (Sasana), Teagasc 
(Éire), BOKU (An Ostair), Ollscoil 
na nEolaíochtaí Saoil (Poblacht na 
Seice), Ollscoil Szent Istvan (An 
Ungáir) agus Bioforsk (An Iorua).
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SÁBHÁILTEACHT

Comhar uile-oileáin maidir le 
sábháilteacht ar an bhfeirm 

Reáchtáil an tÚdarás Sláinte 
agus Sábháilteachta agus 
Feidhmeannas Sláinte agus 
Sábháilteachta Thuaisceart 
Éireann, le tacaíocht ó FBD 
agus Teagasc, Comhdháil Uile-
Oileáin faoi Shábháilteacht 
ar an bhFeirm, a bhí ar siúl 
i Muineachán. 

Rinne feirmeoirí agus gairmithe 
sábháilteachta ó dhá thaobh na 
teorann smaointe agus straitéisí 
coiscthe a chomhroinnt i dtaobh 
conas is fearr is féidir gortú agus 
bás ar fheirmeacha a laghdú. 

Labhair Simon Best, a bhíodh ina 
chaptaen ar Rugbaí Uladh, faoi 
bheith ina fheirmeoir gníomhach 
le cúram clainne óig air agus ina 
fhostóir, agus faoi mar is maith is 
eol dó cén tábhacht a bhaineann 
leis an tsábháilteacht ar a fheirm. 
Spreag sé gach duine sa phobal 
feirmeoireachta chun tús áite 
a thabhairt don tsábháilteacht.

Labhair Peter Gohery, feirmeoir 
ó Ghaillimh, faoin gcaoi ar chaill 
sé cos de bharr gan garda a bheith 
ar sheafta cumhachtdúiseachta 
agus faoin gcaoi a dtéann sé sin 
i bhfeidhm go fóill ar a shaol agus 
ar a chumas feirmeoireachta.

Chuir an Dr. Denis O’Hora ó Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh, i láthair 
torthaí staidéir ar thionchar an 
bhrú ar an bhfeirm agus ar an 
tionchar a bhíonn aige sin ar 
shábháilteacht ar an bhfeirm. 

Fuarthas sa staidéar go gcuireann 
buairt faoi chúrsaí airgeadais 
agus faoi chúrsaí feirme leis an 
imní a bhíonn ar dhaoine, agus go 
ngabhann baol níos mó gortuithe 
leis sin. Laghdaíonn an tacaíocht 
shóisialta an imní agus dá bhrí 
sin bíonn feidhm cosanta aici. 
Tá baint dhíreach idir buairt faoi 
chúrsaí feirme agus an baol go 
ngortófaí an feirmeoir freisin.

Ag labhairt dó faoi na 
cineálacha éagsúla tacaíochta 
atá ar fáil, spreag Stiúrthóir 
Teagasc, an tOllamh Gerry 
Boyle, feirmeoirí chun páirt a 
ghlacadh sna tionscnaimh atá 
ar fáil chun feabhas a chur ar 
bhonneagar fisiceach feirme 
agus ar iompraíocht i dtaobh 
sábháilteachta.

“Is ríthábhachtach an rud é an 
úsáid is mó is féidir a bhaint 
as an scéim um Nuachóiriú 
Spriocdhírithe na Talmhaíochta 
agus an scéim um Aistriú 
Eolais chun an tsábháilteacht 
a fheabhsú. Thug an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara 
isteach na Scéimeanna sin  
faoi Chlár Forbartha Tuaithe  
2015-2020 an AE,” a dúirt sé.

D'fhógair an tOllamh Boyle go 
bhfuil Teagasc agus an tÚdarás 
Sláinte agus Sábháilteachta 
chun comhchistiú a dhéanamh 
ar Chomhaltacht PhD Walsh, 
chun staidéar a dhéanamh ar 
fheidhmiú na sláinte agus na 
sábháilteachta ar an bhfeirm trí 
fheirmeoirí a bheith páirteach 
i ngrúpaí um Aistriú Eolais. 

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht inbhuanaithe agus  

leis an gComhshaol

Sprioc 2
Tacú leis an bhFeirmeoireacht Inbhuanaithe 

agus leis an gComhshaol
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Dúirt sé go ndéanfar maoirseacht 
acadúil ar an gcomhaltacht trí 
Scoil na Talmhaíochta agus na 
Bia-Eolaíochta i gColáiste na 
hOllscoile, Baile Átha Cliath, 
agus trí Scoil na Síceolaíochta in 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 

Is é FBD Trust a rinne urraíocht 
ar an gcomhdháil agus thacaigh 
Aontas Feirmeoirí Uladh, ICMSA, 
Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann 
agus an Chomhpháirtíocht um 
Shábháilteacht ar an bhFeirm léi.

An Suirbhé 
Náisiúnta ar 
Fheirmeacha 
An Suirbhé Náisiúnta ar 
Fheirmeacha Chuir Praghsanna 
Arda Eallaigh Borradh faoin 
Ioncam Feirme in 2015

Léirítear i dtorthaí an tSuirbhé 
Náisiúnta a rinne Teagasc ar 
Fheirmeacha gur tháinig méadú 
6% ar an ioncam ó fheirmeacha 
teaghlaigh in 2015, rud a fhágann 
gurb é €26,526 an meánioncam 
in earnáil na feirmeoireachta. Ag 
labhairt di ag seoladh na dtorthaí, 
dúirt an Dr. Thia Hennessy, atá i 
gceannas ar Shuirbhé Náisiúnta 
Teagasc ar Fheirmeacha: “In 
ainneoin laghdú nach beag a 
bheith tagtha ar phraghas an 
bhainne, d'fhág táirgeacht níos 
mó bainne, mar aon le hardú ar 
phraghsanna eallaigh, dea-aimsir, 
laghdú ar an gcaiteachas i dtaobh 
ionchuir mar gheall ar an laghdú 
ar phraghas an bhreosla agus bia 
ainmhithe, gur tháinig méadú 
6 faoin gcéad ar an meán ar 
ioncam feirme in 2015”.

Tháinig méadú nach beag ar 
phraghsanna eallaigh in 2015, idir 
6 agus 16 faoin gcéad ag brath ar 
an gcineál ainmhí, agus d'fhág an 
méid sin, mar aon le laghdú ar an 
gcaiteachas i dtaobh ionchuir, gur 
tháinig méadú mór – idir 29 agus 
34% – ar an meánioncam feirme ar 
fheirmeacha eallaigh, ag brath ar 
an gcóras táirgthe. Cé gur cosúil gur 
ardú mór é sin, ní mór a mheabhrú 
go raibh an meánioncam fós 
réasúnta íseal, gan ach €12,904 i 
gceist leis, ar fheirmeacha tógála 
eallaigh in 2015. 

“Bíonn feirmeoirí eallaigh fós 
ag brath go mór ar íocaíochtaí 
díreacha, a bhíonn ina gcion mór 
den ioncam”, dar le Brian Moran 
ó Shuirbhé Náisiúnta Teagasc ar 
Fheirmeacha. “Mar sin féin, is í 
2015 an chéad bhliain le tamall 
anuas ina ndearna feirmeacha 
eallaigh brabús ar an táirgeadh 
gan na híocaíochtaí sin a bheith 
san áireamh”, a dúirt sé. 

Tháinig laghdú beagnach 20% 
ar phraghas an bhainne in 2015, 
ach níor laghdaigh an t-ioncam 
ar fheirmeacha déiríochta ach 4 
faoin gcéad go dtí €63,020 ar an 
meán. I mí Aibreáin 2015, cuireadh 
deireadh le córas cuótaí bainne an 
AE, a bhí i bhfeidhm le 31 bliain. 
Léiríodh sna torthaí ó Shuirbhé 
Náisiúnta Teagasc ar Fheirmeacha 
gur baineadh amach feabhas mór 
ar an éifeachtúlacht ar fheirmeacha 
déiríochta in 2015, agus gur tháinig 
laghdú ar an gcaiteachas i dtaobh 
ionchuir in ainneoin gur mhéadaigh 
an t-aschur. 

An Meánioncam ar Fheirmeacha 
Teaghlaigh  

2005 go dtí 2015

Suirbhé Náisiúnta Teagasc ar Fheirmeacha
2015

Meánioncam
Feirme

Ioncam Feirme de réir Córais Líon Feirmeacha de réir Córais
Déiríocht

Curaíocht

Eallach Eile

Caora

Tógáil Eallaigh

Dáileadh Ioncaim San oirdheisceart atá
an brabús is mó agus na

feirmeacha is mó

Íocaíochtaí Díreacha
mar chéatadán den ioncam

Praghsanna ísle breosla
agus fuinnimh

Fás maith
an Fhéir

Teaghlaigh 
Feirme

Tá 50% díobh
fostaithe lasmuigh

den fheirm

Tá 2/3 de na
feirmeoirí níos sine
ná 50 bliain d’aois

Praghsanna eallaigh
ardaithe idir
6% agus 16%

Chuir 80%
d'fheirmeoirí déiríochta
lena n-aschur bainne

Praghas an
bhainneíslithe 20%

Aschur
Margaidh

Íocaíochtaí
Díreacha Costais

%
 d

en
 i

on
ca

m

Déiríocht Curaíocht Eallach
Eile

Caora Tógáil
Eallaigh

Tá Suirbhé Náisiúnta Teagasc ar Fheirmeacha á chur i gcrích le breis is 40 bliain anuas, agus tá sé ina bhall de líonra suirbhéanna dá shamhail
ar fud an AE. Tá meastacháin na bliana 2015 bunaithe ar shampla ina bhfuil 794 feirm, lena ndéantar ionadaíocht ar 84,295 feirm ar fud na tíre.

€10 go 50,000<€10,000 >€50,000

Údarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia na hÉireann
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I gcás beagnach feirm déiríochta
amháin as gach trí cinn, cuireadh
20% nó níos mó leis an táirgeadh
bainne, agus níor thogair ach an
cúigiú cuid de na feirmeacha na
leibhéil táirgeachta a ísliú in 2015.
“D’fhág praghas íseal an bhainne
in 2015 gurbh éigean d’fheirmeoirí
déiríochta 20% ar a laghad a chur
lena n-aschur bainne chun a
n-ioncam a choinneáil ar leibhéal
na bliana 2014”, a dúirt an
Dr. Thia Hennessy.

Níor tháinig méadú ach 2% ar
phraghsanna uan in 2015, ach
tháinig méadú 8% ar an ioncam
ar fheirmeacha caorach go dtí
€15,791 ar an meán ar bhonn
praghsanna arda eallaigh agus
laghdú ar an gcaiteachas ar na
hionchuir.

D’ainneoin laghdú beag ar luach
gránach, tháinig méadú 16% ar  
an ioncam ar fheirmeacha 
curaíochta go dtí €33,731 ar an 
meán. Ba iad praghsanna arda 
eallaigh agus praghsanna ísle an 
bhreosla an phríomhchúis leis sin.

D’infheistigh feirmeoirí níos mó 
ná €800 milliún ina ngnóthaí 
in 2015, agus is ar fheirmeacha 
déiríochta a infheistíodh breis is 
€300 milliún den tsuim sin. Rud 
is cúis bheag iontais is ea nach 
bhfuil fiacha ar bith ar an ngnó  
i gcás beagnach dhá thrian de na 
feirmeacha, agus gur ón  
gcaipiteal oibre a bheartaíonn  
go leor feirmeoirí íoc as 
 infheistíocht nua. Ar an trian eile 
de na feirmeacha is é €60,607
meánleibhéal an fhéich, nó 1.47
uaire an leibhéal ioncaim.

Bíonn an fheirmeoireacht fós
ag brath go mór ar íocaíochtaí
díreacha. B’fhiú €17,000 an
mheániocaíocht dhíreach in
aghaidh na feirme, is é sin
64 faoin gcéad den ioncam
feirme igcoitinne agus beagnach
100 faoin gcéad den ioncam
ar fheirmeacha eallaigh agus
caorach.

Áirítear sa phobal feirmeoireachta
in Éirinn cuid mhór feirmeacha
páirtaimseartha agus bíonn
beagnach feirmeoir amháin as
gach triúr ag obair in áit éigin
eile seachas ar an bhfeirm.
I gcás díreach os cionn leath de
na teaghlaigh feirme, tá foinse
ioncaim acu nach ón bhfeirm é.
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Goal 1 
Improve the competitiveness  

of agriculture, food and the wider  
bio-economy

  

Sprioc 3 
Éagsúlú an gheilleagair 

tuaithe a spreagadh agus an 
cháilíochtbheatha i gceantair tuaithe a 

fheabhsú
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Feirmeoireacht chomhoibritheach

Tá trí shocrú um fheirmeoireacht 
chomhoibritheach ann 
a d’fhéadfadh an t-easnamh 
i struchtúir fheirme na hÉireann 
a chur ina cheart. Is féidir le 
comhpháirtíochtaí, feirmeoireacht 
i bpáirt agus tógáil bodóige ar 
conradh difríocht a dhéanamh 
ó thaobh phróifíl aoise, 
meánmhéid feirme agus leibhéal 
scileanna feirmeora i dtionscal 
déiríochta na hÉireann. Ba iad 
sin na príomhtheachtaireachtaí a 
tháinig chun cinn ó Sheimineár 
Teagasc ICOS ar Mhéadú 
Déiríochta a reáchtáladh i mí Iúil. 
Is í an ghné choitianta i ngach 
ceann de na trí rogha sin um 
fheirmeoireacht chomhoibritheach 
ná tábhacht an chaidrimh idir 
na comhpháirtithe agus an gá go 
mbeadh an bheirt comhpháirtithe 
ag obair ar an gcaidreamh sin. 

Leag Tom Curran, Saineolaí 
ar Fheirmeoireacht 
Chomhoibritheach i Teagasc, 
béim ar an ról lárnach a fhéadann 
comhpháirtíochtaí feirme 
teaghlaigh a imirt sa phróiseas 
comharbais. 

Dúirt sé: “Is féidir le 
comhpháirtíocht feirme 
teaghlaigh a bheith ina céim 
thábhachtach sula smaoinítear 
faoin bhfeirm a aistriú go hiomlán. 
Is iad na buntáistí a bhaineann le 
comhpháirtíocht feirme teaghlaigh 
ná go dtugtar níos mó freagrachta 
don chomharba ach ag an am 
céanna déantar cúrsaí beagáinín 
níos sláine do na tuismitheoirí.

“Is féidir le comhpháirtíocht 
chláraithe le feirmeoir (nó 
feirmeoirí) eile méadú a cheadú 
gan dul i bhfeidhm go diúltach ar 
an stíl mhaireachtála trí dháileadh 
cothrom an ualaigh oibre idir na 
comhpháirtithe a bhaint amach.” 

I gcomhpháirtíocht feirme tagann 
dhá ghnó feirme ar leithligh le 
chéile chun oibriú mar aon ghnó 
amháin agus i gcás chomhaontú 
feirme i bpáirt bíonn dhá ghnó 
feirme atá go hiomlán scartha 
óna chéile (úinéir na feirme agus 
an feirmeoir i bpáirt) ar aon 
fheirm amháin.

Ceardlanna Nua ar Roghanna 

Cad iad na roghanna chun ioncam 
feirme teaghlaigh a mhéadú? 
An mbaintear amach é trí 
héifeachtúlachtaí ar an bhfeirm 
nó trí héagsúlú? Chun cabhrú le 
feirmeoirí cinntí críonna airgeadais 
a dhéanamh agus smaointe um 
éagsúlú a spreagadh, d’eagraigh 
Teagasc sraith de cheardlanna 
“Roghanna” le haghaidh teaghlach 
feirme in 12 ionad ar fud na tíre.

Mar chuid de gach ceardlann 
cuireadh chúig sheisiún ar siúl 
i gcaitheamh cúig seachtaine 
i ndiaidh a chéile agus mar 
chuid díobh sin tugadh cuairt ar 
fheirmeacha agus ar fhiontraithe 
áitiúla ar éirigh leo a gcuid 
gníomhaíochtaí feirmeoireachta 
a éagsúlú. I measc na n-ábhar 
a clúdaíodh sna ceardlanna bhí: 
Cruthú smaointe; d’fhiontar 
a mheas; do smaoineamh a 
fhorbairt; cúrsaí airgid feirme 
an teaghlaigh; margaíocht & díol 
díreach; deiseanna um fhiontar 
bia; turasóireacht tuaithe; 
deiseanna orgánacha; roghanna 
um úsáid talún mhalartach; 
plean gnó - na nithe bunúsacha; 
cúrsaí airgid teaghlach feirme; 
tacaí gnó; iarratas a dhéanamh 
ar chúnamh deontais.

Seo a leanas an méid a bhí le rá ag 
Geraldine Hynes, comhordaitheoir 
Roghanna Teagasc don chéad 
ceardlann i gClár Chlainne 
Mhuiris, sular reáchtáladh í: “Is í 
an phríomhaidhm a bhíonn ag 
gach teaghlach feirme ná ioncam 
teaghlaigh a fheabhsú. Chabhraigh 
an cheardlann roghanna le 
teaghlaigh feirme breathnú 
i gceart ar na hacmhainní agus na 
roghanna atá ar fáil ar an bhfeirm 
agus i dteaghlach na feirme 
chun ioncam breise a chruthú 
don chlann. Nuair a chloiseann 
siad feirmeoirí ar éirigh leo sruth 
ioncaim breise a aimsiú ag insint 
a scéil féin nochtar teaghlaigh 
feirme do smaointe nua agus 
cabhraítear leo deiseanna a scrúdú 
thar raon roghanna.”

Sprioc 3
Éagsúlú an gheilleagair tuaithe a spreagadh  
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An tOllamh Gerry Boyle leis an Aire Stáit Ann Phelan, TD
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 Comhdháil Teagasc ar Fhorbairt
Tuaithe

I gcomhdháil Teagasc ar Fhorbairt
Tuaithe chualathas go bhfuil
geilleagar na hÉireann i mbun
téarnaimh anois, agus beagnach
80,000 post nua cruthaithe le dhá
bhliain anuas. Aithnítear go bhfuil
fás sna Fiontair Bhia Bheaga
agus Mheánmhéide (FBManna)
an-tábhachtach ó thaobh poist
a chur ar fáil sa todhchaí, i
gceantair tuaithe ach go háirithe.
Ceann de na príomhdhúshláin
atá ann do FBManna, agus a
aithníodh i dtuarascáil CEDRA
(An Coimisiún um Fhorbairt
Eacnamaíoch Limistéar Tuaithe),
ná bealaí onnmhairithe a
fhorbairt chun leas a bhaint as
acmhainn ard margaí thar lear. 

Caoi a Chur ar Chúrsaí
Airgeadais na Feirme

Seoladh céad imeacht Teagasc ar
Caoi a Chur ar Chúrsaí Airgeadais
na Feirme ag Ann Phelan TD, Aire
Stáit a bhfuil freagracht uirthi as
Forbairt Eacnamaíochta Tuaithe,
i mí an Mhárta.

Dúirt an tAire Phelan: “Ar cheann
de na céimeanna is tábhachtaí
atá le glacadh ag feirmeoirí
agus iad ag iarraidh deiseanna
a thapú a thiocfaidh chun cinn
sa todhchaí ná caoi a chur ar
chúrsaí airgeadais na feirme.
Cabhróidh an feachtas seo leis
an bplé a fhorbairt faoi ghnéithe
airgeadais na feirme agus an
teaghlach feirme a bhainistiú.
Tá ról ríthábhachtach ag an
bhfeirm teaghlaigh i bhforbairt
an gheilleagair tuaithe.”

Dúirt an tOllamh Cathal
O’Donoghue, Ceann an Chlár um
Gheilleagar agus Fhorbairt Tuaithe
de chuid Teagasc go dtagann an
gá le folláine airgeadais na feirme
chun cinn ar thrí chúis éagsúla –
Luaineacht, Infheistíocht agus
Inbhuanaitheacht Feirme.

• Le cúig bliana anuas tá ioncaim
 feirme níos luainí faoi cheithre
 huaire i gcomparáid le 
 hioncaim deich mbliana roimhe  
 seo.
• Beidh gá le méid measta de
 €1.5 billiún a infheistiú ar
 an bhfeirm chun an t-aschur
 bainne a mhéadú faoi 50 fán
 gcéad i gcaitheamh na gcéad
 chúig bliana eile

• Léiríonn taighde Teagasc go
 bhfuil ioncaim feirme atá
 faoi bhun an íosphá ag trian
 de na teaghlaigh feirme, áit
 nach bhfuil post lasmuigh
 den fheirm acu. Ar bhunús
 sonraí ón Suirbhé Náisiúnta
 Feirme de chuid Teagasc,
 ba é an cion d’fheirmeacha
 a bhí inmharthana ar bhonn
 eacnamaíoch in 2013 ná 35%.
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Comharbas agus  
Aistriú Feirmeacha

Rinne Teagasc “Eolaí ar 
Chomharbas & Aistriú 
Feirmeacha” nua a chur le chéile, 
arb í an aidhm atá i gceist leis ná 
cabhrú le teaghlaigh feirme cinntí 
a dhéanamh faoi chomharbas agus 
aistriú feirmeacha. Seo a leanas 
an méid a bhí le rá ag Tomás 
Russell ó Teagasc/an Coláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath, a 
scríobh an leabhar: “Sa leabhar 
seo tugtar treoir céim ar chéim do 
theaghlaigh feirme ar phróisis an 
chomharbais, a chabhraíonn leo 
déileáil leis na saincheisteanna 
maoithneacha agus casta a bhíonn 
i gceist agus comharba á roghnú 
agus todhchaí na feirme á plé.”

Sheol Stiúrthóir Teagasc, an 
tOllamh Gerry Boyle, an tEolaí 
ar Chomharba & Aistriú Feirme 
ag Comhdháil ar Aistriú Eolais 
sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath. 

Rinne Tomás Russell an leabhar 
sin mar chuid dá staidéar PhD 
sa Chlár Tacaíochta um Nuáil 
sa Talmhaíocht de chuid Teagasc/
an Choláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath. Ba trí mheán an Chlár 
Chomhaltacht Walsh de chuid  
Teagasc a maoiníodh a staidéar. 

 
Rinneadh an t-eolaí i dteannta 
le hEagraíochtaí Ionadaíocha 
Feirmeora chomh maith leis an 
earnáil bhaincéireachta agus an 
earnáil dlí agus roinnt feirmeoirí 
agus comharbaí atá ag tabhairt 
aghaidhe ar an dúshlán sin faoi 
láthair.

An Fóram Domhanda ar 
Shlándáil Bia

Cuireann fóram Teagasc ardán 
ar fáil do ENRanna éagsúla, 
d'institiúidí taighde, don 
earnáil phríobháideach agus 
do ghníomhaireachtaí rialtais 
chun taighde ar fud na hearnála 
talmhaíochta a roinnt agus a phlé, 
agus é mar aidhm an tslándáil bia 
dhomhanda a fheabhsú. Cuirtear 
ceist ann faoi ról na hÉireann  
maidir le déileáil leis an dúshlán 
a bhaineann le hocras a laghdú sna 
tíortha is boichte ar an domhan.

Ba é Stiúrthóir Teagasc, an 
tOllamh Gerry Boyle, a d’oscail 
an fóram, agus chuir sé fáilte 
roimh thoscairí as Éirinn, an RA, 
an Ísiltír agus an Aetóip. 

 
“Mar gheall ar stair, saineolas  
agus acmhainn na hÉireann 
i dtalmhaíocht atá stiúrtha ag 
taighde, cuirtear ar ár gcumas 
bheith inár gceannairí forbartha 
ó thaobh shlándáil bia. 

Tá baol ann go mbainfí den 
cheannaireacht sin, áfach, mura 
ndéanfaimis comhpháirtíochtaí 
praiticiúla agus dinimiciúla.”

Tháinig moltaí lárnacha eile 
chun cinn ón bhfóram freisin, 
a raibh ina measc an gá le 
talmhaíocht a chur chun cinn 
agus fiontair talmhaíochta 
feirmeoirí beaga ach go háirithe, 
mar fhachtóir bhunúsach 
a stiúrann fás eacnamaíoch 
agus sóisialta i náisiúin 
bheagfhorbartha. Cuireadh clár 
prátaí Vita i Chencha, an Aetóip, 
i láthair mar chás-staidéar inar 
úsáideadh go rathúil aistriú eolais 
ó chomhar a bhí déanta suas de 
shaineolaithe áitiúla, náisiúnta 
agus idirnáisiúnta.

Sprioc 3
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CRAFT REACH

Tá tionscadal CRAFT REACH
Teagasc mar chuid den Phlean
Gníomhaíochta do Phoist
2015-2017 de chuid an Rialtais
don Iarthar agus ba iad an
Taoiseach agus an tAire Bruton
a sheol an tionscadal i mí
na Samhna 2015. Sa Phlean,
a chlúdaíonn na contaetha
Gaillimh, Maigh Eo agus Ros
Comáin, aithnítear an ról lárnach
i bhfás na fostaíochta atá ag na
hearnálacha seo a leanas: 
agraibhia, turasóireacht, 
teicneolaíocht leighis, TFC agus 
comhlachtaí cógaisíochta.

Ba i lár 2015 a cuireadh tús
leis an tionscal CRAFT REACH,
atá maoinithe ag clár Imeall
Thuaidh agus Artach an AE
agus beidh sé ar siúl go dtí lár
2018. Is é Teagasc comhpháirtí
na hÉireann sa tionscadal seo
arb í an aidhm atá i gceist leis
ná tacú le hinmharthanacht
táirgeoirí ceardaí trí chabhrú
leo a gcuid gnóthas a leathnú
isteach sa mhargadh cultúrtha
agus úsáid á baint as an tsamhail
Économusée a forbraíodh i
gCeanada beagnach 25 bliain ó sin

Is é atá in Économusée ná
táirgeoir ceardaí a ligeann
cuairteoirí isteach ar a
gcuid áitreabh agus taithí
léirmhínitheach agus
oideachasúil á cur ar fáil aige/
aici Tugann an tionscadal, agus
é ag obair i dteannta le seisear
comhpháirtithe eile san Eoraip
agus comhpháirtí amháin i
gCeanada, tacaíocht don líonra
idirnáisiúnta de 68 táirgeoir trí
mheán: malairt eolais, forbairt
ghnó, forbairt acmhainne agus
díolacháin ar líne.

Dúirt an Dr. Kevin Heanue ó Chlár
Forbartha Gheilleagar Tuaithe
Theagasc, atá i gceannas ar an
tionscadal in Éirinn “Tá an-áthas
orm go n-aithnítear sa Phlean
Gníomhaíochta do Phoist an ról
ar féidir leis an tsamhail nuálach
fiontair seo a ghlacadh. Ó tugadh
samhail Économusée chuig an
Eoraip Thuaidh, tá 38 táirgeoir
ceardaí nua ina.

Économusées agus cruthaíodh
75 post nua, i gceantair tuaithe
iargúlta de ghnáth”.

“Ag croílár choincheap an
Économusée tá samhail sé chéime
ar féidir le táirgeoirí ceardaí a 
úsáid chun struchtúr a chur 
ar thaithí an chuairteora ar a 
n-áitreabh le gur féidir fíorthaithí 
foghlama a thabhairt dóibh, agus 
tugtar oiliúint sa tsamhail sé 
chéime sin mar chuid den  
tionscadal” a dúirt  
comhordaitheoir an tionscadail,
Bridin McIntyre, ó Chlár Forbartha
Gheilleagar Tuaithe Theagasc.
Tá seachtar Économúsée in Éirinn
a bhfuil ina measc an Connemara
Smokehouse i nGaillimh agus
St. Tola’s Cheese i gContae an
Chláir.

Pauline White, Coimisiún
Forbartha an Iarthair;  
An Dr. Kevin Heanue, tionscadal 
Teagasc agus Craft Reach;  
An tOllamh Claude Dubé,  
Cathaoirleach UNESCO
san Oidhreacht Chultúrtha,
Ollscoil Laval, Quebec; An Dr. Pat
Collins, Scoil na Tíreolaíochta
agus na Seandálaíochta,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
(Príomhthaighdeoir i dtairiscint
na Gaillimhe le haghaidh
Phríomhchathair Chultúir na
hEorpa) (Príomhthaighdeoir
Creative Momentum) agus an
tOllamh Cathal O’Donoghue,
Teagasc sa Taibhdhearc i
nGaillimh, áit ar seoladh
tionscadal CRAFT REACH arna
mhaoiniú ag clár Imeall Thuaidh
agus Artach an AE in Éirinn.
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Dámhachtainí do Nuálaíocht
faoin Tuath
Fógraíodh buaiteoirí
dhámhachtainí nuálaíochta
Dairymaster a eagraíodh
i dteannta le DARD, an Irish
Farmers Journal agus Teagasc,
i dTrá Lí. Tugann na dámhachtainí
aitheantas do nuálaíocht faoin
tuath agus ba é an buaiteoir
foriomlán ná Recovery Haven
Chiarraí - Teach Tacaíochta 
d’Ailse, Trá Lí, Contae Chiarraí. 
Ghnóthaigh siad dámhachtain  
sa chatagóir Nuálaíocht sa Phobal 
freisin.

Bronnadh dámhachtainí in dá
chatagóir eile. Sa Chatagóir
Nuálaíocht Feirme, ba é an
buaiteoir ná Fresh Extend, le Brian
Hampton, atá bunaithe sa Chill
Mhór, Contae Ard Mhacha,
Tuaisceart Éireann. “Tá meaisín
agus córas deartha agam ar
féidir leo gás eitiléine a bhaint

ó sheomraí fuara agus ó shlabhra
bia torthaí agus glasraí. Leis an
meaisín agus an gcóras cuirtear
réitigh chostéifeachtacha ar fáil 
do tháirgeoirí agus láimhsithe 
torthaí agus glasraí cibé gur  
táirgeoirí nó láimhsithe beagscála 
nó mórscála iad”, a dúirt Brian.

Ba iad SAMCO, le Samuel Shine
as Áth Dara i gContae Luimnigh
a bhuaigh an chatagóir Gnó
Tuaithe. Dúirt Sam Shine an méid
seo a leanas: “Is é an smaoineamh
gnó atá taobh thiar de Samco
ná réiteach ar chostas íseal
a chur ar fáil d’fheirmeoirí ionas
gur féidir leo beatha choipthe
ardchaighdeáin a stóráil ar an
bhfeirm gan an gá le triomú.

Tá Fáisceán Mála Samco foirfe
le haghaidh bheathú maolánaithe
le linn shéasúr na hinnilte,
toisc go stórálann sé grán buí
foráiste, triosc tirim, biatas siúcra
mionghearrtha agus táirgí eile den
sórt sin.”

Bhí an méid seo le rá ag an 
Ollamh Gerry Boyle, Stiúrthóir 
Teagasc, agus é ag déanamh  
comhghairdis leis na buaiteoirí: 
“Tá tábhacht na nuálaíochta ar 
leibhéal feirme agus comhlachta 
tábhachtach chun an tuath in 
Éirinn a choimeád bríomhar.  
Tá nuálaíocht ar leibhéal feirme 
le feiceáil san anailís dheireanach 
a rinneadh ar shonraí ón suirbhé 
Náisiúnta Feirme de chuid  
Teagasc ina léirítear go  
bhfaightear go bhfuil gaol láidir 
idir glacadh le cleachtais
nuálacha ar fheirmeacha agus
feidhmíocht eacnamaíochta.

Leanann Teagasc ar aghaidh ag
tabhairt tacaíochta don 
Nuálaíocht tríd an gclár  
Roghanna. Sampla maith eile de 
thacaíocht don nuálaíocht san 
earnáil bhia is ea an clár Food 
Works, a bhfuilimid 
rannpháirteach ann in éineacht le
Bord Bia agus Fiontraíocht  
Éireann.

Sprioc 3
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ProStíl Mhaireachtála Fholláin
trí Chothú agus Spóirt

Táthar ag tuiscint níos mó
de réir a chéile go bhfuil bia
folláin agus aclaíocht i dteannta
a chéile ríthábhachtach chun
stíl mhaireachtála fholláin agus
ghníomhach a chinntiú. Tuigeann
daoine spóirt agus eolaithe atá
i mbun eolaíocht bhia, cothaithe
agus spóirt le roinnt ama go
bhfuil a leithéid de cheangal ann.
In Ionad Taighde Bia Teagasc sa
Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí,
Corcaigh, tháinig daoine spóirt
uaillmhianacha, agus iad siúd
a bhíonn i mbun traenáil agus
cóitseáil spóirt, agus go deimhin
daoine ar mian leo leas a bhaint
as an eolas sin chun go mbeidís
níos folláine, le chéile chun
éisteacht le láithreachais faoi ról
an bhia maidir le folláine agus
sláinte a fheabhsú.

Deis a bhí ann foghlaim faoi na
forbairtí is deireanaí agus iad a
phlé le heolaithe agus daoine
spóirt a bhfuil taithí acu sa réimse
sin. Thug na daoine seo a leanas
láithreachais; An Dr. Niall Moyna,
Scoil Shláinte agus Feidhmiú an
Duine in Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath ar Bhitheolaíocht
na Folláine a chuimsigh plé ar
mhurtallacht, fholláine agus
aistí bia; An Dr. Sharon Madigan,
Ceann Chothú Feidhmíochta
Foras Spóirt na hÉireann ar
choincheapa an chothaithe a
chur i láthair do pháistí agus do
dhaoine óga; agus an Dr. Paul
Cotter, Ionad Taighde Bia Teagasc,
an Chloch Liath ar an ról atá ag
Teagasc i mbia a thuiscint ar
mhaithe leis an tsláinte.

I ndiaidh na dtrí láithreachas
reáchtáladh plé le daoine spóirt
cáiliúla a raibh ina measc:
•  Tomás O’Shea – Peil Ghaelach
•  Mike Ross – Rugbaí
•  Joanne Fearon –
 Lúthchleasaíocht
•  Mark Collins – Peil Ghaelach
•  Davy Russell – Marcach

•  Ashling Hutchings – Peil
 Ghaelach & Rugbaí
•  Tomás Clancy – Peil Ghaelach
 & Iománaíocht

Dúirt an Dr. Tom Beresford,
ón Roinn Bhitheolaíocht Bia
i dTeagasc: “Thugamar cuireadh
do dhaoine ón bpobal agus
ó chlubanna spóirt áitiúla chun
bualadh le heolaithe taighde
bia agus roinnt lúthchleasaithe
Éireannacha cáiliúla agus 
éisteacht lena bhfuil le rá 
acu, chun béim a leagan ar a 
thábhachtaí is atá an bia a ithimid 
agus na méideanna a ithimid, 
agus conas cothrom a bhaint 
amach trí leibhéil inbhuanaithe 
aclaíochta ionas go mbeim-
id chomh folláin agus is féidir 
chomh fada is féidir.”
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Buaiteoirí catagóire ag Dámhachtainí Nuálaíochta Dairy Master a d’eagair Teagasc i dteannta le DARD, agus an Irish Farmers Journal,
Thíos ar chlé tá Painéal na mBreithiúna.... Ag féachaint ar rudaí ar bhealach úr. 



The Gnóthaíonn Mac Léinn ó
Choláiste Talmhaíochta an
Chreagáin Dámhachtain
AIB/Teagasc don Phlean Gnó
Feirme is Fearr
]Ag Dámhachtainí na hÉireann de
chuid AIB/Teagasc don Phlean 
Gnó Feirme is Fearr i bPort Laoise 
bhí C go D: Pat Butterly,  
Comhairleoir Talmhaíochta, Banc 
AIB; Damien Mc.Grath, Coláiste 
Talmhaíochta an Chreagáin; 
Buaiteoir Foriomlán an  
Chomórtais don Phlean Gnó
Feirme is Fearr; Frank Murphy,
Ceann an tAonad um Forbairt
& Chaighdeáin Curaclaim de
chuid Teagasc, Coláiste Chill an
Dátúnaigh agus Vincent Flynn
ó Choláiste Talmhaíochta an
Chreagáin.

Ghnóthaigh Damien, arb
as Gaillimh ó dhúchas é,
an Dámhachtain de bharr
a agallaimh agus a phlean gnó
feirme inar dhírigh sé ar athrú
ó fhiontar laonna go tréad
déiríochta a mbeadh laonna acu
san earrach. Tá tús curtha leis an
infheistíocht agus tá sé ar intinn
ag Damien 64 bó a chrú i 2016.t

Buntáiste ó Thaobh Post mar
gheall ar an Deireadh le Cuótaí
Bainne

Leagadh béim ar thionchar na
feirmeoireachta déiríochta ar
théarnamh an gheilleagair ag
comhdháil a reáchtáladh chun
deireadh chóras chuótaí bainne
an AE a chomóradh. Ag an
imeacht, a d’eagair Teagasc agus
Cumann Comhar-Eagraíochtaí
na hÉireann agus a reáchtáladh
san Óstán City West, Contae
Bhaile Átha Cliath, comóradh
seoladh leabhair ina dtugtar
cuntas ar stair earnáil déiríochta
na hÉireann i ré na gcuótaí agus
ina dtuartar an buntáiste atá ann
d’Éirinn ó thaobh post mar gheall
ar an athrú beartais.

Seo a leanas a dúirt an tAire
Talmhaíochta, Bia agus Mara,
Simon Coveney TD: “Is é seo an
t-athrú is suntasaí atá tarlaithe
i réimse Thalmhaíocht na  
hÉireann i gcaitheamh glúine.  
Ó bhí an bhliain 1984 ann, tá an 
tionscal ag feidhmiú i 
dtimpeallacht cuótaí ach anois 
tá sé saor agus is féidir leis an 
earnáil a hacmhainn iomlán 
a chomhlíonadh. Is féidir le 
feirmeoirí agus an geilleagar 
tuaithe i gcoitinne leas
a bhaint as deireadh na gcuótaí
trí chruthú díreach agus indíreach
post.”
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An Dr. Paul Cotter, ó Theagasc,  
an Chloch Liath i mbun taighde ar  
thionchar Aiste Bia & Aclaíochta ar 
fhlóra phutóg an duine ar a dtugtar an 
Micrbhithóm.
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Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an
tOllamh Gerry Boyle: “Tá baint na
gcuótaí fíorthábhachtach mar gur
féidir le feirmeoirí anois roghnú
cibé acu bainne a dhéanamh
nó gan é a dhéanamh, nó níos
mó bainne a dhéanamh trína
dtáirgeadh a mhéadú.” Thug sé
rabhadh, áfach, nach n-oirfeadh
méadú do gach táirgeoir bainne.
“Tá roinnt táirgeoirí bia ann
nach mian leo níos mó bainne a
dhéanamh agus i gcás táirgeoirí 
eile ní rogha maith é níos mó 
bainne a dhéanamh. I mo  
thuairim féin, ní mór dúinn  
comhairle shoiléir a chur ar 
fheirmeoirí agus a rá gurb
é atá i gceist ná ‘níos fearr  
seachas níos mó’, éifeachtúlacht 
seachas méadú, nó ‘scil seachas 
scála’.” 

Dóibh siúd atá i measc 18,000
feirmeoir déiríochta na tíre
a roghnaíonn méadú a  
dhéanamh, bainfidh siad 
buntáiste láithreach as baint na 
gcuótaí bainne. Beidh tairbhe ann 
freisin do na daoine a bhfostófar 
ar fheirmeacha iad chun líon 
méadaithe ba na hÉireann a chrú. 
Tríd an méid bainne a tháirgeann 
siad a mhéadú cuirfidh na 
feirmeoirí sin lena gcuid ioncam. 

Bainfidh earnálacha eile den  
gheilleagar tairbhe freisin as 
méadú ar tháirgeadh bainne.

Dúirt eacnamaí Teagasc Trevor
Donnellan go gcruthófar post
breise sa gheilleagar i gcoitinne
gach uair a chruthaítear post
breise san earnáil déiríochta agus
in earnálacha gaolmhara.

Tabharfaidh soláthraithe Ionchur
Talmhaíochta faoi deara go
dtiocfaidh feabhas ar a ngnó agus
iad ag freastal ar riachtanais
na hearnála atá ag dul i méid.
Beidh ar an ngnó bailithe bainne
méadú nach beag a dhéanamh
chun déileáil leis an méadú
spriocdhírithe 50 fán gcéad ar
tháirgeadh bainne agus leis sin
cruthófar níos mó fostaíochta
san earnáil iompair ar fud na tíre.
Cruthófar poist déantúsaíochta
agus dáilte sa tionscal próiseála
déiríochta chomh maith.

Tá poist tógála cruthaithe cheana
féin agus go leor tionscadal dírithe
ar fhreastal ar an táirgeadh breise
bainne a bhfuil go leor dul chun
cinn déanta air cheana féin.
I dteannta leis sin beidh na poist
a chruthófar chun an bonneagar
bóithre agus foirgneamh
a uasghrádú ar fheirmeacha
déiríochta atá ag dul i méid agus
chun trealamh déiríochta ar nós
bliteoirí agus cuisneoirí ollumair
bainne a chur isteach.
Nuair a thógtar é sin go léir san
áireamh tá gach seans ann go
gcruthófar 15,000 post breise sna
cúig bliana atá romhainn.

Food Wise 2025
Chuir Teagasc fáilte roimh fhoilsiú
Food Wise 2025, straitéis deich
mbliana don earnáil agraibhia,
a sheol an Taoiseach Enda Kenny.
I Food Wise 2025 leagtar amach
conair fáis inbhuanaithe don
earnáil agraibhia i gcaitheamh na
deich mbliana amach romhainn.
Tuartar ann gur féidir le hÉirinn
luach onnmhairí a mhéadú faoi
85% go €19 mbilliún, an luach a
chuirtear leis an earnáil a mhéadú 
go 70% de €13 bhilliún agus luach 
na príomhtháirgeachta a mhéadú 
faoi 65% go €10 mbilliún.

Chuir Stiúrthóir Theagasc
an tOllamh Gery Boyle fáilte
roimh fhoilsiú na straitéise.
“I Food Wise 2025 socraítear
spriocanna uaillmhianacha
d’fhás inbhuanaithe an earnáil
agraibhia agus cuirtear treochlár
tábhachtach ar fáil don earnáil
amach anseo. Déantar forbairt 
ann ar an méid atá bainte amach 
ó aimsir na géarchéime 
eacnamaíche in 2009, agus méadú 
níos tapa tagtha ar onnmhairí in 
earnáil an agraibhia i gcomparáid 
le gach ceann de na  príom-
hearnálacha onnmhairí  
buanearraí eile.”
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Sprioc 3
Éagsúlú an gheilleagair tuaithe a spreagadh

agus an cháilíocht bheatha i gceantair tuaithe a fheabhsú



  
An tÚdarás
Talmhaíochta agus
Forbartha Bia

  

Sprioc 4 
Cumas na heagraíochta 

a fheabhsú agus luach ar 
airgead a thabhairt
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Conairí Straitéiseacha le haghaidh 
Sheirbhís Chomhairleach Teagasc 
2015-2020

Seoladh Plean Náisiúnta 
Straitéiseach Chomhairleach 
Teagasc darb ainm - “Strategic 
Pathways for the Teagasc Advisory 
Service 2015-2020”, go hoifigiúil ag 
Phil Hogan, Coimisinéir an AE um 
Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe 
i gColáiste Teagasc le haghaidh 
Luibheolaíocht Taitneamhachta, 
Garraithe na Lus, Baile Átha Cliath, 
inniu i Meitheamh. 

Agus é ag labhairt ag an ócáid, seo 
a leanas a dúirt an Coimisinéir 
Hogan: “Tá ról ríthábhachtach 
le himirt ag Teagasc faoin tuath 
in Éirinn amach anseo. Conas is 
féidir linn tuilleadh bia a chruthú 
ó na hacmhainní atá againn? Tá 
gá ag feirmeoirí le heolas agus 
comhairle chun an méadú sin ar 
tháirgiúlacht a bhaint amach. 

Tá braistint láidir cheangail idir 
na taighdeoirí agus na feirmeoirí 
anseo in Éirinn trí chomhairleoirí. 
Is é an luach atá ar smaoineamh 
ná go n-úsáidfí an smaoineamh 
sin. Caithfimid tacú le húsáid 
eolais agus nuálaíochta sa 
talmhaíocht agus tá ról ollmhór 
ag Teagasc i mbaint amach an 
mhéid sin.”

Dúirt stiúrthóir Teagasc, an 
tOllamh Gerry Boyle: “Tá an 
tseirbhís chomhairleach ag 
crosaire anois agus tá ceithre 
chonair straitéiseacha ceaptha 
againn chun forbairt na seirbhíse 
comhairlí a threorú amach anseo. 
Is í an tseirbhís chomhairleach 
an droichead idir an taighde agus 
feirmeoirí agus is cuid lárnach 
í den chóras nuálaíochta um 
eolas talmhaíochta (CNET), rud 
a thugann comhairle, taighde 
agus oideachas le chéile in aon 
eagraíocht chomhtháite amháin.”
Is iad na ceithre chonair 

straitéiseacha atá ann chun 
forbairt na seirbhíse comhairlí 
a threorú ná;

•  Cothromaíocht a bhaint 
amach idir seirbhís phoiblí atá 
maoinithe go cuí agus seirbhís 
phríobháideach. 

•  Díriú ar bhrabúsacht 
inbhuanaithe ar an bhfeirm 
a thiomáint trí tháirgiúlacht.

•  Méadú ar líon na gcomhairleoirí 
líne thosaigh go híosmhéid 
240 comhairleoir líne thosaigh. 

•  Athchóiriú samhail soláthair na 
seirbhíse comhairlí ag Teagasc 
a threisiú. 

Dúirt Dermot McCarthy, Ceann 
Sheirbhís Chomhairleach Teagasc, 
an méid seo: “Tá gá ag Éirinn le 
seirbhís chomhairleach atá dírithe 
ar fhorbairt chun leas a bhaint as 
acmhainneacht forbraíochta na 
talmhaíochta.” 

Sprioc 4
Cumas na heagraíochta a fheabhsú  

agus luach ar airgead a thabhairt

Liam Woulfe in éineacht leis an Dr. Kathrin Prager, Taighdeoir Sinsearach Sóisialta sa Ríocht Aontaithe; Coimisinéir Talmhaíochta agus 
Forbartha Tuaithe an AE, Phil Hogan agus an tOll Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, agus iad ag seoladh Straitéis Sheirbhís Náisiúnta 
Chomhairleach Talmhaíochta Teagasc 2015-2020, rud a bhí ar siúl ag Coláiste Náisiúnta na Luibheolaíochta Taitneamhachta, Garraithe 
na Lus, Glas Naíon, Baile Átha Cliath.
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Tá gníomhartha aitheanta 
i bPleananna Réigiúnacha 
Straitéiseacha a bheidh déanta 
ag Teagasc le cinntiú go 
dtarlóidh forbairt inbhuanaithe 
ar fheirmeacha ar bhealach a 
uasmhéadóidh an tairbhe do na 
feirmeoirí i ngach aon réigiún. 
Táimid ag beartú forbairt bhreise 
samhlacha nua agus nuálacha 
chun comhairle a chur ar fáil. 
Tá líon bunúsach cobhsaí 240 
ball foirne buan de dhíth mar 
riachtanas bunúsach chun 
forbairt feirme inbhuanaithe a 
bhaint amach, chomh maith le 
spriocanna Food Wise 2025.

Osclaíodh Ionad Nuálaíochta 
do Thalamh Féaraigh agus 
Déiríocht

Osclaíodh Ionad Nuálaíochta ar 
luach €4.5 milliún do Thalamh 
Féaraigh agus Déiríochta i 
gcampas Teagasc, sa Chloch 
Liath, Mainistir Fhear Maí, Co. 
Chorcaí. Osclaíodh go hoifigiúil 

Ionad Nuálaíochta Paddy O’Keeffe, 
a mhaoinigh Iontaobhas FBD 
agus an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara ag Coimisinéir an AE 
um Thalmhaíocht agus Forbairt 
Tuaithe, Phil Hogan, Coimisinéir  
an AE um Thaighde, Eolaíocht agus 
Nuálaíocht, Carlos Moedas agus 
an tAire Talmhaíochta, Bia, Mara & 
Cosanta, Simon Coveney TD.

Bainfidh taighdeoirí, saineolaithe 
agus comhairleoirí atá i mbun 
Clár Taighde agus Nuálaíochta 
Teagasc maidir le hAinmhithe & 
Talamh Féaraigh a chur ar fáil, 
chomh maith le cuid de chlár 
Oideachais de chuid Teagasc 
úsáid as Ionad Nuálaíochta 
Paddy O’Keeffe Tacóidh sé go 
sonrach leis an gclár taighde 
ar thalamh féaraigh, pórú agus 
sláinte ainmhithe agus córais 
fheirmeoireachta. 

Agus é ag labhairt ag an 
oscailt oifigiúil, seo a leanas 
a dúirt Coimisinéir an AE um 

Thalmhaíocht agus Forbairt 
Tuaithe, Phil Hogan: Tá Paddy 
O’Keeffe, nach maireann, 
i measc laochra thalmhaíocht 
na hÉireann. Tá a ghrá don nuáil, 
don athrú, don fhorbairt, don 
táirgiúlacht, agus i ndeireadh 
na dála d’inbhuanaitheacht 
thalmhaíocht na hÉireann agus 
na stíle maireachtála faoin tuath 
níos tábhachtaí sa lá atá inniu 
ann ná mar a bhí riamh, agus 
muid ag dul isteach i ré nua 
i dtalmhaíocht na hÉireann agus  
go deimhin, talmhaíocht na 
hEorpa.

Ghabh Cathaoirleach Theagasc, 
an Dr. Noel Cawley buíochas le 
hIontaobhas FBD as a dtacaíocht 
airgeadais fhlaithiúil a chabhraigh 
le hIonad Nuálaíochta Paddy 
O’Keeffe a bhunú. Thug sé 
aitheantas freisin don mhaoiniú  
a thug an Roinn Talmhaíochta,  
Bia agus Mara i dtreo an Ionaid. 

Ag oscailt oifigiúil Ionad Nuálaíochta Paddy O’Keeffe i dTeagasc, an Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Co Chorcaí sa líne chúil tá:  
An Dr. Pat Dillon, Ceann Chlár Ainmhithe & Thalamh Féaraigh Teagasc, an Dr. Noel Cawley, Cathaoirleach Teagasc, Phil Hogan, Coimisinéir  
an AE um Thalmhaíocht & Fhorbairt Tuaithe & Simon Coveney, an tAire Talmhaíochta, Bia & Mara. Chun tosaigh: Carlos Moedas, 
Coimisinéir an AE um Thaighde, Eolaíocht & Nuálaíocht, an Dr. Frank O’Mara, Stiúrthóir Taighde, Teagasc, Michael Berkery, Cathaoirleach 
FBD, Andrew Langford, Príomhfheidhmeannach FBD,
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Bhí Paddy go láidir ar son eolais 
nua agus thuig sé go raibh gá le 
feabhsú síoraí sa tionscal agus 
go raibh gá freisin le feabhas a 
chur ar bhuntáiste iomaíoch na 
hÉireann mar tháirgeoirí bainne 
bunaithe ar fhéar. Agus muid ag 
bogadh isteach sa ré nua seo tar 
éis cuótaí i dtáirgeadh bainne, 
agus muid ag iarraidh méadú a 
dhéanamh ar úsáid féir i gcórais 
mhairteola agus caorach, beidh ról 
níos tábhachtaí arís ag an Ionad 
Nuálaíochta seo, na taighdeoirí 
atá ag obair anseo, agus na daoine 
a bhfuil oideachas á chur orthu 
anseo, i bhforbairt thalmhaíocht 
na hÉireann sa todhchaí.

“Bhí ról ríthábhachtach ag 
Paddy O’Keeffe i mbunú an 
Chomhlacht Árachais FBD agus 
bhí sé ina chathaoirleach air ar 
feadh 20 bliana. Mar gheall ar a 
chuid fadbhreathnaitheachta, 
ceannaireachta agus tiomantais 
fadsaoil do chur chun cinn 
thalmhaíocht na hÉireann, 
trí thaighde agus oideachas, 
múnlaíodh éiteas daonchairdiúil 
Iontaobhas FDB níos mó ná 
40 bliain ó sin.”

Maoinítear Clár Taighde agus 
Nuálaíochta Teagasc maidir le 
hAinmhithe & Talamh Féaraigh 
tríd an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, an Tobhach Déiríochta 
agus ón AE trí Horizon 2020 agus 
a chuid Creatchlár roimhe sin.

Fadbhreathnaitheacht sa 
Teicneolaíocht de chuid Teagasc 

I mBealtaine 2015 sheol 
Teagasc Tionscadal um 
Fadbhreathnaitheacht sa 
Teicneolaíocht, a dhíreoidh ar 
theicneolaíochtaí lárnacha a 
aithint a d’fhéadfadh, i gcaitheamh 
na 20 bliana atá romhainn, 
bheith ina dtaca d’iomaíochas, 
inbhuanaitheacht agus fás in 
earnáil agraibhia na hÉireann. Beidh 
an staidéar sin fíorthábhachtach 
maidir le Teagasc a spreagadh chun 
féachaint níos faide ná amfhráma 
caighdeánach 3-5 bliana, chun 
smaoineamh faoinar féidir

a bhaint amach go fadtéarmach 
agus straitéisí, beartais agus 
treochláir a fhorbairt dá chuid 
clár taighde agus nuálaíochta.

Is é an cuspóir foriomlán foinse 
cuimsitheach fianaise a chur ar 
fáil a bhfuil neart taighde déanta 
air le haghaidh chinntí beartais 
a bhaineann le cláir eolaíochta 
agus teicneolaíochta Teagasc sa 
todhchaí. Beidh sé mar aidhm aige 
cabhrú leis an eagraíocht chun 
réimsí nua teicneolaíocht a aithint 
ar cheart di tosaíocht a thabhairt 
dóibh go fadtéarmach chomh 
maith leis na himpleachtaí de 
thoradh orthu don infheistíocht, 
i scileanna, trealamh agus 
bonneagar nua. Freisin tógfaidh sé 
le chéile go leor daoine as cúlraí 
éagsúla chun smaointe nua a 
scrúdú agus teacht ar chomhaontú 
maidir leis na dúshláin 
fhadtéarmacha a bhfuil earnáil 
agraibhia agus bitheacnamaíochta 
na hÉireann ag tabhairt aghaidhe 
orthu agus riachtanais na hearnála 
sin sa todhchaí.

Seo a leanas a dúirt an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
Simon Coveney TD agus é ag 
labhairt ag an seoladh agus ag cur 
fáilte roimh an tionscnamh: 

gurb amhlaidh go mbeidh dul 
chun cinn síoraí san eolaíocht, sa 
teicneolaíocht agus nuálaíocht 
ina bhfachtóirí lárnacha in earnáil 
agraibhia bhrabúsach agus 
inbhuanaithe. Is féidir leis an 
earnáil agraibhia bheith ag tnúth 
le níos mó fáis agus brabúsachta 
faoin Straitéis nua Agraibhia 
2025 atá á forbairt faoi láthair ag 
coiste faoi cheannas tionscail. Tá 
sé ríthábhachtach go leanfadh 
Teagasc ar aghaidh ag forbairt na 
dteicneolaíochtaí nua a bheidh ag 
teastáil chun tacú leis an bhfás sin.

Sprioc 4
Cumas na heagraíochta a fheabhsú  

agus luach ar airgead a thabhairt

Míníonn John Hogan, Bainisteoir Feirme 
i dTeagasc Páirc na Darach, táirgeadh 
cruithneachta do Patrick Honohan, Rialtóir 
Bhanc Ceannais na hÉireann le linn cuairte 
ag baill boird an bhainc.
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Dúirt an tOllamh Gerry Boyle 
go bhfuil “Teagasc freagrach as 
féachaint anois ar an raidhse 
teicneolaíochtaí nua atá ag dul 
i bhfeidhm anois ar earnálacha 
eile den gheilleagar domhanda. 
Mar gheall ar dhul chun cinn 
i réimsí mar Olltiomsú Sonraí, 
priontáil 3D, intleacht shaorga, 
róbataic, nanaitheicneolaíocht 
agus bith-theicneolaíocht i 
measc réimsí eile, tá athrú ag 
teacht cheana féin ar chórais 
eacnamaíocha agus samhlacha 
gnó a bhí ann cheana féin. 
D’fhéadfadh go mbeadh tionchar 
ag na teicneolaíochtaí sin i 
ndeireadh na dála, ar nach mór 
gach earnáil den athrú, agus 
d’fhéadfadh athrú mór a tharlú 
ag gach céim den slabhra bia mar 
thoradh orthu. Ní féidir le hÉirinn 
neamhaird a dhéanamh de na 
forbairtí sin agus beidh Tionscadal 
Fadbhreathnaitheachta Teagasc 
ríthábhachtach chuige sin.” 

Clár Forbartha 
Iardhochtúireachta Teagasc

Is é atá i gClár Forbartha 
Iardhochtúireachta Teagasc, ná 
clár oiliúna úrnua, atá ceaptha 
chun forbairt ghairmiúil a 
chur ar fáil do thaighdeoirí 
iardhochtúireachta. Tríd an 
gclár seo ullmhófar Comhaltaí 
Iardhochtúireachta do réimse 
roghanna gairme, cibé acu go 
mbeidh siad bunaithe sa saol 
acadúil nó sa tionscal. 

Agus é ag labhairt ag an seoladh, 
a reáchtáladh in Ionad Taighde 
Bia Teagasc, Baile an Ásaigh, Baile 
Átha Cliath, dúirt an Dr. Frank 
O’Mara, Stiúrthóir Taighde: “Tá 
teacht ag rannpháirtithe sa chlár 
ar raon deiseanna forbartha 
chun go mbeidh na scileanna 
riachtanacha acu don chéad 
chéim eile dá slí bheatha. 

Mar gheall air, beidh níos mó 
deiseanna acu sa todhchaí, agus 
iad i mbun a gcuid gairmeacha 
san eolaíocht.” 

Is é an clár Iardhochtúireachta 
seo, a d’fhorbair Teagasc i 
dteannta le UCC, UCD agus 
Foireann Ardfhorbartha Agraibhia, 
an chéad chlár in Éirinn um 
oiliúint agus forbairt struchtúrtha 
iardhochtúireachta. 

Is é Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh, faoi cheannas an 
tOllamh Alan Kelly atá ag 
soláthar an chláir fhorbartha 
seo. Is tionscnamh tábhachtach 
é chun fás an saineolais 
eolaíochta i Teagasc a fhorbairt 
agus a fheabhsú; beidh an 
saineolas sin ina shócmhainn 
thábhachtach, ní hamháin don 
earnáil talmhaíochta agus bia in 
Éirinn, ach d’earnálacha eile atá 
bunaithe ar an eolaíocht. 

An chéad dream a glacadh isteach i gclár forbartha Teagasc do thaighdeoirí iardhochtúireachta
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Neartóidh INRA agus TEAGASC 
a gComhar san Eolaíocht

Shínigh INRA (Institiúid Náisiúnta 
na Fraince um Thaighde 
Talmhaíochta) agus Teagasc 
comhdhearbhú chun an comhar ó 
thaobh eolaíochta a neartú idir an 
dá heagraíocht.

I dteannta a chéile, tá leibhéal 
ard inniúlachta agus saineolais 
ag na hinstitiúidí taighde sin, 
ata lonnaithe in os cionn 200 
saotharlainne san Fhrainc agus 13 
hionad taighde agus forbartha in 
Éirinn. 

Cuimsíonn na téamaí comhair 
a clúdaíodh cheana féin 
próiseáil bia, éiceolaíocht, 
bitheolaíocht planda, cothú 
daonna, micribhitheolaíocht, 
fiseolaíocht, géineolaíocht agus 
sláinte ainmhithe, córais um pórú 
beostoic, comhshaol agus forbairt 
tuaithe agus téamaí eile.
Tar éis na Meabhrán Tuisceana 
(MTanna) a síníodh i 2002 agus 
2009; leathnóidh comhdhearbhú 
comhar ar théamaí éagsúla:

•  Rannpháirtíocht i gcláir Eorpacha 
mar Horizon 2020 nó Interreg.

•  Comhstiúrthóireacht ar mhic 
léinn iarchéime idir mic léinn 
Fhrancacha agus Éireannacha 
san Fhrainc agus in Éirinn.

•  Cabhrú le mic léinn PhD lena 
gcuid speansas taistil agus iad i 
mbun taighde san Fhrainc agus 
in Éirinn.

•  Comhsheimineáir chun 
féachaint ar thionscadail 
taighde féideartha a mbainfeadh 
an dá dhream leas astu.

•  Torthaí comhthionscadal 
a fhoilsiú, cumarsáid 
a dhéanamh maidir le 
comhpháirtíochtaí atá i 
bhfeidhm cheana féin chomh 
maith le “scéalta ratha”.

Sprioc 4
Cumas na heagraíochta a fheabhsú  

agus luach ar airgead a thabhairt

Ag síniú comhdhearbhaithe um neartú 
ar chomhar eolaíochta idir Teagasc 
agus INRA ag an gComórtas Náisiúnta 
Treabhdóireachta i Ráth an Uisce,  
Co. Laoise tá an tOllamh Gerry Boyle, 
Stiúrthóir Teagasc & Luc Delaby, INRA, 
(líne chúil ó chlé) Stephane Aymard, 
Attache Eolaíochta in Ambasáid na 
Fraince, an Dr. Frank O’Mara, Stiúrthóir 
Taighde Teagasc, Jean Pierre Thebault, 
Ambasadóir na Fraince, Eric Giry, Attache 
Talmhaíochta in Ambasáid na Fraince, 
Rene Beaumont & Elodie Ruelle, INRA. 
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Osclaíonn an Taoiseach méadú ar 
Ionad Teagasc i mBaile an Róba

Osclaíodh méadú ar ionad 
comhairle agus oideachais 
Teagasc i mBaile an Róba, Contae 
Mhaigh Eo ag an Taoiseach, Enda 
Kenny TD i nDeireadh Fómhair 
2015. Tá sé sin ar cheann de 
cheithre hionad i Maigh Eo óna 
gcuireann Teagasc seirbhís 
oideachais, comhairle agus 
taighde ar fáil ar mhaithe leis na 
9,800 feirmeoir sa réigiún. 

D’infheistigh Teagasc €130,000 
in ionad Bhaile an Róba chun 
a acmhainn a dhúbailt. Tá na 
háiseanna TF agus ríomhaire 
is deireanaí curtha isteach 
chun oideachas ardchaighdeáin 
a chur ar fáil do 35 mhac 
léinn ag aon uair faoi leith. Tá 
nuachóiriú déanta ar na hoifigí 
áit a mbuaileann comhairleoirí 
le feirmeoirí as an réigiún agus a 
ndéanann siad gnó leo.

Dúirt Stiúrthóir Teagasc, an 
tOllamh Gerry Boyle: “Tá méadú 
mór ar an éileamh ar ár seirbhís 
oideachais feicthe againn ar 
fud na tíre. Is amhlaidh don 
réigiún seo freisin. De ghnáth 
bheadh 70 mac léinn i mbun 
ár gcúrsa Teastais Ghlas anseo, 
ach i mbliana beidh 250 mac 
léinn á dhéanamh. Bainfidh an 
fheirmeoireacht agus tionscal na 
talmhaíochta sa réigiún an-leas as 
an sreabhadh méadaithe daoine 
óga, dea-oilte ar ais chuig an 
bhfeirmeoireacht.”

Forbairt Chaisleán Bhaile Sheáin
 
Seoladh forbairt mholta ar luach 
€7.5 milliún ar Chaisleán Bhaile 
Sheáin i gContae Loch Garman go 
hoifigiúil ag an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, 
Brendan Howlin TD. Tá Teagasc, 
atá ina n-úinéirí ar an gCaisleán 
thar ceann an Stáit, i mbun 
comhpháirtíochta le hIontaobhas 
Oidhreachta na hÉireann  
(Irish Heritage Trust) agus 
Músaem Talmhaíochta (Irish 
Agricultural Museum) na 
hÉireann, chun obair mhór 
chaomhantais a dhéanamh ar 
an gCaisleán agus acmhainn 
oidhreachta agus turasóireachta 
an Chaisleáin agus na nGairdíní 
don Oirdheisceart a fhorbairt. Tá 
Teagasc ag obair i ndlúthpháirt 
le Fáilte Éireann ionas go mbeidh 
a gcuid infheistíochta ar aon 
dul le straitéis turasóireachta 
Seanoirthear na hÉireann dá 
gcuid a seoladh le déanaí.

Oscailt Oifigiúil na hOifige nua i mBaile an Róba ag an Taoiseach Enda Kenny TD.
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Seachtain EOLAÍOCHTA Teagasc

I rith an tSeachtain Eolaíochta 
2015, thug ionaid agus coláistí 
Taighde cuireadh do scoileanna 
áitiúla bualadh lena chuid ball 
foirne taighde agus teagaisc. 
Tugadh deis do dhaltaí foghlaim 
faoin obair a dhéanann Teagasc 
chun a mhisean a chomhlíonadh 
mar atá tacaíocht a thabhairt do 
nuálaíocht bunaithe ar eolaíocht 
in earnáil an agraibhia agus sa 
bhithgheilleagar i gcoitinne a 
bheidh mar thaca do bhrabúsacht, 
iomaíochas agus inbhuanaitheacht. 
D’óstaigh Teagasc os cionn 1,000 
mic léinn ag a chuid imeachtaí le 
linn an tSeachtain Eolaíochta. 

“Tá eolaíocht fíorthábhachtach 
do na tionscail talmhaíochta 
agus bia agus tá an-áthas 
orainn tacú leis an tSeachtain 
Eolaíochta, arb í an aidhm 
atá i gceist léi ná tábhacht na 
heolaíochta, na teicneolaíochta, 
na hinnealtóireachta agus 

na matamaitice a chur chun 
cinn inár saol laethúil agus a 
dtábhacht maidir le forbairt 
shochaí na hÉireann agus maidir 
leis an ngeilleagar amach anseo 
a léiriú” a dúirt an Dr. Frank 
O’Mara, Stiúrthóir Taighde i 
dTeagasc. Is í SFI Discover, an clár 
for-rochtana oideachais de chuid 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 
a dhéanann an tSeachtain 
Eolaíochta a chomhordú.
Imeachtaí don tSeachtain 
Eolaíochta in Ionaid Teagasc 

In Ionad Taighde Bia Teagasc 
sa Chloch Liath, Co. Chorcaí 
reáchtáladh taispeántais, 
áit ar úsáid daltaí uirlisí 
micreascópacha agus 
freisin d’fhoghlaim siad faoi 
bhaictéarfagaigh agus chonaic 
siad baint/leithlisiú DNA. San 
Ionad Taighde agus Nuálaíochta 
maidir le Talamh Féaraigh, 
tugadh deis dóibh féachaint ar na 
príomhtheicneolaíochtaí leis an 
bhfeirmeoireacht déiríochta. 

Freisin d’fhoghlaim siad faoi 
thógáil laonna, pórú agus síolrú 
i measc gníomhaíochtaí eile. 

San Ionad um Thaighde ar Bharra 
de chuid Teagasc i bPáirc na 
Darach, Ceatharlach bhí an deis 
ag daltaí freastal ar sheimineáir 
agus plé a dhéanamh ar an 
raon leathan réimsí eolaíochta 
sna heolaíochtaí planda a 
imscrúdaíonn taighdeoirí barr 
Teagasc. I measc na n-ábhar ar 
an lá bhí paiteolaíocht plandaí 
agus bainistíocht inbhuanaithe 
galar, géanómaíocht, an clár um 
phórú prátaí, bithfhuinneamh, 
agranamaíocht barr agus níos mó. 

In Ionad Taighde Bia Teagasc i 
mBaile an Ásaigh, bhí deis ag daltaí 
féachaint ar dhomhan aisteach 
iontach fungais, na hábhair bhia 
feidhmiúla ar féidir a bhaint ónár 
dtimpeallacht mhara, anailís 
chéadfach ar bhia agus ár dtaighde 
ar fheoil, lenar áiríodh taispeántas 
ar dhéanamh ispíní. I nGaillimh bhí 
deis ag daltaí cuairt a thabhairt ar 
an Ionad Taighde agus Nuálaíochta 
maidir le hAinmhithe agus 
Talamh Féaraigh i mBaile Átha 
an Rí. Chonaic siad taispeántais 
ar eolaíocht ainmhithe – an chaoi 
a bhfuil eolaíocht á húsáid chun 
déileáil le fadhbanna a bhaineann 
le síolrú agus seadánachas i gcaora. 
I dtaispeántas ar thalamh féaraigh 
agus an gcomhshaol chonaic siad 
speicis éagsúla féir agus seimre 
agus d’fhoghlaim siad faoi fhosú 
nítrigine.

D’óstaigh Coláiste Talmhaíochta 
agus Gairneoireachta Chill an 
Dátúnaigh, Co. Chill Chainnigh 
imeacht inár scrúdaíodh 
ithreacha sa talmhaíocht. Ós rud 
é gurb é 2015 Bliain Idirnáisiúnta 
na n-Ithreacha, imeacht lasmuigh 
a bhí ansin inar breathnaíodh ar 
roinnt turgnamh simplí allamuigh 
ar féidir a dhéanamh chun 
cáilíocht ithreach a mheas de réir 
roinnt paraiméadar éagsúil. 

Sprioc 4
Cumas na heagraíochta a fheabhsú 

 agus luach ar airgead a thabhairt

Taighdeoir Teagasc an Dr. Eimear Gallagher in éineacht le mic léinn ag tabhairt cuairte ar 
Theagasc i mBaile an Ásaigh le linn an tSeachtain Eolaíochta 
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Smart Futures

Is é atá i Smart Futures ná 
clár comhoibritheach rialtais-
tionscail-oideachais ina 
gcuirtear chun cinn eolas faoi 
ghairmeacha sna réimsí eolaíocht, 
teicneolaíocht, innealtóireacht 
agus mata (ETIM/STEM) do 
dhaltaí dara leibhéal, agus 
a ndéanann Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann comhordú 
agus bainistíocht air. I gColáiste 
na hOllscoile, Corcaigh, labhair 
Claire Watkins agus Cathriona 
Foley ag imeacht Smart Futures. 
Is mac léinn PhD tríú bliana í 
Claire i dTeagasc sa Chloch Liath 
agus tá sí i mbun a tráchtais faoi 
láthair. Tá Cathriona ag obair ar 
Uathchórais Blite i dTeagasc sa 
Chloch Liath.

Forbairt Bainistíochta
 
Tá céimithe ó Chlár Forbairt 
Bainistíochta Teagasc a fuair 
teastais le linn shearmanas 
bronnta céimeanna le feiceáil 
sa phictiúr anseo le Stiúrthóir 
Teagasc, Gerry Boyle agus Sheila 
Quinn agus Carole McLaughlin 
(Oiliúint agus Forbairt Foirne).

Buaiteoirí ghradam 
Chomhaltacht Teagasc-Fulbright 

Mary Carey agus Ruairí Roberston, 
a ghnóthaigh dámhachtain 
Chomhaltacht Teagasc-Fulbright 
le haghaidh 2015. Is Comhalta 
Walsh páirtaimseartha le Teagasc 
í Mary Carey agus freisin tá 
sí i mbun PhD i gColáiste na 
hOllscoile Baile Átha Cliath. 
Freisin is eacnamaí í i Seirbhís 
Eacnamaíochta agus Measúnaithe 
an Roinn Airgeadais. Déanfaidh 
Mary taighde ar thionchar an 
agraighnó ar an timpeallacht 
tuaithe in Ollscoil Missouri. 

Is mac léinn PhD i gCothú agus 
Micribhitheolaíocht i gColáiste 
na hOllscoile Corcaigh é Ruairí 
Roberston. Mar fhaighteoir 
dhámhachtain Fullbright Teagasc/
Fhoras na Mara déanfaidh Ruairí 
taighde in Ollscoil Harvard 
chun scrúdú a dhéanamh ar ról 
shailleacha óimige 3 san aiste 
bia ar shláinte stéigeach agus 
inchinne.

Feictear Ruairí Robertson 
agus Mary Carey, buaiteoir 
dhámhachtain Chomhaltacht 
Teagasc-Fullbright le haghaidh 
2015, ag an searmanas 
dámhachtainí le déanaí i dTeach 
Iveagh le Lance O’Brien

Thíos: Stiúrthóir Teagsac an tOll. Gerry 
Boyle ag cur fáilte roimh bhaill de Bhord 
Bhanc Ceannais na hÉireann le linn a 
gcuairte ar cheannoifig Teagasc.

Seimineáir ar Chomhaltachtaí 
Walsh Teagasc

I 2015 ceiliúradh cothrom 20 bliain ón 
gcéad sheimineár ar Chomhaltachtaí 
Walsh Teagasc a eagraíodh i gcomhpháirt 
leis an RDS. Thug trí Mhac Léinn 
déag a bhí i mbun PhD agus a raibh 
Comhaltacht Walsh acu láithreachais ar 
a gcuid fionnachtana taighde san RDS. 
Ina theannta sin, chuir fiche-trí duine 
póstaeir i láthair inar tugadh cuntas ar  
a gcuid taighde.

Ba í an buaiteoir don Láithreachas Béil 
is Fearr agus buaiteoir bhonn an RDS ná 
Leanne Roche, Teagasc, Clár um Bharra, 
Chomhshaol agus Úsáid Talún, Caisleán 
Bhaile Sheáin, Loch Garman. Rinne 
sí a cuid taighde ar ‘Foinsí leasachán 
nítrigine a roghnú um thoradh níos fearr 
agus laghdú ar astuithe gáis i gcórais 
táirgeachta um eorna earraigh.’
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Tuarascáil Bhliantúil ar Úsáid
Fuinnimh 2015

Tá Teagasc i mbun oibre i 55 ionad
ar fud na tíre de mhéideanna
éagsúla ó áiseanna de chineál
Campais ina bhfuil 100+ ball
foirne (e.g. Ionaid Taighde
& Coláiste) go hoifigí beaga
Comhairleacha áitiúla ina bhfuil
tuairim is 10 mball foirne. Is í
timpeallacht thógtha Teagasc is
mó a úsáideann fuinneamh agus
í freagrach as thart ar 74% den
tomhaltas iomlán.

I 2015, d’úsáid Teagasc 25,646.7 
MWh d’fhuinneamh a bhí déanta 
suas de:

• 10,993.6 MWh de leictreachas
 nó 42.9% den fhuinneamh
 iomlán
•  7,893.9 MWh de bhreosla
 iontaise do théamh spáis nó
 30.7% den fhuinneamh iomlán
•  5,325.8 MWh de bhreosla
 feithicle (talmhaíocht, iompar
 gnó agus an flít gluaisteán) nó
 20.8% den fhuinneamh iomlán
•  1,433.4 MWh de bhreoslaí
 inathnuaite nó 5.6% den
 fhuinneamh iomlán

Tá clár leanúnach ar siúl ag
Teagasc chun uasghrádú a
dhéanamh ar ábhar foirgnimh a
chuid áiseanna chun caillteanas
teasa a laghdú (déghloniú, insliú
dín agus balla etc.) Leanfar
ar aghaidh leis an gclár sin i
2016. Bhí foinsí inathnuaite
breosla freagrach as 5.6% den
úsáid iomlán fuinnimh i 2015.
Ní thógtar san áireamh san
fhigiúr sin a cion de leictreachas
ceannaithe a ghintear ó
acmhainní inathnuaite.

Infheistíocht i TFC

I 2015 lean Teagasc ar aghaidh ag
cur i bhfeidhm Theileafónaíocht
Phrótacal Idirlín Guthaithe agus
rinne sé níos mó uasghráduithe
ar a chuid líonraí áitiúla agus
achair fhairsing. Cuireadh forbairt
chóras um Pleanáil Bhainistíocht
Cothaitheach ar aghaidh chuig
an gcéim tástála. 

Tugadhchun críche córas ar líne 
chun iarratais ar thionscadail 
taighde a láimhseáil. 

Fuarthas Córas nuaum  
Bainistíocht Oideachais agus
cuirfear i bhfeidhm é i 
gcaitheamh na dá bliana atá  
romhainn. Freisin chuir Teagasc 
tús le tionscadal chun Córas  
Bainistíochta Inneachair a 
thabhairt isteach dá láithreán 
gréasáin poiblí a bheidh beo i 
2016.

Stiúrthóir Taighde Teagasc Frank O’Mara, A Oirirceas Ambasadóir Mheicsiceo Carlos
Garcia De Alba agus Paddy Browne Ceann Chlár Teagasc um Bharra,  
Comhshaol agus Úsáid Talún.
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Sprioc 4
Cumas na heagraíochta a fheabhsú 

 agus luach ar airgead a thabhairt

Clár Nua Chéim Mháistir

Chun forbairt ar rath an Mháistir 
bunaithe ar thaighde sa chlár 
um Thacaíocht do Nuálaíocht sa 
Talmhaíocht, d’fhorbair Teagasc,  
i dteannta le Scoil na Talmhaíochta  
in UCD, clár Máistir nua. 

Le haghaidh an Mháistir 
sa Mhéadú agus sa Nuáil 
Talmhaíochta, atá bunaithe 
den chuid is mó ar fhoghlaim ó 
thaithí, oibríonn mic léinn taobh 
le comhairleoirí sainithe ar feadh 
dhá bhliana agus freastalaíonn 
siad ar mhodúil acadúla i 
mbloc. Beidh deis ag mic léinn 
miontráchtas a dhéanamh freisin. 

Buaiteoir an Bhoinn Óir

Is é buaiteoir Bhonn Óir Teagasc  
le haghaidh 2015 ná an Dr. Pádraig 
O’Kiely, fear a bhfuil dua caite 
aige ar feadh a shaol oibre le 
taighde ag Ionad Taighde agus 
Nuálaíochta Teagasc maidir le 
hAinmhithe agus Féarach sa 
Ghráinseach i gContae na Mí. 
Bronntar Bonn Óir Teagasc go 
bliantúil ar dhuine atá tar éis cur 
go heisceachtúil le Teagasc agus 
leis na hearnálacha talmhaíochta 
agus bia. 

Bhí an gradam bronnta ar an 
Dr. O’Kiely ag Cathaoirleach 
Teagasc, an Dr. Noel Cawley ag 
cruinniú d'Údarás Teagasc i bPáirc 
na Darach, Ceatharlach. 

Dúirt sé: “Tá Pádraig ar na 
pearsana is aitheanta ar domhan 
in agranamaíocht, caomhnú agus 
úsáid foráiste. Tá beagnach 600 
páipéar eolaíoch foilsithe aige,  
in éineacht le breis is 400 alt  
sa phreas teicniúil agus mór-ráchairte  
feirme agus tá breis is 1,000 
cur i láthair déanta aige ag 
comhdhálacha agus ócáidí 
feirmeoireachta agus tionscail. 
Tá sé mar eagarthóir ar 
chúig irisleabhar chéimiúla 
idirnáisiúnta phiarmheasúnaithe. 
Tá teist ar a chuid oibre le fada 
agus tá sé ar na heolaithe is mó 
cumas san eagraíocht.” 

Cháiligh an Dr. Pádraig 
O’Kiely ó COBÁC le céim 
onóracha den chéad ghrád 
san eolaíocht talmhaíochta in 
1978. Chríochnaigh sé Céim 
Mháistreachta san Eolaíocht 
Talmhaíochta tar éis dó dul 
isteach san Fhoras Talúntais agus 
rinne sé a PhD ina dhiaidh sin, 
agus an dá cháilíocht sin i réimse 
an táirgthe sadhlais. 

Tá suimeanna éagsúla eolaíochta 
aige, ach is é an cion oibre 
atá déanta aige do thaighde 
talmhaíochta an rud a bhfuil cáil 
idirnáisiúnta air, go háirithe an 
cion oibre atá déanta aige chun 
eolas eolaíoch agus praiticiúil a 
chur chun cinn ar tháirgeadh, 
caomhnú agus úsáid foráiste do 
tháirgeadh beostoic. Agus é as 
Contae Laoise ó dhúchas, bhí 
Pádraig ar dhuine de na chéad 
daoine a fuair Scoláireacht 
Fulbright agus chaith sé 1986 
ar saoire shabóideach ag Ionad 
Taighde Foráiste Déiríochta 
na Stát Aontaithe ar champas 
Ollscoil Wisconsin. Bhí sé mar 
Uachtarán ar Chumann Féaraigh 
na hÉireann agus bronnadh 
gradam Fiúntais Saoil Chumann 
Féaraigh na hÉireann air in 2011. 

Tá sé mar bhreitheamh i 
gcomórtas Eolaí Óg na Bliana le 
breis is deich mbliana anuas. 

Ar chlé: Cathaoirleach Teagasc an 
Dr. Noel Cawley ag bronnadh Bhonn 
Óir Teagasc le haghaidh 2015 ar an 
Dr. Padraig O’Kiely.
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Ráitis Airgeadais  
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RÁITIS AIRGEADAIS CHOMHDHLÚITE TEAGASC  
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015

Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil an Údaráis chun 
neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a 
shainaithint agus chun faisnéis ar bith a shainaithint ar cosúil go 
bhfuil sí mícheart go hábhartha ar bhonn an eolais a fuair mé le 
linn dom a bheith i mbun an iniúchta seo, nó nach dtagann go 
hábhartha leis an eolas sin. Breithním na himpleachtaí do mo 
thuarascáil má fhaighim amach faoi aon mhíráitis dhealraitheacha 
nó faoi aon neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha.

Tuairim	ar	na	ráitis	airgeadais

Is é mo thuairim maidir leis na ráitis airgeadais:

•  go dtugtar léargas fíorcheart iontu ar shócmhainní, dliteanais 
agus staid airgeadais an ghrúpa agus an Údaráis amhail an 
31 Nollaig 2015 agus ar a ioncam agus a chaiteachas i leith 
na bliana 2015; agus

•  gur ullmhaíodh go cuí iad i gcomhréir leis an gcleachtas 
cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis.

Is é mo thuairim go raibh taifid chuntasaíochta an Údaráis 
leordhóthanach ionas go bhféadfaí iniúchadh furasta, cuí a 
dhéanamh ar na ráitis airgeadais. Tá na ráitis airgeadais ag 
teacht leis na taifid chuntasaíochta.

Nithe	ar	a	dtuairiscím	de	réir	eisceachta

Tugaim tuairisc ar bhonn eisceachta más rud é nach bhfuair 
mé an fhaisnéis agus na mínithe a theastaigh uaim i gcomhair 
m'iniúchta, nó más rud é

•  go dtugaim cás ábhartha ar bith faoi deara inar úsáideadh 
airgead do chuspóir eile seachas don cheann a bhí 
beartaithe dó, nó nach ndearnadh na hidirbhearta de réir na 
n-údarás a bhí á rialú, nó

•  nach bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil bhliantúil an 
Údaráis ag teacht leis na ráitis airgeadais a ghabhann léi 
ná leis an eolas a fuair mé le linn dom a bheith i mbun an 
iniúchta, nó 

•  nach léirítear sa ráiteas ar rialú inmheánach airgeadais 
go gcloíonn an tÚdarás leis an gCód Cleachtais maidir le 
Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó

•  go bhfuil cúrsaí ábhartha eile i gceist a bhaineann leis an 
gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i gcrích.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe ar a ndéantar 
tuairisciú ar bhonn eisceachta.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
30 Meitheamh 2016 

Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais de chuid 
Teagasc don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015 faoin 
Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988. 
Cuimsítear sna ráitis airgeadais an ráiteas comhdhlúite 
ioncaim agus caiteachais, an ráiteas comhdhlúite um ioncam 
cuimsitheach, an ráiteas um staid airgeadais an ghrúpa agus 
Teagasc, an ráiteas comhdhlúite um athruithe ar chaipiteal agus 
cúlchistí, an ráiteas um athruithe ar chaipiteal agus cúlchistí 
Teagasc, an ráiteas comhdhlúite um shreabhadh airgid agus 
na nótaí a ghabhann leo. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais san 
fhoirm atá forordaithe faoi Alt 12 den Acht Talmhaíochta 
(Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 agus i gcomhréir leis 
an gcleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis.

Freagrachtaí	an	Údaráis

Tá an tÚdarás freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais, as a 
áirithiú gur léargas fíorcheart a thugtar iontu agus as rialtacht 
na n-idirbheart a áirithiú.

Freagrachtaí	an	Ard-Reachtaire	Cuntas	agus	Ciste

Tá mise freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis 
airgeadais agus tuairisc a thabhairt orthu i gcomhréir leis an dlí 
is infheidhme. 

Déantar m'iniúchadh trí thagairt do na gnéithe speisialta a 
bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus a 
n-oibriú.

Déantar m'iniúchadh i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (An RA agus Éire) agus i gcomhréir le Caighdeáin 
Eiticiúla an Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta d'Iniúchóirí.

Scóip	iniúchóireachta	na	ráiteas	airgeadais	

Cuimsíonn iniúchadh fáil fianaise faoi na méideanna agus an 
nochtadh sna ráitis airgeadais, agus iad imleor le cinnteacht 
réasúnta a chur ar fáil go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó 
mhíshonrú ábhartha, bíodh sé mar gheall ar chalaois nó 
earráid. Cuimsíonn sé seo measúnú ar 

•  cibé is amhlaidh nó nach amhlaidh go bhfuil na beartais 
chuntasaíochta oiriúnach do chúinsí an Údaráis, gur cuireadh 
i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus gur nochtadh go 
leordhóthanach iad

•  a réasúnaí is a bhí meastacháin shuntasacha chuntasaíochta 
a rinneadh in ullmhú na ráiteas airgeadais, agus 

•  chur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Féachaim chomh maith le fianaise a fháil ar rialtacht na 
n-idirbheart airgeadais i rith an iniúchta.

TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE LENA CUR FAOI BHRÁID THITHE AN OIREACHTAIS 

Teagasc – An tÚdarás Talmhaíochta agus Forbartha Bia 
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RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

Thar ceann Údarás Teagasc, aithním go bhfuil sé de fhreagracht orainn a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh 
airgeadais a choimeád agus a fheidhmiú in Teagasc agus ina fhochuideachta.

Ní féidir le córas ar bith de rialú inmheánach airgeadais ach cinnteacht réasúnta, gan a bheith iomlán, a chur ar fáil in aghaidh earráid, 
míshonrú nó caillteanas ábhartha. Agus breithniú á dhéanamh ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha airgeadais, tugann an tÚdarás 
agus a Choiste Iniúchóireachta aird, i measc nithe eile, ar riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.

Tá bearta déanta ag an Údarás chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht chuí rialaithe i bhfeidhm mar seo a leanas:

 • freagrachtaí, údarás agus cuntasacht an lucht bainistíochta a shainiú go soiléir;
 •  nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Ghrúpa agus a shócmhainní a 

choimeád slán;
 • cultúr cuntasachta a fhorbairt ar gach leibhéal ar fud na heagraíochta.

Tá nósanna imeachta bunaithe ag an Údarás chun rioscaí gnó laistigh den Ghrúpa a aithint mar seo a leanas:

 •  trí chineál, fairsinge agus impleacht airgeadais na rioscaí atá le sárú ag an nGrúpa a aithint, lena n-áirítear an fhairsinge agus na 
catagóirí a mheasann sé a bheith inghlactha;

 • trí mheasúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlódh na rioscaí arna n-aithint;
 • trí mheasúnú a dhéanamh ar chumas an Ghrúpa i dtaobh na rioscaí a tharlaíonn a bhainistiú agus a mhaolú;
 • trí mheasúnú a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le feidhmiú rialuithe ar leith i gcoibhneas leis an tairbhe a bhainfear amach.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreat de thuairisciú rialta bainistíochta, nósanna imeachta riaracháin, lena 
n-áirítear deighilt dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasaíochta lena n-áirítear:

 • córas buiséadaithe bhliantúil agus tuairiscithe airgeadais, a ndéanann an tÚdarás athbhreithniú agus ceadú air;
 •  athbhreithniú rialta ag an Údarás ar an straitéis fhoriomlán, ar phleananna gnó agus pleananna airgeadais agus ar dhifríochtaí i 

gcomparáid le buiséid oibriúcháin agus buiséid chaipitiúla.

Tá feidhm iniúchóireachta inmheánaí ag an nGrúpa, a fheidhmíonn i gcomhréir le riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit agus leis na critéir éifeachtúlachta atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise Teagasc a foilsíodh in 2012.  Bíonn obair 
na hiniúchóireachta inmheánaí bunaithe ar anailís ar na rioscaí dá bhfuil an Grúpa nochta, agus bunaítear na pleananna bliantúla 
iniúchóireachta inmheánaí ar an anailís sin. Ceadaíonn an Coiste Iniúchóireachta na pleananna iniúchóireachta inmheánaí. In 2015, 
d’fhostaigh an tÚdarás saineolaí seachtrach chun comhairle a chur ar an gCoiste Iniúchóireachta.

Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú an Údaráis ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais treoir ó obair an 
iniúchóra inmheánaigh, ón gCoiste Iniúchóireachta a mhaoirsíonn obair an iniúchóra inmheánaigh, ó na bainisteoirí feidhmiúcháin sa 
Ghrúpa atá freagrach as an gcreat rialála airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil, agus ó na barúlacha a thugann an tArd-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste le fios sa litir bhainistíochta uaidh.

Dearbhaím go ndearna an tÚdarás athbhreithniú ar éifeachtacht na gcóras um rialú inmheánach airgeadais in 2015.

RÁITIS AIRGEADAIS CHOMHDHLÚITE TEAGASC  
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015

An Dr Noel Cawley
Cathaoirleach
27 Meitheamh 2016
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RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ AN ÚDARÁIS 

Faoi Alt 12(1) den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988, éilítear ar an Údarás ráitis airgeadais a ullmhú i cibé 
foirm a cheadóidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara le comhthoil an Aire Airgeadais. Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú aige, 
ceanglaítear ar an Údarás:

 • beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ansin;
 • breithiúnais a thabhairt agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama;
 •  na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantach, ach amháin sa chás nach cuí a ghlacadh leis go leanfaidh Teagasc i 

mbun gnó;
 •  aon imeachtaí ábhartha ó na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme a nochtadh agus a mhíniú.

Tá an tÚdarás freagrach as leabhair chuntas iomchuí a choimeád ina nochtar le cruinneas réasúnta ag aon tráth staid airgeadais 
Teagasc agus lena gcuirtear ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais na ceanglais reachtúla. Coinnítear na 
leabhair chuntas ag ceanncheathrú an Údaráis i bPáirc na Darach, Ceatharlach. Tá an tÚdarás freagrach chomh maith as sócmhainní 
Teagasc a choimeád slán agus as bearta réasúnta a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

RÁITIS AIRGEADAIS CHOMHDHLÚITE TEAGASC  
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015

An Dr Noel Cawley 
Cathaoirleach 
27 Meitheamh 2016

Joe Larkin
Comhalta den Údarás
27 Meitheamh 2016
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       2015 2014
   Tabhair do d'aire    0’000 0’000
Ioncam     
Deontais Oireachtais 4    133,008 127,747 
Cistiú AE 5    2,542 2,434
Díol beostoic     2,943 2,766
Ioncam oibriúcháin 6    31,477 25,176
Glanchistiú iarchurtha i gcomhair pinsean 10    9,960 26,785
Barrachas ar dhiúscairt sócmhainní seasta 13    62 158
Deontais eile, tabhartais agus tobhaigh dheonacha     3,486 4,842
Díol earraí     117 104
Seirbhísí taighde agus teicneolaíochta     972 1,245
Ioncam Iomlán     184,567 191,257
    
Caiteachas 7    (186,512) (192,640)
(Easnamh) oibriúcháin     (1,945)       (1,383)
Ús infhaighte      111 224
(Easnamh) roimh aistrithe agus chánachas     (1,834) (1,159)
Aistriú ón gCuntas Caipitil     964 1,798
(Easnamh) / barrachas don bhliain airgeadais roimh chánachas     (870)   639
Cánachas 11    (46) (88)
(Easnamh) / barrachas don bhliain airgeadais     (916) 551
    
(Easnamh) / barrachas inchurtha i leith     
Teagasc     (1,038) 478
Leas neamh-urlámhais     122 73
       (916)          551

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas um Shreabhadh Airgeadais agus Nótaí 1-37.

RÁITEAS COMHDHLÚITE IONCAIM AGUS CAITEACHAIS TEAGASC 
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015

An Dr Noel Cawley 
Cathaoirleach 
27 Meitheamh 2016

An tOllamh Gerry Boyle
Stiúrthóir
27 Meitheamh 2016
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      2015 2014
    Tabhair do d'aire  0’000 0’000
    
Barrachas / (easnamh) don bhliain airgeadais    (916)  551
Gnóthachan / (caillteanas) achtúireach ar dhliteanais phinsin   10  174,088  (23,699)
Coigeartú ar an gcistiú pinsin iarchurtha    (174,088)  23,699
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain    (916) 551
    
Teagasc    (1,038) 478
Leas neamh-urlámhais    122 73
      (916)           551

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas um Shreabhadh Airgeadais agus Nótaí 1-37.

RÁITEAS COMHDHLÚITE TEAGASC UM IONCAM CUIMSITHEACH
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2015
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        Grúpa    Teagasc
     2015 2014 2015 2014
       (athluaite)
    Tabhair do d'aire 0’000 0’000 0’000 0’000
Sócmhainní nach sócmhainní reatha iad       
Maoin, gléasra agus trealamh  13 96,658 97,568 93,822 94,786
Infheistíochtaí  15 415 284 416 285
     97,073 97,852 94,238 95,071
Sócmhainní reatha       
Fardail  16 4,675 4,689 4,675 4,689
Méideanna infhála: méideanna dlite taobh istigh d'aon bhliain amháin 18 20,253 16,995 20,021 16,718
Airgead tirim agus coibhéisí airgid  19 18,185 23,057 17,076 22,250 
     43,113 44,741 41,772 43,657
Méideanna iníoctha: méideanna dlite taobh istigh d'aon bhliain amháin
Méideanna iníoctha agus fabhruithe  20 20,571 17,014 20,392 16,876
Ioncam iarchurtha  21 16,354 20,463 16,311 20,436
     36,925 37,477 36,703 37,312

Glansócmhainní reatha   6,188 7,264 5,069 6,345

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha   103,261 105,116 99,307 101,416 
       
Soláthairtí in aghaidh dliteanas  23 100 81 - -

Méideanna iníoctha: méideanna dlite i ndiaidh bliain amháin     
Ioncam iarchurtha  22 485 479 98 45 
     102,676 104,556 99,209 101,371
Cistiú pinsin iarchurtha  10 1,163,198 1,327,326 1,163,198 1,327,326
Dliteanais phinsin  10 (1,163,198) (1,327,326) (1,163,198) (1,327,326)
Glansócmhainní   102,676 104,556 99,209 101,371
        
Caipiteal agus cúlchistí       
Cuntas caipitil   93,822 94,786 93,822 94,786
Cuntas ioncaim agus caiteachais    6,194 7,110 5,387 6,585
Ranníocaíocht chaipitiúil   2,660 2,660         - -
     102,676 104,556 99,209 101,371
        
Cúlchistí is inchurtha i leith Teagasc   99,666 101,668 99,209 101,371
Leas neamh-urlámhais   3,010 2,888              - -
     102,676 104,556 99,209 101,371

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas um Shreabhadh Airgeadais agus Nótaí 1-37. 

RÁITEAS AR STAID AN AIRGEADAIS 
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2015

An Dr Noel Cawley 
Cathaoirleach 
27 Meitheamh 2016

An tOllamh Gerry Boyle
Stiúrthóir
27 Meitheamh 2016
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GRÚPA   Cuntas  Cúlchistí ioncaim Ranníocaíocht 
      caipitil   chaipitiúil Iomlán 
     
       Leas Leas  
       neamh- neamh-  
      Grúpa urlámhais urlámhais  
   Tabhair do d'aire 0’000 0’000 0’000 0’000 0’000

Amhail an 1 Eanáir 2014   96,584 6,404 155 2,660 105,803
Barrachas don bhliain   - 478 73 - 551
Gnóthachan / (caillteanas) achtúireach ar dhliteanais phinsin 10  - (23,699) - - (23,699)
Coigeartú ar an gcistiú pinsin iarchurtha  10  - 23,699 - - 23,699
Ioncam cuimsitheach iomlán   - 478 73 - 551

Méideanna caipitlithe i leith sócmhainní ceannaithe   13  5,780 - - - 5,780
Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí 13  (493) - - - (493)
Lúide: amúchta ag teacht le dímheas sócmhainní        13  (6,602) - - - (6,602)
Laguithe 13  (483)    (483)
Ar 31 Nollaig 2014   94,786 6,882 228 2,660 104,556
         
 
Easnamh don bhliain   - (1,038) 122 - (916)
Gnóthachan / (caillteanas) achtúireach ar dhliteanais phinsin 10  - 174,088 - - 174,088
Coigeartú ar an gcistiú pinsin iarchurtha  10  - (174,088) - - (174,088)
Ioncam cuimsitheach iomlán   - (1,038) 122 - (916)

Méideanna caipitlithe i leith sócmhainní ceannaithe   13  5,995 - - - 5,995
Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí 13  (7) - - - (7)
Lúide: amúchta ag teacht le dímheas sócmhainní        13  (6,952) - - - (6,952)
Ar 31 Nollaig 2015   93,822 5,844 350 2,660 102,676
      99,666   3,010  102,676

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas um Shreabhadh Airgeadais agus Nótaí 1-37.

RÁITEAS COMHDHLÚITE UM ATHRUITHE AR CHAIPITEAL AGUS CÚLCHISTÍ
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2015
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TEAGASC

    Tabhair do d'aire  Cuntas Cúlchistí   
       caipitil ioncaim Iomlán

      0’000 0’000 0’000
Amhail an 1 Eanáir 2014 (athluaite)  35  96,584 6,204 102,788
Barrachas don bhliain    - 381 381
Caillteanas achtúireach ar dhliteanais phinsin  10  - (23,699) (23,699)
Coigeartú ar an gcistiú pinsin iarchurtha   10  - 23,699 23,699
Ioncam cuimsitheach iomlán     381 381
Méideanna caipitlithe i leith sócmhainní ceannaithe    13  5,780 - 5,780
Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí  13  (493) - (493)
Amúchta ag teacht le dímheas sócmhainní         13  (6,602) - (6,602)
Lagú sócmhainne  13  (483) - (483)

Ar 31 Nollaig 2014    94,786 6,585 101,371
Easnamh don bhliain    - (1,198) (1,198)
Gnóthachan achtúireach ar dhliteanais phinsin  10  -   174,088 174,088
Coigeartú ar an gcistiú pinsin iarchurtha   10  -    (174,088) (174,088)

Ioncam cuimsitheach iomlán    -   (1,198) (1,198)
Méideanna caipitlithe i leith sócmhainní ceannaithe    13  5,995 - 5,995
Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí  13  (7) - (7)
Lúide: amúchta ag teacht le dímheas sócmhainní         13  (6,952) - (6,952)
Ar 31 Nollaig 2015    93,822 5,387 99,209

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas um Shreabhadh Airgeadais agus Nótaí 1-37. 

 
 

RÁITEAS UM ATHRUITHE AR CHAIPITEAL AGUS CÚLCHISTÍ
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2015
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GRÚPA    2015 2014
   Tabhair do d'aire  0’000 0’000

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin   28  1,296 4,728
Cáin íoctha    (28) (6)
Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin    1,268 4,722
    
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta    
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil    (6,344) (6,264)
Fáltais ar dhíol sócmhainní seasta inláimhsithe    69 651
Íocaíochtaí chun infheistíochtaí a fháil    (28) (259)
Fáltais ar dhíol infheistíochtaí    52 -
Ioncam airgeadais    111 224
Airgead glan a úsáideadh i ngníomhaíochtaí infheistíochta    (6,140) (5,648)
    
Laghdú glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid    (4,872) (926)
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 1 Eanáir     23,057 23,983
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 31 Nollaig     18,185 23,057

Cuimsítear san airgead tirim agus sna coibhéisí airgid:    
Airgead sa bhanc agus ar láimh   19  9,185 7,261
Taiscí gearrthéarmacha   19  9,000 15,796
Airgead tirim agus coibhéisí airgid amhail an 31 Nollaig    18,185 23,057

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas um Shreabhadh Airgeadais agus Nótaí 1-37.

RÁITEAS COMHDHLÚITE UM SHREABHADH AIRGID 
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2015
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1. Faisnéis ghinearálta

  Bunaíodh Teagasc (Údarás Talmhaíochta agus Forbartha Bia na hÉireann) faoin Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus 
Comhairle), 1988. Tá sé ina mhisean aige tacú leis an nuálaíocht ar bhonn eolaíochta san earnáil agraibhia agus sa bhithgheilleagar 
i gcoitinne, chun bonn taca a chur faoin mbrabúsacht, faoin iomaíochas agus faoin inbhuanaitheacht. Is i bPáirc na Darach, 
Ceatharlach atá príomhoifig agus oifig chláraithe Teagasc. Tá scair 57% ag Teagasc in Moorepark Technology Limited, arb é a 
phríomhghníomhaíocht seirbhísí a sholáthar i ndáil le Taighde agus Forbairt.

2. Achoimre ar na beartais shuntasacha chuntasaíochta

  Leagtar amach thíos bunús na cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta a ghlac Teagasc. Cuireadh i bhfeidhm 
ar bhonn comhsheasmhach iad go léir ar feadh na bliana agus i leith na bliana roimhe sin.

 2.1 Ráiteas Géilliúntais
 
  Ullmhaíodh ráitis airgeadais Teagasc don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015 i gcomhréir le FRS 102, an caighdeán tuairiscithe 

airgid a bhfuil feidhm aige sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais agus arna 
fhógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Is iad seo na chéad ráitis airgeadais de chuid Teagasc a ullmhaíodh i gcomhréir 
le FRS 102. Is é an 1 Eanáir 2014 an dáta aistrithe go dtí FRS 102. Rinneadh athlua ar ráitis airgeadais na bliana roimhe sin i leith 
coigeartuithe ábhartha ar ghlacadh FRS 102 sa bhliain reatha. Tá toradh an ghlactha sin le sonrú i Nóta 35. 

 
 2.2 Bunús an Chomhdhlúthaithe

  Chun críocha na ráiteas airgeadais seo, cuimsítear i ‘Grúpa Teagasc’ iad seo a leanas: an máthairaonán Teagasc agus a 
fhochuideachta Moorepark Technology Limited. Tá beartais chuntasaíochta agus tréimhse chuntasaíochta na fochuideachta ag 
teacht leo siúd atá ag an nGrúpa. Cuirtear as an áireamh idirbhearta idir cuideachtaí an ghrúpa agus iarmhéid agus gnóthachain ar 
idirbhearta idir cuideachtaí an ghrúpa. Cuirtear san áireamh an infheistíocht san fhochuideachta ar a costas lúide lagú. Tugtar sonraí 
na fochuideachta i Nóta 15.

 2.3 Bunús an ullmhúcháin

  Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, cé is moite de shócmhainní agus dliteanais áirithe a rinneadh 
a thomhas ar a luach cóir mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm a cheadaigh an 
tAire Talmhaíochta, Bua agus Mara le comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Alt 12 den Acht Talmhaíochta 
(Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988. Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach i 
dtaobh míreanna a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais Teagasc.

 2.4 Aithint ioncaim

  Deontais Oireachtais – faigheann Teagasc deontais rialtais i ndáil le taighde agus tionscadail eile (deontais ioncaim) agus deontais 
chaipitil chun infheistíocht chaipitiúil a chistiú.  I gcás deontais ioncaim nach n-áirítear critéir feidhmíochta leo, aithnítear mar ioncam 
iad ar bhonn fáltais airgid. I gcás deontais arna bhfáil lena bhforchuirtear critéir shonracha feidhmíochta, cuirtear iad de mhuirear 
ar an ioncam iarchurtha agus déantar iad a thaifeadadh mar chreidiúnaí go dtí go gcomhlíonfar na critéir chuí feidhmíochta agus 
go n-aithneofar na deontais mar ioncam. Déantar deontais chaipitil a scaoileadh chuig ioncam thar shaol úsáideach tuartha na 
sócmhainne ábhartha a ceannaíodh.

	 Díol	earraí
  Aithnítear ioncam ó dhíol earraí nuair a aistrítear chuig an gceannaitheoir na rioscaí agus na sochair shuntasacha a bhaineann le 

húinéireacht na n-earraí, go hiondúil ar sheoladh chun bealaigh na n-earraí, nuair is féidir an méid ioncaim a thomhas go hiontaofa, 
nuair is dócha go mbeidh na sochair gheilleagracha a bhaineann leis an idirbheart i ndán don aonán agus nuair is féidir na costais 
a tabhaíodh nó a thabhófar i leith an idirbhirt a thomhas go hiontaofa.

	
	 Soláthar	seirbhísí
  Aithnítear an t-ioncam ó tháillí comhairleacha agus ó tháillí i leith seirbhísí eile sa tréimhse chuntasaíochta ina soláthraítear na 

seirbhísí nuair is féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar thoradh an chonartha.
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	 Ioncam	ó	ríchíosanna
 Aithnítear ioncam ríchíosa ar bhonn fabhruithe, i gcomhréir le substaint na gcomhaontuithe ábhartha. 

	 Táillí	teagaisc
 Aithnítear an t-ioncam thar an tréimhse teagaisc.

 2.5 Sochair fostaithe

  Cuireann an Grúpa réimse sochar ar fáil d'fhostaithe, lena n-áirítear socruithe maidir le saoire íoctha agus pleananna pinsin le  
sochar sainithe.

	 Sochair	ghearrthéarmacha
  Déantar sochair ghearrthéarmacha, lena n-áirítear pá saoire agus sochair neamhairgeadais eile dá shamhail a aithint mar chostas 

sa tréimhse ina mbaintear leas as an tseirbhís.

	 Pleananna	pinsin	le	sochar	sainithe
  Feidhmíonn an Grúpa scéimeanna pinsin le sochar sainithe arna gcistiú go bliantúil ar bhonn ‘íoc mar a úsáidtear’ ó airgead atá 

ar fáil dó, lena n-áirítear airgead a chuireann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar fáil, agus ó ranníocaíochtaí a asbhaintear ó 
thuarastail na mball foirne.  Déantar dliteanais na scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach ag baint úsáide as modh chreidiúint 
réamh-mheasta an aonaid. Faightear na luachálacha achtúireacha gach trí bliana ar a laghad agus déanta nuashonrú orthu ag dáta 
gach cláir comhardaithe.

  Léirítear sna costais phinsin sochair phinsin arna dtuilleadh ag fostaithe sa tréimhse agus léirítear iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin 
na foirne a gcoinníonn an Grúpa iad. Aithnítear mar ioncam méid a chomhfhreagraíonn don mhuirear pinsin, a mhéid agus go bhfuil 
sé in-aisghabhála, agus déantar é a fhritháireamh le deontais a fhaightear i rith na bliana chun íocaíochtaí pinsin a dhéanamh.

  Déantar na gnóthachain nó na caillteanais achtúireacha a eascraíonn as athruithe ar thoimhdí achtúireacha agus as barrachais agus 
easnaimh ó thaithí a aithint sa Ráiteas Comhdhlúite um Ioncam Cuimsitheach don bhliain agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach 
sa mhéid is féidir a aisghabháil ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

  Léiríonn na dliteanais phinsin luach reatha na n-íocaíochtaí pinsin sa todhchaí atá tuillte ag baill foirne go dtí seo. Is ionann an cistiú pinsin 
iarchurtha agus an tsócmhainn chomhfhreagrach atá le haisghabháil i dtréimhsí sa todhchaí ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

 2.6 Léasanna 

  Tráth a dtionscnaimh, déanann Teagasc measúnú ar chomhaontuithe faoina n-aistrítear an ceart chun úsáid a bhaint as sócmhainní. 
Meastar sa mheasúnú cibé an leas é an socrú ar bhonn shubstaint an tsocraithe nó nach ea, agus cibé an gcuimsítear leas ann nó 
nach gcuimsítear.

	 Léasanna	oibriúcháin
  I gcás léasanna nach n-aistrítear rioscaí agus sochair uile na húinéireachta fúthu, déantar iad a aicmiú mar léasanna oibriúcháin. 

Cuirtear íocaíochtaí faoi léasanna oibriúcháin de mhuirear an ráitis ioncaim ar bhonn an mhéid chothroim thar thréimhse an léasa.

 2.7 Costais iasachtaíochta

 Aithnítear na costais iasachtaíochta go léir mar chostas sa ráiteas ioncaim sa tréimhse inar tabhaíodh iad.
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  2.8 Cánachas
 
   Cuimsítear sa chostas cánachais don tréimhse an cháin reatha agus an cháin iarchurtha arna n-aithint sa tréimhse tuairiscithe. 

Aithnítear an cháin sa ráiteas ioncaim, ach amháin a mhéad a mbaineann sé le míreanna atá aitheanta san ioncam cuimsitheach 
eile nó ar bhonn díreach sa chothromas. Sa chás sin, aithnítear an cháin freisin san ioncam cuimsitheach eile nó ar bhonn díreach 
sa chothromas faoi seach.  Ní dhéantar lascainiú ar shócmhainní agus dliteanais cánachais reatha ná cánachais iarchurtha.

		 Cáin	reatha
   Is ionann an cháin reatha agus an méid cánach ioncaim is iníoctha ar an mbrabús inchánach don bhliain nó do bhlianta roimhe sin. 

Déantar an cháin a thomhas ar bhonn rátaí cánach agus dlíthe cánach atá achtaithe nó achtaithe go substaintiúil faoi dheireadh na 
tréimhse.

   Déanann an lucht bainistíochta measúnú tréimhsiúil ar sheasaimh arna nglacadh i dtuairisceáin chánach i leith cásanna ina bhfuil an 
rialachán cánach is infheidhme faoi réir léirmhínithe éagsúla. Nuair is cuí, bunaíonn siad soláthair ar bhonn na méideanna a mheastar 
a íocfar leis na húdaráis chánach.

		 Cáin	iarchurtha
   Eascraíonn an cháin iarchurtha as na difríochtaí uainiúcháin, arb iad na difríochtaí idir na brabúis inchánacha agus an t-ioncam 

cuimsitheach iomlán mar atá luaite sna ráitis airgeadais. Eascraíonn na difríochtaí uainiúcháin sin ó chuimsiú ioncaim agus costas 
sna measúnachtaí cánach i dtréimhsí seachas na cinn ina n-aithnítear iad sna ráitis airgeadais.

   Aithnítear cáin iarchurtha ar na difríochtaí uainiúcháin go léir ag an dáta tuairiscithe faoi réir eisceachtaí áirithe. Ní aithnítear caillteanais 
chánach neamhfhaoisimh agus sócmhainní cánach iarchurtha eile ach amháin nuair is dócha go ndéanfar iad a aisghabháil i 
gcoinne aisiompú dliteanas cánach iarchurtha nó brabús eile inchánach sa todhchaí.

   Déantar an cháin iarchurtha a thomhas de réir rátaí cánach agus dlíthe cánach atá achtaithe nó achtaithe go substaintiúil faoi 
dheireadh na tréimhse agus a mheastar a bheith infheidhme i leith aisiompú na difríochta uainiúcháin.

  2.9 Taighde agus forbairt

  Aithnítear an caiteachas ar ghníomhaíochtaí taighde mar chostas sa tréimhse ina dtabhaítear é.

  2.10 Sócmhainní inláimhsithe

		 Maoin,	gléasra	agus	trealamh
   Tá maoin, gléasra agus trealamh luaite ar a gcostas lúide dímheas carntha agus caillteanais charntha i ndáil le lagú. Áirítear le 

costais den sórt sin costais is inchurtha go díreach i leith a fhágáil gur féidir an tsócmhainn a oibriú mar a bhí beartaithe. 

   Ní dhéantar talamh a dhímheas. Ní dhéantar sócmhainní atá á dtógáil a dhímheas. Déantar dímheas ar gach maoin, gléasra agus 
trealamh ar rátaí arna ríomh chun costas gach sócmhainne lúide a luach iarmharach a dhíscríobh go córasach thar a saol úsáideach 
tuartha, mar seo a leanas:

  Foirgnimh Feirme     20 bliain
  Foirgnimh Eile     50 bliain
  Gléasra agus Feithiclí     5 bliana
  Trealamh Ríomhaireachta     3 bliana
  Trealamh Saotharlainne agus Trealamh Oifige    10 mbliana

  Gearrtar dímheas leathbhliana sna blianta a fuarthas agus a diúscraíodh na sócmhainní.

   Déantar luachanna anonn na maoine, an ghléasra agus an trealaimh a athbhreithniú le haghaidh lagaithe nuair a léiríonn teaghaisí 
nó athruithe ar chúinsí go mb'fhéidir nach mbeadh na luachanna anonn in-aisghabhála.
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  Déantar athbhreithniú ar an saol úsáideach tuartha, na luachanna iarmharacha agus na modhanna dímheasa ag deireadh gach 
bliana airgeadais, agus déantar iad a choigeartú mar is cuí.

  Ar dhiúscairt nó cur as feidhm míre maoine, gléasra nó trealaimh, déantar an gnóthachan nó an caillteanas, arb ionann é agus an 
difríocht idir an fáltas díola agus suim ghlanluacha na sócmhainne, a aithint sa chuntas brabúis agus caillteanais. Déantar aon mhéid 
sa chúlchiste athluachála a bhaineann leis an tsócmhainn sin a aistriú chuig an tuilleamh coinnithe ar bhonn díreach.

 Coinnítear gléasra agus trealamh atá dímheasta go hiomlán sna ráitis airgeadais go dtí nach mbeidh siad in úsáid a thuilleadh.

 Sócmhainní oidhreachta
  Déantar na sócmhainní oidhreachta a chothabháil ar mhaithe le heolas agus cultúr den chuid is mó.  Áirítear leo foirgnimh agus 

láithreacha stairiúla. Ní féidir faisnéis ar chostas ná luach na sócmhainní oidhreachta atá ar seilbh ag Teagasc a fháil ar chostas a 
bheadh i gcomhréir leis na sochair a sholáthrófaí d'úsáideoirí na ráiteas airgeadais, agus dá bhrí sin ní aithnítear na sócmhainní sin 
sa ráiteas ar staid an airgeadais. Tá nochtadh i Nóta 14 maidir le sócmhainní oidhreachta ar seilbh.  

 Sócmhainní lena n-athdhíol 
  Déantar sócmhainní inláimhsithe a aicmiú mar chinn atá ar seilbh le haghaidh díola sa chás ina meastar go ndéanfar an tsuim 

ghlanluacha a aisghabháil go príomha trí idirbheart díola agus gurb é is dóichí go ndíolfar í. Luaitear iad ar an tsuim ghlanluacha nó 
ar a luach cóir lúide costais díola, cibé acu is lú.

 Lagú na sócmhainní neamhairgeadais
  Ar gach dáta cláir comhardaithe déantar measúnú ar shócmhainní neamhairgeadais nach dtugtar anonn ar a luach cóir lena 

chinneadh cibé an bhfuil nó nach bhfuil aon rud a thabharfadh le fios go bhféadfadh an tsócmhainn (nó aonad giniúna airgid na 
sócmhainne) a bheith lagaithe. Má thugtar a leithéid le fios déantar comparáid idir méid in-aisghabhála na sócmhainne (nó aonad 
giniúna airgid na sócmhainne) agus suim ghlanluacha na sócmhainne (nó aonad giniúna airgid na sócmhainne).

 2.11 Sócmhainní airgeadais

 Infheistíocht san fhochuideachta 
  Déantar an infheistíocht san fhochuideachta Moorepark Technology Limited a thomhas ar a costas lúide lagú. Más ann d'fhianaise 

oibiachtúil ar lagú, aithnítear caillteanas lagaithe sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais i leith na bliana.

 Infheistíochtaí eile
  I gcás infheistíochtaí atá liostaithe ar stocmhalartán aitheanta, déantar iad a thomhas ar a luach cóir, agus déantar gluaiseachtaí 

a thaifead trí mheán an Ráitis Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe. Déantar sócmhainní airgeadais eile 
ina gcuimsítear infheistíochtaí i scaireanna neamhluaite agus infheistíochtaí airgeadais a thomhas ar a luach cóir, nuair is féidir 
meastachán iontaofa a dhéanamh air sin; seachas sin, déantar iad a thomhas ar an luach a sannadh dóibh ar dháta na fála lúide 
lagú. Más ann d'fhianaise oibiachtúil ar lagú, aithnítear caillteanas lagaithe sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí 
Ioncaim Choinnithe i leith na bliana.

 2.12 Fardal

 Sócmhainní bitheolaíocha
  Déantar an beostoc agus táirgí ár bhfeirmeacha féin a luacháil ar shamhail an luacha chóir. Cinntear an luach cóir ar an mbonn go 

ndíoltar ainmhithe ar an margadh oscailte. Déantar gnóthachain agus caillteanais a eascraíonn as na luachálacha sin a léiriú ina 
n-iomláine san ioncam oibriúcháin.  

 Fardal eile
 Déantar gach earra fardail eile a luacháil ar a chostas nó a ghlanluach inréadaithe, cibé acu is ísle.

 2.13 Méideanna infhála

  Aithnítear méideanna infhála ar a luach cóir, lúide soláthar i leith fiacha amhrasacha. Is soláthar sonrach é an soláthar i leith fiacha 
amhrasacha, agus bunaítear é nuair is ann d'fhianaise oibiachtúil nach mbeidh Teagasc in ann gach méid atá dlite dó a bhailiú. 
Aithnítear gach gluaiseacht sa soláthar i leith fiacha amhrasacha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais.
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 2.14 Méideanna Iníoctha 

  Déantar méideanna iníoctha, lena n-áirítear méideanna iníoctha trádála agus méideanna iníoctha eile agus ioncam iarchurtha a 
aithint ar dtús ar phraghas an idirbhirt, mura rud é  gur idirbheart maoinithe is ea an socrú, agus sa chás sin déantar an ionstraim 
fiachais a thomhas ar dtús ar luach láithreach na bhfáltas sa todhchaí arna lascainiú ar ráta úis an mhargaidh.

 2.15 Soláthairtí agus teagmhais

 Soláthairtí
  Aithnítear soláthairtí nuair a bhíonn oibleagáid dlí nó oibleagáid inchiallaithe reatha ar an nGrúpa de thoradh teagmhais a tharla roimhe 

seo; nuair is dócha go mbeidh aistriú sochar geilleagar de dhíth chun an oibleagáid a ghlanadh; agus nuair is féidir meastachán 
iontaofa a dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide.

  Déantar soláthairtí a thomhas ar luach reatha an chaiteachais a mheastar is gá chun an oibleagáid a ghlanadh ag baint úsáide as 
ráta réamhchánach a léiríonn measúnuithe reatha an mhargaidh ar amluach airgid agus na rioscaí a bhaineann go sonrach leis an 
oibleagáid. Aithnítear mar chostas airgeadais an méadú ar an soláthar mar gheall ar imeacht aimsire.

 Teagmhais
  I gcás dliteanais theagmhasacha, a eascraíonn de thoradh nithe a tharla roimhe seo, ní aithnítear iad (i) más rud é nach dócha go 

mbeidh eis-sreabhadh acmhainní de dhíth nó nach féidir an méid a thomhas go hiontaofa amhail an dáta tuairiscithe nó (ii) más rud 
é go ndeimhneofar gurb ann dóibh toisc go dtarlóidh nó nach dtarlóidh nithe neamhchinnte amach anseo nach bhfuil faoi lán-riail 
an Ghrúpa. Nochtar dliteanais theagmhasacha sna ráitis airgeadais ach amháin mura dócha in aon chor go dtarlóidh eis-sreabhadh 
acmhainní.

  Ní aithnítear sócmhainní teagmhasacha. Nochtar sócmhainní teagmhasacha sna ráitis airgeadais más dócha go dtarlóidh 
insreabhadh sochar geilleagrach.

3. Breithiúnais agus meastacháin ríthábhachtacha chuntasaíochta

  Chun na ráitis airgeadais a ullmhú, ní mór don lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh a théann 
i bhfeidhm ar na méideanna arna dtuairisciú i leith sócmhainní agus dliteanas amhail ar dháta an chláir comhardaithe agus ar 
na méideanna arna dtuairisciú i leith ioncaim agus caiteachais i rith na bliana. Mar sin féin, toisc gur meastachán atá i gceist, 
d'fhéadfadh na torthaí iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin. Seo a leanas na breithiúnais a raibh an tionchar ba shuntasaí 
acu ar na méideanna atá aitheanta sna ráitis airgeadais:

 
 Saol úsáideach tuartha maoine, gléasra agus trealaimh
  Déanann an Grúpa sócmhainní seasta inláimhsithe a dhímheas thar a saol úsáideach tuartha, tar éis a gcuid luachanna iarmharacha 

measta a chur san áireamh. Léiríonn an saol úsáideach tuartha meastachán an lucht bainistíochta ar an tréimhse ina bhfuil sé i 
gceist ag an ngrúpa sochair gheilleagracha a bhaint amach anseo as úsáid shócmhainní seasta inláimhsithe an Ghrúpa. Is ionann 
an luach iarmharach agus an méid a mheasann an lucht bainistíochta a gheobhadh an Grúpa ar dhiúscairt na sócmhainne, tar 
éis costais mheasta na diúscartha a asbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn d'aois agus sa riocht cheana féin a bheifí ag súil leis 
ag deireadh a saoil úsáidigh. D'fhéadfadh athruithe ar an leibhéal measta úsáide agus forbairtí teicneolaíochta dul i bhfeidhm ar 
eacnamaíocht, saol úsáideach agus luachanna iarmharacha na sócmhainní sin, rud a bhféadfadh tionchar a imirt dá bharr ar mhuirir 
dhímheasa sa todhchaí. Féach Nóta 13 i gcomhair suim ghlanluacha na sócmhainní seasta inláimhsithe.

  Luacháil na n-infheistíochtaí
  Ag deireadh gach bliana airgeadais, déantar measúnacht i dtaobh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil táscairí ann a thabharfadh le fios 

go bhfuil lagú déanta ar infheistíocht Teagasc san fhochuideachta. Más gá, déantar na measúnachtaí de chuid Teagasc a bhunú 
ar mheastachán ar luach úsáide na sócmhainní trí réamh-mheas a dhéanamh i dtaobh na sreafaí airgid sa todhchaí a mheastar a 
bheidh i gceist ar feadh tréimhse suas le 5 bliana, ag baint úsáide as ráta lascaine cuí chun luach láithreach na sreafaí airgid sin a 
ríomh. Féach Nóta 15 i dtaobh shuim ghlanluacha na n-infheistíochtaí. 

 Lagú na méideanna infhála
  Déanann Teagasc measúnú leanúnach ar a chuid iasachtaí agus méideanna infhála i leith fianaise oibiachtúil ar lagú, trí fhéachaint 

ar thosca lena n-áirítear próifíl aoise agus acmhainneacht creidmheasa gach féichiúnaí agus cúlra an fhéichiúnaí i dtaobh íocaíochta. 
Dá mba rud é go rachadh dálaí airgeadais na bhféichiúnaithe sin chun donais, agus go bhfágfadh sé sin go ndéanfaí lagú ar a 
gcumas íocaíochta, d'fhéadfadh liúntais bhreise a bheith ag teastáil. Féach Nóta 18 i gcomhair shuim ghlanluacha na méideanna 
infhála trádála agus na méideanna infhála eile.
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 Oibleagáid um shochair scoir
  Tá sé d'oibleagáid ar Teagasc sochair phinsin a íoc le fostaithe áirithe. Braitheann costas na sochar sin agus luach reatha na 

hoibleagáide ar roinnt tosca, lena n-áirítear: ionchas saoil, méaduithe tuarastail, luacháil sócmhainní agus an ráta lascaine ar 
bhannaí corparáideacha. Déanann an lucht bainistíochta meastacháin i leith na dtosca sin agus an ghlanoibleagáid phinsin sa chlár 
comhardaithe á cinneadh acu.  Bíonn aird sna toimhdí ar thaithí stairiúil agus ar threochtaí reatha. Féach Nóta 10 maidir le nochtadh 
a bhaineann leis an scéim pinsin le sochar sainithe.

 Soláthairtí
  Déanann an Grúpa soláthairtí le haghaidh oibleagáidí dlí agus oibleagáidí inchiallaithe, arb eol dó iad a bheith gan íoc ag deireadh 

na bliana. Is iondúil go ndéantar na soláthairtí sin ar bhonn faisnéis stairiúil nó faisnéis ábhartha eile, arna gcoigeartú chun teacht le 
treochtaí le déanaí i gcás inarb iomchuí sin. Is amhlaidh, áfach, gur meastacháin iad ar chostais airgeadais teagmhas a bhféadfadh 
sé nach dtarlóidh ar feadh tamall de bhlianta. Mar thoradh air sin, agus ar an éiginnteacht a bhaineann leis na torthaí airgeadais, 
d'fhéadfadh difear nach beag a bheith idir an toradh iarbhír agus an meastachán.

4.  Deontais Oireachtais  Fo-mhírcheann
       2015 2014
       0’000 0’000
 Vóta 31: Deontas i gcabhair ón Roinn Talmhaíochta,          
 Bia agus Mara i leith costais ghinearálta     A.5   111,186 108,757
 Deontas chun críche acmhainní daonna  A.3.4   10,500 10,500
 Taighde bia agus taighde talmhaíochta  A.3.1   5,146 4,336
 Clár comhthaighde spreagtha  A.3.2   5,496 3,573
 Deontas i leith poiblíocht foraoiseachta agus i leith feasachta agus oiliúna  C.6.4   650 550
 Deontas i leith oideachas foraoiseachta  C.6.4   30 31
       133,008 127,747

  Déantar deontas infhála gan aon chritéir feidhmíochta a aithint san ioncam an tráth a mbeidh fáltais an deontais infhála. I gcás 
deontais Rialtais a fuarthas faoina bhforchuirtear coinníollacha sainithe i dtaobh feidhmíochta sa todhchaí, aithnítear iad san ioncam 
nuair a dhéantar na coinníollacha sin a chomhlíonadh. Déantar deontais Rialtais a fuarthas roimh aithint ioncaim a bheith comhlíonta 
a thaifeadadh mar dhliteanais ar leithligh sa chlár comhardaithe. Ag deireadh na bliana, bhí coinníollacha neamhchomhlíonta ag 
Teagasc sa chlár comhardaithe i gcáil dliteanas i ndáil leis na nithe seo a leanas:     
       
   Tabhair do d'aire  2015 2014

      0’000 0’000
 Taighde bia agus taighde talmhaíochta  21   3,187 4,872
 Clár comhthaighde spreagtha  21   5,230 6,375
      8,417 11,247

5. Cistiú AE    2015 2014
      0’000 0’000
 Ioncam an tSuirbhé Feirme    144 135
 INTERREG    68 180
 Creatchlár VI    123 2
 Creatchlár VII    1,891 2,030
 Fís 2020    156 
 Ioncam eile ón AE    160 87
      2,542 2,434

  Is iad na Creatchláir na príomhuirlisí airgeadais trína dtacaíonn an tAontas Eorpach le gníomhaíochtaí taighde agus forbartha ar fud na 
ndisciplíní eolaíochta go léir, beagnach. Cuireadh tús leis an gclár Fís 2020 in 2014 agus beidh sé ar siúl go dtí deireadh na bliana 2020.
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5.  Cistiú AE (ar lean)

  Déantar deontas infhála gan aon chritéir feidhmíochta a aithint san ioncam an tráth a mbeidh fáltais an deontais infhála. I gcás 
deontais AE a fuarthas faoina bhforchuirtear coinníollacha sainithe i dtaobh feidhmíochta sa todhchaí, aithnítear iad san ioncam 
nuair a dhéantar na coinníollacha sin a chomhlíonadh. Déantar deontais AE a fuarthas roimh aithint ioncaim a bheith comhlíonta 
a thaifeadadh mar dhliteanais ar leithligh sa chlár comhardaithe. Ag deireadh na bliana, bhí coinníollacha neamhchomhlíonta ag 
Teagasc sa chlár comhardaithe i gcáil dliteanas i ndáil leis na nithe seo a leanas:

          2015 2014
 €      0’000 0’000
 INTERREG     - 20
 Creatchlár VI     - 278
 Creatchlár VII     1,273 2,247
 Fís 2020     816 -
 Ioncam eile ón AE     240 248
       2,329 2,793

6. Ioncam oibriúcháin   Aistriú
    Oibríochtaí Eolais  Taighde 2015 2014
€    0’000 0’000 0’000 0’000 0’000
 Táillí seirbhíse comhairlí1  - 13,545 200 13,745 10,075
 Ioncam ó tháillí cúrsaí  61 3,679 391 4,131 2,685
 Táillí eile2  7 639 9,275 9,921 8,599
 Oibríochtaí feirmeoireachta eile   - 889 1,702 2,591 3,083
 Fáltais ón gceaintín  - 33 6 39 90
 Foilseacháin agus nithe ilghnéitheacha  145 616 289 1,050 644
    213 19,401 11,863 31,477 25,176

  1 Áirítear leis na táillí ón tSeirbhís Chomhairleach ioncam €4.319m ón Scéim GLAS. Tá an scéim sin ina cuid den Chlár Forbartha 
Tuaithe 2014-2020 agus cuireadh tús léi in 2015.

  2 Áirítear leis na Táillí eile deontais stáit a fuarthas ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann dar luach €1.952m, €0.939m ó Fhiontraíocht 
Éireann agus €0.215m ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. 
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7. Caiteachas
     Aistriú
    Oibríochtaí eolais Taighde 2015 2014
    0’000 0’000 0’000 0’000 0’000
 Pá (Nóta 9)  5,349 29,976 34,327 69,652 68,568
 Pinsin (Nóta 10)  50,886 - - 50,886 67,130
 Taisteal agus cothú  421 1,929 2,418 4,768 4,475
 Oiliúint foirne  513 20 79 612 531
 Costais ghinearálta oibriúcháin (Nóta 8)  6,236 13,877 22,058 42,171 34,734
 Muirir airgeadais  60 59 (6) 113 130
 Dímheas (Nóta 13)  285 1,333 5,630 7,248 6,881
 Deontais do choláistí príobháideacha (Nóta 29)  - 3,367 - 3,367 2,719
 Costas díolachán beostoic  - 71 682 753 560
 Costas na seirbhísí taighde agus forbartha  - - 224 224 127
 Caillteanais de bharr lagaithe  - - - - 483
 Deontais eile  83 974 5,661 6,718 6,302
    63,833 51,606 71,073 186,512 192,640
 
 Áirítear leis an bpá iomlán:

       2015 2014
       0’000 0’000
 Breis-am     1,101 988
 Liúntais     2,094 1,903
 Iomarcaíocht     - 14
       3,195 2,905

 
 In 2015 fuair 166 (2014: 165) ball foirne íocaíochtaí breis-ama. Ba é an méid aonair iomlán ab airde €25,554 (2014: 022,207).

 Taisteal agus cothú
     In Éirinn  Thar lear 2015 2014
     0’000 0’000 0’000 0’000
 Cothú   1,537 415 1,952 1,723
 Mótarthaisteal   2,448 - 2,448 2,405
 Eitiltí agus báid farantóireachta   - 368 368 347 
     3,985 783 4,768 4,475
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8.  Anailís ar chostais oibriúcháin ghinearálta
    
     Aistriú
    Oibríochtaí Eolais Taighde 2015 2014
    0’000 0’000 0’000 0’000 0’000
 Soláthairtí / seirbhísí feirmeoireachta  - 835 3,440 4,275 4,430
 Cothabháil / deisiúchán  155 2,747 5,652 8,554 6,803
 Cíosanna / rátaí / árachas  66 659 1,317 2,042 2,283
 Postas / teileafóin  732 1,007 346 2,085 2,025
 Cumhacht / breosla / peitreal  166 781 1,505 2,452 2,689
 Soláthairtí saotharlainne  36 - 4,581 4,617 4,216
 Clóbhuaileadh / stáiseanóireacht / poiblíocht  958 920 786 2,664 2,490
 Soláthairtí seimineáir / seomra ranga / leabharlainne  114 1,067 1,217 2,398 1,722
 Seirbhísí a sholáthair gníomhaireachtaí seachtracha*  - 5,033 944 5,977 1,487
 Soláthairtí do cheaintín na mac léinn agus na foirne  65 306 369 740 577
 Táille iniúchóireachta  52 - - 52 52
 Seirbhísí / soláthairtí TFC  2,687 72 228 2,987 3,108
 Táillí dlí / táillí gairmiúla  1,094 327 923 2,344 1,782
 Costais ilghnéitheacha na gclár  105 116 736 957 1,041
 Teagmhais speisialta agus nithe ilghnéitheacha  6 8 13 27 29
    6,236 13,878 22,057 42,171 34,734
 
 * San áireamh sna seirbhísí a sholáthair gníomhaireachtaí seachtracha tá caiteachas €4.016m faoin scéim GLAS. Tá an scéim sin 

ina cuid den Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020 agus cuireadh tús léi in 2015.

9. An Fhoireann

 Seo a leanas an meánlíon foirne a fostaíodh sa Ghrúpa i rith na bliana:

         
       2015 2014
  Gairmiúil      676 641
 Teicniúil     165 165
 Baill foirne riaracháin / cléireachais     195 192
 Feirm / baile     142 155
       1,178 1,153

 Seo a leanas luach saothair an Stiúrthóra:

       2015 2014
	 	 	 	 	 	 	 0’000 0’000
  Bunphá      139 141
 Sochar comhchineáil (Gluaisteán)     13 12
       152 153

 Ní sháraíonn teidlíochtaí pinsin an Stiúrthóra samhail na hearnála poiblí i ndáil leis an scéim aoisliúntais le sochar sainithe. 
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9. An Fhoireann (ar lean)

 Cúiteamh daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta
  Áirítear leis an bpríomhlucht bainistíochta na stiúrthóirí agus daoine den lucht ardbhainistíochta. Léirítear thíos an cúiteamh a íocadh 

nó is iníoctha leis an bpríomhlucht bainistíochta as ucht seirbhísí fostaithe.
     2015 2014
	 	 	 	 	 0’000 0’000
 Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha eile:    
 An lucht ardbhainistíochta    584 585
 Sochair iarfhostaíochta (€	nialas do chách)    - -
     584 585

  Asbhaineadh tobhaigh phinsin €4,182,310 (2014: €4,219,031) as tuarastail agus íocadh iad leis an Roinn Talmhaíochta,  
Bia agus Mara. 

  I gcomhréir le ciorclán 13/2014 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, leagtar amach thíos na sochair fostaithe is mó ná 
€60,000 in 2015:

              
      Grúpa 
 Sochair fostaithe                Líon na bhfostaithe
	 060,000	go 070,000     222
	 071,000	go 080,000     99
	 081,000	go 090,000     28
	 091,000	go 0100,000     37
	 0101,000	go 0110,000     19
	 0111,000	go 0120,000     3
	 0121,000	go 0130,000     0
	 0131,000	go 0140,000     0
	 0141,000	go 0150,000     3
 0151,000	go 0160,000     1

10. Pleananna pinsin le sochar sainithe

  Faoi Alt 9 den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 déantar foráil do bhunú scéimeanna i dtaca le sochair 
aoisliúntais a dheonú maidir le baill foirne arna gceapadh ag Teagasc agus baill foirne a aistríodh go Teagasc ón gComhairle Oiliúna 
Talmhaíochta agus ón bhForas Talúntais.

  Go dtí go ndéanfaidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tAire Airgeadais agus an tOireachtas dréachtscéimeanna aoisliúntais 
a cheadú, feidhmíonn Teagasc scéimeanna aoisliúntais ar bhonn riaracháin. 
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10.  Pleananna pinsin le sochar sainithe (ar lean)

    Chomh maith leis sin, tá Teagasc i mbun dhá scéim aoisliúntais a riar (Scéim Aoisliúntais Bhaill Foirne na gColáistí Talmhaíochta 
1985 agus Scéim Phinsean Ranníocaíochta Chéilí agus Leanaí na gColáistí Talmhaíochta 1985) maidir le baill foirne áirithe arna 
bhfostú ag Coláistí Talmhaíochta agus Gairneoireachta faoi úinéireacht phríobháideach, arb é an Státchiste atá freagrach as 
costas a dtuarastal trí mheán Teagasc.

    Is scéimeanna aoisliúntais le sochar sainithe iad na scéimeanna thuasluaite. Ní choimeádtar aon chiste ar leithligh, ná aon 
sócmhainní, chun íocaíocht pinsean agus aiscí a mhaoiniú. Taispeántar sa ráiteas ar staid an airgeadais an meastachán achtúireach 
ar na dliteanais sa todhchaí atá ag fabhrú maidir le sochair sa todhchaí.

    Bhí meánlíon na bpinsean míosúil a íocadh i rith na bliana cothrom le 1,686 (2014: 1,684). 

  i. Anailís ar chostais iomlána na bpinsean a cuireadh de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais    
          2015 2014  
          0’000  0’000
   Costas seirbhíse reatha     28,775  26,111
   Ús ar dhliteanais na scéimeanna     25,002  44,325
   Costas seirbhíse roimhe seo     367  -
   Ranníocaíochtaí foirne     (3,461)  (3,306)
   Ranníocaíochtaí na mball a íocadh leis an Roinn Caiteachais Phoiblí    203  
   agus Athchóirithe i leith bhaill na Scéime Aonair     50,886  67,130

 ii. Gluaiseacht sa ghlandliteanas pinsin le linn na bliana airgeadais
           2015  2014   
           0’000   0’000
   Glandliteanas pinsin amhail an 1 Eanáir     1,327,326  1,276,842
   Costas seirbhíse reatha     28,775  26,111
   Costas seirbhíse roimhe seo     367  -
   Sochair a íocadh     (44,184)  (43,651)
   Ús ar dhliteanais na scéimeanna     25,002  44,325
   Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach     (174,088)  23,699
   Glandliteanas pinsin amhail an 31 Nollaig     1,163,198  1,327,326

  iii. Sócmhainn cistithe iarchurtha do phinsin

    Aithníonn Teagasc mar shócmhainn méid arb ionann é agus an dliteanas neamhchistithe iarchurtha do phinsin ar bhonn na 
dtoimhdí a bhfuil cur síos orthu thíos agus roinnt teagmhas atá thart. Áirítear sna teagmhais sin an bonn reachtúil do bhunú na 
scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin seirbhíse poiblí a chistiú 
lena n-áirítear ranníocaíochtaí na bhfostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. In ainneoin nach bhfuil aon chomhaontú 
foirmiúil ann i dtaobh na méideanna sonracha sin leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, níl fianaise ar bith ag Teagasc nach 
leanfaidh an beartas cistithe seo ar aghaidh ag freastal ar a leithéid sin de mhéideanna de réir an chleachtais reatha.
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10.  Pleananna pinsin le sochar sainithe (ar lean)

    Glanchistiú iarchurtha do phinsin sa bhliain
           2015 2014 
           0’000  0’000
    Cistiú in-aisghabhála maidir le pinsin na bliana reatha     54,144 70,436
    Acmhainní a cuireadh chun feidhme chun pinsin a íoc     (44,184) (43,651)
           9,960 26,785

   Amhail an 31 Nollaig 2015, ba é an tsócmhainn um chistiú iarchurtha do phinsin ná €1,163m (2014: 01,327m).

      iv.  Stair na n-oibleagáidí sochair shainithe

         2015 2014 2013 2012
         0’000 0’000 0’000 0’000
  Gnóthachan / (caillteanas) ó thaithí   55,428 129,274 26,988 6,571
  Céatadán de luach reatha dhliteanais na scéimeanna   4.7% 9.7% 2.1% 0.5%
  Athruithe ar na toimhdí   118,660 (152,973) - (329,741)
  Céatadán de luach reatha dhliteanais na scéimeanna   10.2% 11.5% 0% 25.3%
  (Caillteanas) / gnóthachan achtúireach a aithníodh san ioncam cuimsitheach eile) 174,088 (23,699) 26,988 (323,170)

   Is ionann an gnóthachan achtúireach carnach a aithníodh sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach Iomlán agus €33.999m  
(2014: 0208.087m).

  
      v.  Cur síos ginearálta ar an scéim

   Is é atá sa scéim pinsean ná socrú pinsin ina bhfuil an sochar sainithe agus é bunaithe ar an tuarastal deiridh agus déantar na 
sochair agus na ranníocaíochtaí a shainiú de réir na rialachán reatha a bhaineann le rialacháin i dtaobh scéimeanna “eiseamláireacha” 
arna bhfeidhmiú san earnáil phoiblí faoi láthair. Cuirtear pinsean (an t-ochtódú cuid in aghaidh na bliana seirbhíse), cnapshuim aisce  
(trí ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin do chéilí agus do leanaí ar fáil faoin scéim. Is iondúil go dtéann ball ar scor ar 
an lá breithe ag a shlánaíonn sé nó sí 65 bliana, agus tá siad siúd ar baill iad ó roimh 2004 i dteideal scoir gan laghdú achtúireach ó 
aois 60 bliain. Is iondúil go méadaíonn pinsin atá á n-íoc (agus cinn iarchurtha) i gcomhréir leis an mboilsciú ar thuarastail ghinearálta 
na hearnála poiblí.

   Le héifeacht ón 1 Eanáir 2013, ní mór do gach iontrálaí nua, mar aon le hiar-státseirbhísigh atá ag filleadh ar an tseirbhís phoiblí tar 
éis briseadh a mhair níos mó ná 26 seachtain, dul isteach i Scéim Aonair na Seirbhíse Poiblí. I gcás na n-iontrálaithe sin, ní mór dóibh 
dul ar scor ar shlánú 70 bliain dóibh.

   Bunaíodh an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtaí ar luacháil achtúireach a rinne achtúire cáilithe neamhspleách ar an  
2 Feabhra 2016 d’fhonn dliteanais na scéime a mheas amhail an 31 Nollaig 2015.
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10. Pleananna pinsin le sochar sainithe (ar lean)

 Is iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh chun na dliteanais a ríomh:
        2015  2014
        % in aghaidh  % in aghaidh 
        na bliana  na bliana
 Méadú ar an ráta boilscithe   1.75  1.75
 Méadú ar an ráta tuarastail   3.25  3.25
 An ráta méadaithe pinsin – an Phríomhscéim   2.50  2.50
 An ráta méadaithe pinsin – Scéim Aonair    1.75  -
 Ráta lascaine dhliteanais na scéimeanna   2.30  1.90

  Cuirtear san áireamh sa bhunús mortlaíochta arna ghlacadh feabhsuithe ar ionchas saoil le himeacht ama, ionas go mbraithfidh an 
t-ionchas saoil ag an aois scoir ar an mbliain ina slánóidh an ball an aois scoir (aois 65). Léirítear sa tábla thíos an t-ionchas saoil i 
gcás ball a shlánaigh nó a shlánóidh aois 65 bliain in 2015 agus 2040.

  
   An bhliain inar slánaíodh nó ina slánófar aois 65   2015  2040
   Ionchas saoil – fir   88.1  91.1
   Ionchas saoil – mná   89.7  92.1

  Bunaithe orthu sin agus ar thoimhdí eile agus trí mhodh chreidiúint réamh-mheasta an aonaid a úsáid, is ionann luach reatha 
dhliteanais na scéimeanna pinsin agus na méideanna seo a leanas:      
       2015  2014

        0’000  0’000
 Dliteanas pinsin fabhraithe iomlán   1,163,198  1,327,326

11. Cáin ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí
        2015  2014 
        0’000   0’000
 Bunaithe ar thorthaí don bhliain: 
 Muirear cánach reatha   28  6
 Gannsoláthar i mblianta roimhe sin   -  1
 Cáin iarchurtha (Nóta 23)   18  81
        46  88

  Is ísle an muirear cánach le haghaidh na bliana ná an muirear a bheadh i gceist dá ngearrfaí ráta caighdeánach na cánach 
corparáide in Éirinn ar an mbrabús ó ghnáthghníomhaíochtaí. Mínítear na difríochtaí thíos:

        2015  2014
	 	 	 		 	 	 	 0’000  0’000
 (Caillteanas) / brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas   (870)  639

 Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí agus é méadaithe faoin
 Ráta caighdeánach cánach corparáide in Éirinn – 12.5%   (109)  80
 Éifeachtaí:    
 Dímheas sa bhreis ar liúntais chaipitiúla    (11)  (16)
 Cáin ar bhrabús ar ráta níos airde    6  3
 Ioncam nach bhfuil faoi réir cánach   149  (47)
 Úsáid caillteanais chánach   (7)  (14)
 Muirear reatha cánach don bhliain   28  6
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12. Táillí agus luach saothair chomhaltaí an Údaráis
  2015 2014
	 	 0’000  0’000
 Cawley, An Dr Noel, Cathaoirleach 21 21
 Christie Uasal, Marie - 8
 Pierce, An Dr Karina - -
 Collins, An tUasal Tom - 12
 Downing, An tUasal Eddie - 1
 Tynan, An tUasal Tom - 10
 Jagoe, An tUasal Alan 12 12 
 Fitzgerald, An tOllamh Gerald - -
 Gleeson, An tUasal Brendan - -
 Cooke, An tUasal Tommy 12 12
 Gibbons, An tUasal Padraig 12 12 
 O’Leary, An tUasal Tim 12 11
 Larkin, An tUasal Joseph - -
 Woulfe, An tUasal Liam 8 -
 Murphy Uasal, Cliona - -
  77 99
 Na speansais iomlána a íocadh le comhaltaí an Údaráis 44 35
 
  Cuireadh chun feidhme treoirlínte na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le Tuarastal Amháin in aghaidh an Duine 

in 2015.  Tharscaoil Cliona Murphy Uasal, a bhí i dteideal táille in 2015, an ceart a bhí aici ina leith sin.
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13.   Maoin, gléasra agus trealamh    Sócmhainní Gléasra
         atá á agus
    Grúpa  Talamh Foirgnimh dtógáil trealamh Iomlán
       0’000 0’000 0’000 0’000 0’000
    Costas nó luacháil        
    Amhail an 1 Eanáir 2014  6,381 118,640 4,852 78,115 207,988
    Breiseanna  - 333 3,573 2,358 6,264
    Foirgnimh atá tógtha  - 7,811 (7,811) - -
    Diúscairtí  - (1,187) - (430) (1,617)
    Ar 31 Nollaig 2014  6,381 125,597 614 80,043 212,635
    Breiseanna  - 1,149 2,051 3,144 6,344
    Foirgnimh atá tógtha  - - - - -
    Diúscairtí  - - - (285) (285)
    Ar 31 Nollaig 2015  6,381 126,746 2,665 82,902 218,694
    Caillteanais charntha de bharr dímheasa 
    agus lagaithe        
    Amhail an 1 Eanáir 2014  - 47,366 - 61,461 108,827
    Muirear na bliana  - 2,972 - 3,909 6,881
    Caillteanais de bharr lagaithe  446 37 - - 483
    Diúscairtí  - (770) - (354) (1,124)
    Ar 31 Nollaig 2014  446 49,605 - 65,016 115,067
    Muirear na bliana  - 3,239 - 4,009 7,248
    Caillteanais de bharr lagaithe  - - - - -
    Diúscairtí  - - - (279) (279)
    Ar 31 Nollaig 2015  446 52,844 - 68,746 122,036
    Luach anonn        
    Ar 31 Nollaig 2015  5,935 73,902 2,665 14,156 96,658
    Ar 31 Nollaig 2014  5,935 75,992 614 15,027 97,568
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13.   Maoin, gléasra agus trealamh (ar lean)    Sócmhainní Gléasra
         atá á agus
    Teagasc  Talamh Foirgnimh dtógáil trealamh Iomlán
       0’000 0’000 0’000 0’000 0’000 
    Costas nó luacháil       
    Amhail an 1 Eanáir 2014  6,381 114,254 4,852 73,647 199,134
    Breiseanna  - 248 3,573 1,959 5,780
    Foirgnimh atá tógtha  - 7,811 (7,811) - -
    Diúscairtí  - (1,187) - (430) (1,617)
    Ar 31 Nollaig 2014  6,381 121,126 614 75,176 203,297
    Breiseanna  - 1,024 2,050 2,921 5,995
    Foirgnimh atá tógtha  - - - - -
    Diúscairtí–  - - - (285) (285)
    Ar 31 Nollaig 2015  6,381 122,150 2,664 77,812 209,007
     Caillteanais charntha de bharr dímheasa 
    agus lagaithe       
    Amhail an 1 Eanáir 2014  - 45,080 - 57,470 102,550
    Muirear na bliana  - 2,823 - 3,779 6,602
    Caillteanais de bharr lagaithe  446 37 - - 483
    Diúscairtí  - (770) - (354) (1,124)
    Ar 31 Nollaig 2014  446 47,170 - 60,895 108,511
    Muirear na bliana  - 3,086 - 3,866 6,952
    Caillteanais de bharr lagaithe  - - - - -
    Diúscairtí  - - - (278) (278)
    Ar 31 Nollaig 2015  446 50,256 - 64,483 115,185
    Luach anonn       
    Ar 31 Nollaig 2015  5,935 71,894 2,664 13,329 93,822
    Ar 31 Nollaig 2014  5,935 73,956 614 14,281 94,786

     San áireamh sna hiarmhéideanna tosaigh tá talamh darb achar iomlán 522.8 ha (1,291.3 acra) a d’aistrigh an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara ag luachanna ainmniúla, agus roinnt sócmhainní áirithe eile a ndearnadh athluacháil orthu amhail an 31 Nollaig 1975 
nó an 1 Iúil 1980. Tá cead ag Teagasc úsáid a bhaint as 34.15 ha (84 acra) talún atá faoi úinéireacht na Roinne Talmhaíochta,  
Bia agus Mara, agus tá cead ag an Roinn úsáid a bhaint as 27.1 ha (67 acra) talún atá faoi úinéireacht Teagasc. Níl muirear ar bith 
ar cheachtar páirtí de thoradh na socruithe sin.

    
    Tá sócmhainní seasta áirithe atá curtha ar iontaoibh Teagasc faoi chosaint reachta, agus ní ceadmhach na sócmhainní sin a dhíol.

     San iomlán tá 54 oifig/lárionad ag Teagasc ar fud na tíre, a bhfuil 50 acu faoi úinéireacht Teagasc agus na 4 cinn eile faoi réir 
comhaontuithe cíosa. Is comhaontuithe gearrthéarmacha atá i gceist le trí cinn de na comhaontuithe cíosa agus rachaidh siad 
in éag laistigh d'aon bhliain amháin. I gcás an chomhaontaithe eile, is léas fadtéarmach é agus níl an dáta deireadh socraithe go 
críochnaitheach fós.
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13. Maoin, gléasra agus trealamh (ar lean)
  Diúscairt Sócmhainní Seasta                Fáltais / costais   Fáltais / costais 
       2015  2014
      0’000  0’000
  Fáltais ó dhíol maoine  
  Díolacháin mhaoine le linn na bliana    -  570
  Costas na ndíolachán    -  (48)
         
      -  522
  Fáltais ó dhíol sócmhainní eile    69  129
      69  651 
  An glanluach de réir na leabhar i gcás na sócmhainní seasta a diúscraíodh   
  Sócmhainní maoine    -  (417)
  Sócmhainní eile    (7)  (76)
      (7)  (493)
  Barrachas ar dhiúscairt sócmhainní seasta    62  158

  Níor aistríodh aon fháltais ó dhíolacháin sócmhainní chuig an Státchiste in 2015.
 
14. Sócmhainní Oidhreachta

 An Grúpa agus Teagasc
  I gcás sócmhainní oidhreachta áirithe a bhaineann le Caisleán Bhaile Sheonach, lena n-áirítear an Caisleán, an Músaem 

Talmhaíochta agus an Gairdín Daingean, níor aithníodh iad sa ráiteas ar staid an airgeadais ós rud é nach féidir faisnéis ar chostas 
nó luach na sócmhainní oidhreacha atá ar seilbh ag Teagasc a fháil ar chostas a bheadh i gcomhréir leis na sochair a sholáthrófaí 
d'úsáideoirí na ráiteas airgeadais. Ní ann faoi láthair d'aon sócmhainní inchomparáide a bhféadfadh Teagasc leas a bhaint astu 
mar chúnamh i dtaobh measúnú a dhéanamh ar luach na sócmhainní oidhreachta sin.

15.  Infheistíochtaí
         Grúpa          Teagasc 
        2015  2014 2015   2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
    Infheistíocht i scaireanna luaite   285 144 285 144
    Infheistíocht i scaireanna neamhluaite   130 140 131 141
        415 284 416 285 
 

    Infheistíochtaí i scaireanna luaite    Grúpa                 Teagasc
        2015 2014 2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
    Luach cóir amhail an 1 Eanáir   144 - 144 -
    Breiseanna   70 144 141 144
    Gnóthachan ar an ngluaiseacht sa luach cóir sa bhliain*   71 - - -
    Luach cóir amhail an 31 Nollaig   285 144 285 144

   *Rinneadh ganniontráil ar líon na scaireanna in aonán amháin in 2014. Ceartaíodh é sin in 2015 agus aithníodh é mar mhéid breise 
€70,000.  Baineann an coigeartú ar an luach cóir le hardú ar phraghsanna scaireanna in 2015.
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 Infheistíochtaí i scaireanna neamhluaite
          
           Grúpa                    Teagasc
    2015 2014 2015 2014
 Luach ar an dáta fála   0’000 0’000 0’000 0’000
 Amhail an 1 Eanáir   140 1 141 2
 Breiseanna*   41 139 41 139
 Coigeartú   - - - -
 Diúscairtí   (51) -      (51) -
 Amhail an 31 Nollaig   130 140 131 141

        
  *Rinneadh ganniontráil ar líon na scaireanna in aonán amháin in 2014.  Ceartaíodh é sin in 2015 agus aithníodh é mar mhéid 

breise €14,000.
       
 
 Soláthar i gcoinne laghdú luacha         Grúpa                           Teagasc

    2015 2014 2015 2014
 Luach ar an dáta fála   0’000 0’000 0’000 0’000
 Amhail an 1 Eanáir   - - - -
 Méadú / (laghdú) ar an soláthar   - - - -
 Amhail an 31 Nollaig   - - - -
       
 
 An glanluach leabhar       Grúpa                           Teagasc

    2015 2014 2015 2014
    0’000 0’000 0’000 0’000
 Amhail an 1 Eanáir   140 1 141 2
 (Laghdú) / méadú ar an soláthar   (10) 139 (10) 139
 Amhail an 31 Nollaig   130 140 131 141
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15.  Infheistíochtaí (ar lean)
     
    Tá anailís déanta orthu mar seo a leanas           Grúpa       Teagasc
        2015 2014 2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
     Moorepark Technology Limited   - - 1 1
     Uachtarlann Loch Garman   - 5 - 5
     Wexford Milk Producers Limited   25 71 25 71
     Lakeland Dairies   5 5 5 5
     Aurivo   2 2 2 2
     Glanbia plc   246 114 246 114
     Glanbia Co-Op Ltd   14 - 14 - 
    Kerry Co-op Creameries Ltd   1 1 1 1
     Kerry Group plc   39 30 39 30
     Carbery Creameries Ltd   16 - 16 -
     Barryroe Creameries Ltd   1 - 1 -
     Dairygold Co-op Society Ltd   36 29 36 29
     Dairygold Co-op Society (Ciste imrothlach)   30 27 30 27
        415 284 416 285

    Sonraí na nInfheistíochtaí:

Ainm na cuideachta An tír inar Uimhir Líon Luach ainmniúil Díbhinn Cineál an ghnó

   corpraíodh í chláraithe scaireanna in aghaidh na a fuarthas  nó na cuideachta  
       scaire amhail      

      an 31.12.2015

               
Moorepark Technology Ltd Éire 168270 5,100   00.127 2015 – €nialas Soláthar seirbhísí taighde
        2014 – €nialas agus forbartha

Wexford Milk Producers Ltd Éire 2640R 24,536  01.00 2015 – €nialas Táirgeadh agus
       2014 - 013,220 soláthar bainne
 
Lakeland Dairies Co-Operative Éire 4622R 104,371  00.05 2015 - 052 Táirgeadh agus
Society Ltd     2014 - 052 soláthar bainne
 
Aurivo Co-Operative Society Ltd Éire 5113R 1,715 01.00 2015 - 034 Táirgeadh agus
       2014 - 034 soláthar bainne
 
Glanbia plc Éire 129933 14,510 016.95 2015 -01,662 Cuideachta
       2014 - 01,509 dhomhanda cothaithe

Glanbia Co-Operative Ltd Éire 4928R 14,371 01.00 2015 -0763 Táirgeadh agus
       2014 - 0763 soláthar bainne

Kerry Group plc technologies Éire 111471 522 074.54 2015 – 0243 Soláthraí blais
       2014 – 0217 agus cothaithe

Kerry Co-Operative Ltd Éire 3618R 87 01.25 2015 -0174 Táirgeadh agus
       2014 - 0131 soláthar bainne

Carbery Creameries Ltd Éire 2899R 7,371 02.21 2015 – €nialas Táirgeadh agus 
        soláthar bainne

Barryroe Co-Operative Ltd Éire 1736R 1,000 01.00 2015 – €nialas Táirgeadh agus 
        soláthar bainne

Dairygold Co-Operative Éire 4621R 35,733 01.01 2015 – €nialas Táirgeadh agus 

Society Ltd     2014 – €nialas soláthar bainne
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15.  Infheistíochtaí (ar lean)

   Tá €650 infheistithe ag Teagasc in Moorepark Technology Limited agus tá sealúchas 57% aige i scairchaipiteal íoctha  
na cuideachta.  

    Is diomaibhseach é an céatadán scairshealúchais i ngach ceann de na heagraíochtaí eile atá liostaithe, agus níl leas urlámhais ag 
Teagasc iontu.

16.  Fardail       
     2015  2014
     0’000  0’000
  Beostoc   3,985  3,917
  Táirgí feirme, leasacháin agus stoic bheathaithe   491  538
  Soláthairtí ginearálta   199  234
     4,675  4,689

  Luaitear na stoic tar éis soláthair €nialas in aghaidh lagaithe (2014: €nialas).

  Réiteach na ngluaiseachtaí sa bheostoc:
     2015  2014
     0’000  0’000
  Iarmhéid ag tús na bliana   3,916  3,641
  Ceannacháin   820  836
  Díolacháin   (2,399)  (2,203)
  Breitheanna   720  484
  Cásanna Báis   (150)  (123)
  Coigeartuithe ar an luach cóir   1,078  1,282
  Iarmhéid ag deireadh na bliana   3,985  3,917

17.  Sócmhainní atá ar seilbh le haghaidh díola

  Amhail an 31 Nollaig, bhí na sócmhainní seo a leanas ar úinéireacht ag Teagasc lena ndíol:
      
      Suim ghlanluacha  Suim ghlanluacha 
      amhail an  amhail an
      31 Nollaig 2015  31 Nollaig 2014
	 	 	 	 	 0’000  0’000
  Suíomh sa Ráithín, Co. Luimnigh   125  125
  Suíomh i mBaile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe   -  -
     125  125
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18.   Méideanna infhála
       Grúpa                     Teagasc
      2015 2014 2015 2014
      0’000 0’000 0’000 0’000
   Méideanna trádála infhála   6,590 6,695 6,397 6,557
   Méideanna infhála eile   135 111 108 111
   Ioncam fabhraithe   10,856 8,031 10,856 7,905
   Réamhíocaíochtaí    2,662 2,158 2,650 2,145
   Cáin bhreisluacha agus cánacha eile   10 - 10 -
   Méid dlite ó ghrúpchuideachtaí   - - - -
      20,253 16,995 20,021 16,718

   Tá na méideanna uile thuas dlite laistigh d'aon bhliain amháin.
 
    Tá na méideanna atá dlite ó ghrúpchuideachtaí neamhurraithe saor ó ús, níl aon dáta aisíocaíochta socraithe ina leith agus tá 

siad iníoctha ar éileamh.
   
   Luaitear na méideanna trádála infhála tar éis soláthair €110,849 in aghaidh lagaithe (2014: 0102,586)
 
19.    Airgead tirim agus coibhéisí airgid

       Grúpa                     Teagasc
      2015 2014 2015 2014
      0’000 0’000 0’000 0’000
   Airgead sa bhanc agus ar láimh   9,185 7,261 8,076 6,454
   Taiscí gearrthéarmacha   9,000 15,796 9,000 15,796
      18,185 23,057 17,076 22,250

    Tá aibíocht bhunaidh 3 mhí nó níos lú ag na taiscí gearrthéarmacha. Amhail dáta an chláir comhardaithe bhí meánaibíocht 9 mí 
ag na taiscí (2014: 6 mhí). B'ionann an meánráta úis agus 0.70% (2014: 0.94%).
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20.   Méideanna iníoctha – méideanna dlite laistigh d'aon bhliain amháin

        Grúpa        Teagasc  
       2015  2014  2015  2014
       0’000 0’000 0’000 0’000
   Méideanna trádála iníoctha   2,746 871 2,725 829
   Méideanna iníoctha eile agus fabhruithe   12,764 11,497 12,647 11,405
   ÍMAT/ÁSPC   2,250 2,218 2,250 2,218
   Cáin bhreisluacha   969 1,128 953 1,125
   Cáin Chorparáide   25 1 - -
   Cáin Shiarchoinneálach   367 122 367 122
   Airleacain taighde   - 6 - 6
   Asbhaintí eile ón bpárolla   942 961 942 961
   Éarlaisí in-aisíoctha   508 210 508 210
       20,571 17,014 20,392 16,876
     Méideanna is iníoctha i leith cánachais agus leas      
   sóisialta áirithe anseo thuas   3,620 3,483 3,584 3,479

           
San áireamh sna nithe iníoctha eile agus na fabhruithe eile dar luach €12.65m tá: pá agus tuarastail agus costais eile na bhfostaithe 
€2.83m (lena n-áirítear fabhrú saoire bliantúla €1.90m), trealamh agus míreanna caipitil €2.20m, deisiúchán agus cothabháil €1.90m, 
táillí do ghairmithe lena n-áirítear seirbhísí dlí agus seirbhísí anailíseacha €1.56m, deontais do mhic léinn €1.33m, costais ghinearálta 
oibriúcháin lena n-áirítear fóntais €0.84m, costais TFC €0.67m, costais i dtaobh feirmeacha a rith €0.54m, caidreamh poiblí agus 
fógraíocht €0.33m, fabhruithe eile €0.23m agus taisteal agus cothú €0.22m.

Is tréimhse idir íocaíocht ar éileamh agus tréimhse nócha lá a bhíonn i gceist le haisíoc na méideanna trádála iníoctha. Níl ús ar bith 
iníoctha ar mhéideanna trádála iníoctha.

Tá ÍMAT/ÁSPC, an cháin bhreisluacha agus an cháin shiarchoinneálach faoi réir théarmaí na reachtaíochta ábhartha.  Fabhróidh ús 
ar íoc déanach cánach i gcomhréir le téarmaí na reachtaíochta ábhartha. Ní raibh ús ar bith dlite ag deireadh na bliana airgeadais.

I gcás na méideanna eile atá san áireamh leis na méideanna iníoctha agus nach bhfuil clúdaithe ag nochtadh sonrach sna nótaí,  
tá siad neamhurraithe, saor ó ús agus iníoctha ar éileamh.
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21.   Ioncam iarchurtha atá dlite laistigh d'aon bhliain amháin

   Cuireann Teagasc i gcrích taighde arna chistiú go poiblí faoi chonarthaí le hInstitiúidí Stáit eile, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara go príomha. Cuirtear deontais maidir le taighde dá leithéid san áireamh mar ioncam nuair a thabhaítear an caiteachas 
comhfhreagrach faoi gach conradh. Amhail an 31 Nollaig seo a leanas mar a bhí foinse agus méid an ioncaim iarchurtha maidir 
le tionscadail taighde agus tionscadail eile:

         Grúpa                      Teagasc
                  Tabhair do d'aire 2015 2014 2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
   An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
   – airleacan i leith thionscadail FIRM   4  3,187 4,872 3,187 4,872
   An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
   – airleacan i leith tionscadail Spreagtha  4  5,230 6,375 5,230 6,375
   Fondúireacht Eolaíochta na hEorpa – Feachtas      
   Sábháilteachta Bia    73 125 73 125
   Méideanna iarchurtha eile a bhaineann le taighde   5,096 6,912 5,053 6,885
   Táillí cúrsa iarchurtha    1,654 1,065 1,654 1,065
   Méideanna a fuarthas roimh ré i ndáil le hobair a bhaineann
   le cur i gcrích díol talún i mBaile Átha an Rí    1,114 1,114 1,114 1,114
        16,354 20,463 16,311 20,436

22.   Ioncam iarchurtha atá dlite tar éis tréimhse is mó ná aon bhliain amháin
            Grúpa                            Teagasc  
        2015  2014 2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
   Ag tús na bliana    434 471 - -
   Deontais a fuarthas    - 10 - -
   Scaoilte chuig an gcuntas brabúis agus caillteanais   (47) (47) - -
   Táillí Cúrsa Iarchurtha    98 45 98 5
   Ag deireadh na bliana    485 479 98 45
 
   Fuair MTL deontais dar luach iomlán €3,167,987 go dtí seo ó FEOGA, Fiontraíocht Éireann, an Bord Bainne agus Teagasc.   
    I gcúinsí áirithe atá leagtha amach sna comhaontuithe sin, d'fhéadfadh cuid nó gach ceann de na deontais seo a bheith in-

aisíoctha leis na gníomhaireachtaí seo.
 
23.   Soláthairtí i gcoinne dliteanas
   Cáin iarchurtha     Grúpa                    Teagasc  
        2015  2014 2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
   Ag tús na bliana    81 - - -
   Curtha de mhuirear an chuntais brabúis agus caillteanais   19 81 - -
   Curtha de mhuirear an ioncaim chuimsithigh eile    - - - -
   Ioncam    - - - -
   Úsáidte i rith na bliana    - - - -
   Ag deireadh na bliana    100 81 - -
   Gnéithe den chánachas iarchurtha
         Grúpa                   Teagasc  
        2015  2014 2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
   Liúntas caipitil luathaithe    19 81 - -
   Eile    - - - -
        19 81 - -
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24.   Cuntas Caipitil

   Is ionann an t-iarmhéid ar an gcuntas seo agus luach neamh-amúchta na gcistí a úsáidtear chun sócmhainní seasta a cheannach. 

25.   An cuntas ioncaim agus caiteachais

   Léirítear sa chuntas ioncaim agus caiteachais an t-ioncam cuimsitheach carnach arna aithint amhail an dáta tuairiscithe.

26.   Leas neamh-urlámhais

   Cuimsítear sa leas neamh-urlámhais scaireanna in Moorepark Technology Limited.

 
27.   Léasanna

   Léasanna oibriúcháin

   Amhail an 31 Nollaig ba iad seo a leanas na híocaíochtaí léasa íosta sa todhchaí faoi léasanna oibriúcháin nach féidir a chealú:
      
        Grúpa                    Teagasc  
       2015  2014 2015 2014
       0’000 0’000 0’000 0’000
   Léasanna a bheidh ag dul in éag:       
   Laistigh d’aon bhliain amháin   462 472 434 432
   Idir dhá bhliain agus cúig bliana   1,187 1,285 1,187 1,257
   Tar éis cúig bliana   1,508 1,767 1,508 1,757
       3,157 3,524 3,129 3,446

28.   Réiteach an bhrabúis leis an sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
         2015 2014
         0’000 0’000
   
   (Easnamh) / barrachas don bhliain      (870) 639
   Costas dímheasa     7,248 6,881
   Caillteanas ar lagú sócmhainní seasta inláimhsithe     - 483
   Coigeartú ar luach cóir na sócmhainní bitheolaíocha     (1,078) (1,282)
   Coigeartú ar luach cóir na n-infheistíochtaí     (71) (24)
   Gnóthachan ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe     (62) (158)
   Ioncam úis     (111) (224)
   Aistriú ón gcuntas caipitil     (964) (1,798)
   Sreabhadh airgid oibriúcháin iomlán roimh na gluaiseachtaí sa chaipiteal oibre   4,092 4,517
   Laghdú ar an bhfardal     1,092 1,034
   (Méadú) ar mhéideanna infhála     (3,258) (1,259)
   (Laghdú) / méadú ar mhéideanna iníoctha     (546) 436
   Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin     1,296 4,728

 

NÓTAÍ AG GABHÁIL LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 

103



29. Coláistí príobháideacha

 T ugann Teagasc tacaíocht do thrí choláiste talmhaíochta phríobháideacha mar seo a leanas:    
      2015 2014
      0’000 0’000
 Deontais do choláistí príobháideacha     3,367 2,719
  Costais foirne na mball foirne ar iasacht do choláistí príobháideacha  

(san áireamh sa chaiteachas pá iomlán i Nóta 7 thuas)     862 592
  Costais na soláthraithe seirbhíse seachtracha i leith seirbhísí teagaisc  

a soláthraíodh do choláistí príobháideacha (san áireamh sa chaiteachas  
oibríochta ginearálta i Nóta 8 thuas)     96 130

      4,325 3,441

  Léirítear na deontais do choláistí príobháideacha glan ó chostas na leabhar oibre arna soláthar ag Teagasc do na coláistí 
príobháideacha, atá cothrom le €92,300 (2014: €98,000).

30. Ceangaltais

 Gealltanais chaipitiúla
  Bhí ceangaltais chaipitil dar luach €4.371m gan íoc ar Teagasc amhail an 31 Nollaig 2015 a bhaineann le tógáil foirgneamh agus 

saoráidí i mBaile an Ásaigh €1.550m, sa Ghráinseach €1.203m agus sa Chloch Liath €1.618m (2014 – €nialas).

 Ceangaltais deontais
  Bhí ceangaltais deontas dar luach €10.384m gan íoc ar Teagasc amhail an 31 Nollaig 2015 a bhaineann le Comhaltaí Walsh 

€5.845m, Deontais do Choláistí Príobháideacha €3.473m agus Deontais Eile €1.066m (2014 – €9.149m).

31. Comhaltaí an Údaráis – nochtadh idirbheart

  Ghlac an tÚdarás nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte atá eisithe ag an Roinn Airgeadais i ndáil le nochtadh leasa ag comhaltaí 
an Údaráis agus chloígh an tÚdarás leis na nósanna imeachta sin. Níor tharla idirbheart ar bith sa bhliain maidir le gníomhaíochtaí 
an Údaráis a raibh baint ag comhaltaí boird leis.

32. Dliteanais theagmhasacha

   Cuireadh an tÚdarás ar an eolas i ndáil le roinnt éileamh (a) ó chliaint mar thoradh ar sholáthar seirbhísí agus (b) i ndáil le roinnt 
ábhar a bhaineann le caidreamh tionsclaíoch.

  Tá soláthar déanta ag an Údarás sna ráitis airgeadais a léiríonn a mheastachán is fearr ar an dliteanas a eascróidh astu sin. 
Creideann an tÚdarás go ndéanfadh nochtadh faisnéise i ndáil lena chuid soláthairtí dochar do thoradh na dlíthíochta ag eascairt 
ó na héilimh sin.
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33.  Idirbhearta páirtithe gaolmhara

   Cuireadh i gcrích na hidirbhearta seo a leanas le páirtithe gaolmhara:

   Díol earraí agus seirbhísí:
        Grúpa                     Teagasc  
       2015  2014 2015 2014
       0’000 0’000 0’000 0’000
   Fochuideachta   - - 31 56
   Daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta   - - - -
   Daoine den ghartheaghlach   - - - -
   Páirtithe gaolmhara eile   - - - -
       - - 31 56

   Ceannacháin earraí agus seirbhísí:    Grúpa                     Teagasc  
       2015  2014 2015 2014
       0’000 0’000 0’000 0’000
   Fochuideachta   - - 716 368
   Daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta   - - - -
   Daoine den ghartheaghlach   - - - -
   Páirtithe gaolmhara eile   - - - -
       - - 716 368

   Iarmhéideanna ag deireadh na bliana a eascraíonn ó pháirtithe gaolmhara:
        Grúpa                    Teagasc  
       2015  2014 2015 2014
   Méideanna infhála ó pháirtithe gaolmhara   0’000 0’000 0’000 0’000
   Fochuideachta   - - - -
   Daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta   - - - -
   Daoine den ghartheaghlach   - - - -
   Páirtithe gaolmhara eile   - - - -
       - - - -

        Grúpa                   Teagasc  
       2015  2014 2015 2014
   Iníoctha le páirtithe gaolmhara   0’000 0’000 0’000 0’000
   Fochuideachta   45 30 45 30
   Daoine tábhachtacha den lucht bainistíochta   - - - -
   Daoine den ghartheaghlach   - - - -
   Páirtithe gaolmhara eile   - - - -
       45 30 45 30

    Eascraíonn na méideanna infhála agus na méideanna iníoctha as idirbhearta díola agus ceannacháin, faoi seach, den chuid is 
mó. Tá na méideanna infhála agus na méideanna iníoctha neamhurraithe agus níl ús ar bith orthu. Ní dhéantar soláthairtí i gcoinne 
méideanna infhála ó na páirtithe gaolmhara i rith na bliana 2014: €nialas). 

    Faoi théarmaí Chomhaontú Tionscnóirí Moorepark Technology, tá glactha ag Teagasc de chúram air féin baill foirne shonraithe a 
chur ar fáil óna acmhainní féin, lena n-áireofar an Bainisteoir, Rúnaí na Cuideachta agus teicneoir amháin. Íocann Teagasc luach 
saothair an Stiúrthóra Bainistíochta óna chuid acmhainní freisin agus dá bhrí sin ní chuirtear an luach saothair thuas de mhuirear 
na gcuntas seo.
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34.   Ionstraimí airgeadais

   Tá na hionstraimí airgeadais seo a leanas ag an nGrúpa agus ag Teagasc:
         Grúpa        Teagasc   
        2015  2014  2015 2014
        0’000 0’000 0’000 0’000
    Sócmhainní airgeadais ar ionstraimí cothromais iad arna  

dtomhas ar a luach cóir tríd an gcuntas brabúis agus caillteanais
   Infheistíochtaí liostaithe ar sócmhainní seasta iad    285 144 285 144    
   Infheistíochtaí neamhliostaithe ar sócmhainní seasta iad   130 140 131 155
   Sócmhainní airgeadais ar ionstraimí fiachais iad        
   Méideanna trádála infhála    6,590 6,695 6,397 6,557
   Méideanna infhála eile    135 111 108 111
   Airgead sa bhanc agus ar láimh 
   (taiscí gearrthéarmacha san áireamh)      18,185 23,057 17,076 22,250
       
   Dliteanais airgeadais arna dtomhas ar chostas amúchta       
   Méideanna trádála iníoctha    2,746 871 2,725 829
   Méideanna iníoctha eile      12,764 11,497 12,647 11,405

35.    Aistriú chuig FRS 102

    Is é seo an chéad bhliain inar chuir an Grúpa agus Teagasc i láthair a gcuid torthaí faoi FRS 102. Is i leith na bliana dar chríoch 
an 31 Nollaig 2014 a bhí na ráitis airgeadais dheireanacha faoin ngnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn. Ba é an 1 Eanáir 2014 
dáta an aistrithe go dtí FRS 102. Leagtar amach thíos na hathruithe ar na beartais chuntasaíochta lena réitítear an brabús don 
bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2014 leis an gcothromas iomlán amhail an 1 Eanáir 2014 agus an 31 Nollaig 2014, 
idir an gnáthchleachtas cuntasaíochta in Éirinn faoinar tuairiscíodh roimhe seo agus FRS 102.

          Grúpa                 Teagasc
   Réiteach an chaipitil       
   agus na gcúlchistí  Amhail an Amhail an Amhail an Amhail an
     Tabhair 1 Eanáir 2014 31 Nollaig 2014 1 Eanáir 2014 31 Nollaig 2014
     do d'aire 0’000 0’000 0’000 0’000

    Caipiteal agus cúlchistí  
   (mar a luadh roimhe seo iad)  105,614 104,441 105,614 104,441
   Comhdhlúthú fochuideachta a 3,020 3,196 - -
   Fabhrú pá saoire b (1,885) (1,970) (1,880) (1,959)
   Táillí teagaisc c (946) (1,111) (946) (1,111)
   Caipiteal agus cúlchistí (athluaite)  105,803 104,556 102,788 101,371

   Cúlchistí is inchurtha i leith Teagasc  102,988 101,668 102,788 101,371
   Cúlchistí is inchurtha i leith leas neamh-urlámhais 2,815 2,888 - -
      105,803   104,556 102,788 101,371

   Réiteach an ghlanioncaim  Grúpa 
      31 Nollaig 2014 
      0’000
   
   Glanioncam don bhliain airgeadais mar a tuairiscíodh roimhe seo  625 
   Comhdhlúthú fochuideachta  176 
   Fabhrú pá saoire  (85) 
   Táillí teagaisc  (165)
   Coigeartuithe iomlána don bhliain airgeadais  (74)
   Glanioncam don bhliain airgeadais faoi FRS102  551
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35.    Aistriú chuig FRS 102 (ar lean)
   (a) Comhdhlúthú fochuideachta
   
    Tá scair 57% ag Teagasc in Moorepark Technology Limited.  Tugadh cuntas air mar chomhfhiontar roimhe seo ar an mbunús 

go bhfuil struchtúr corparáideach Moorepark Technology Limited agus a mhéid an-difriúil ó Teagasc féin. Faoi FRS 102, tugtar 
cuntas ar Moorepark Technology Limited i gcáil fochuideachta agus dá bhrí sin tá a chuid sócmhainní, dliteanas agus torthaí  
san áireamh sna ráitis airgeadais chomhdhlúite. Nochtar sna ráitis airgeadais an miondealú idir na cúlchistí atá faoi úinéireacht 
ag Teagasc agus iad siúd atá faoi úinéireacht ag an leas neamh-urlámhais. Is é tionchar an athraithe sin méadú €3.02m 
ar chúlchistí an ghrúpa ar dháta an aistrithe agus €3.196m amhail an 31 Nollaig 2014, lena léirítear luach ghlansócmhainní 
Moorepark Technology Limited ar na dátaí sin. Tá méadú €0.176m tagtha ar an mbarrachas sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 
2014 chun barrachas Moorepark Technology Limited i leith na bliana a léiriú. Is ionann an luacháil ar an leas neamh-urlámhais 
agus an cion caipitil €2.66m móide 43% de na cúlchistí eile.

   (b) Fabhrú pá saoire
   
    Roimhe seo, ní dhearna Teagasc fabhrú i dtaobh pá saoire arna thuilleamh ag fostaithe ach nár baineadh leas as faoin dáta 

tuairiscithe. Faoi FRS 102, ní mór na fabhruithe sin a aithint sna ráitis airgeadais.  Is é tionchar an athraithe sin méadú €1.885m 
ar chreidiúnaithe ar an dáta aistrithe agus €1.970m amhail an 31 Nollaig 2014. Tá an barrachas laghdaithe €0.085m sa bhliain 
dar chríoch an 31 Nollaig 2014.

   (c) Táillí teagaisc
   
    San am atá caite, thug Teagasc cuntas ar tháillí teagaisc ar bhonn fáltais airgid thirim.  Faoi FRS 102, aithnítear an t-ioncam i 

leith táillí teagaisc thar an tréimhse teagaisc.  Is é tionchar an athraithe sin méadú €0.946m ar chreidiúnaithe ar an dáta aistrithe 
agus €1.111m amhail an 31 Nollaig 2014. Tá laghdú €0.165m ar an mbarrachas sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2014.

36.    Teagmhais i ndiaidh na tréimhse tuairiscithe

   Ní dheachaigh aon teagmhais shuntasacha, lasmuigh de ghnáthchúrsa an ghnó, i bhfeidhm ar an nGrúpa ón 31 Nollaig 2015.

37.    Ceadú na ráiteas airgeadais
   
   Cheadaigh an tÚdarás na ráitis airgeadais ar an 2 Márta 2016.
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