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Réamhrá
Tá Tuarascáil Bhliantúil 2018 bunaithe ar na 
spriocanna atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise 
Teagasc. Déantar cur síos ar shamplaí d'éachtaí 
agus forbairtí lárnacha de chuid Stiúrthóireachtaí 
an Taighde, an Aistrithe Eolais agus na 
nOibríochtaí i gcomhthéacs na spriocanna sin.
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Bunchuspóir
Tacú le nuálaíocht ar bhonn na 
heolaíochta san earnáil agraibhia 
agus sa bhithgheilleagar i 
gcoitinne d’fhonn bonn taca 
a chur faoi bhrabúsacht, 
acmhainn iomaíochta agus 
inbhuanaitheacht.

Fís
Is mian le Teagasc aitheantas 
náisiúnta agus idirnáisiúnta a 
bhaint amach mar an soláthraí 
eolais is rogha le hearnáil 
agraibhia na hÉireann.
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Léiríodh i réamh-Shuirbhé Náisiúnta Feirmeacha 
Teagasc gur tháinig meathlú 21% ar an 
meánioncam feirme teaghlaigh in 2018, is é sin 
titim ó €29,774 in 2017 go €23,483. Tá éagsúlacht 
mhór fós ann, áfach, sa meán ar chórais feirme 
aonair.

Meastar gur thig an meánioncam feirme 
teaghlaigh ar fheirmeacha Tógála Eallaigh go 
€8,318 in 2018, laghdú 22% ar an €10,642 in 
2017, agus ba é an príomhthosca ina leith ná an 
t-ardú géar i gcostais táirgeachta.  Bhí titim san 
ioncam ar Fheirmeacha Eile Eallaigh, ina bhfuil 
réimse córas táirgeachta eallaigh (críochnaitheoirí 
eallaigh, mar shampla), mar gheall ar chostais 
ionchuir níos airde.  Ba é €14,408 an meánioncam 
ar Fheirmeacha Eile Eallaigh in 2018, laghdú 11% 
ar an bhfigiúr €16,115 in 2017.

Thabhaigh feirmeacha déirí na laghduithe is mó 
ioncaim in 2018, is é sin titim 31% go €61,273 
sa mheánioncam feirme déirí, i gcomparáid le 
€88,829 in 2017.  Tháinig méadú de bheagnach 
aon trian ar úsáid na beatha tacúla, is é sin breis 
agus 1,300kg an bhó. 

Bhí laghdú ioncaim i gceist le feirmeacha caorach 
chomh maith in 2018, is é sin go raibh leibhéil ní ba 
airde ná ba ghnách d’úsáid beatha agus leasacháin.  
Tháinig titim ó €17,357 in 2017 go €13,769 in 2018 ar 
an meánioncam Feirme Caorach, laghdú de 21%.

Cé go raibh toradh na mbarr ar fheirmeacha 
curaíochta go mór faoin meántoradh bliantúil, 
bhí buntáiste ann d’fheirmeoirí mar gheall ar an 
léim mhór i praghsanna an fhómhair in 2018 i 
gcomparáid le 2017.  In ainneoin na dtorthaí ísle, 
bhí an méadú praghais seo mór go leor le borradh 
a chur faoin meánioncam ar fheirmeacha 
curaíochta in 2018, is é sin €42,678, méadú de 18% 
ar fhigiúr 2017, is é sin €36,048.

Mar gheall ar an adhaimsir, bhí deacrachtaí 
géara ann d’fheirmeoirí curaíochta agus beostoic 
in 2018 agus is cinnte go raibh tionchar aici ar 
ioncaim feirmeacha. San earrach, bhí soláthairtí 
teoranta fodair ann do mhórán feirmeoirí mar 
gheall gurb i gcomhthráth leis an coinníollacha 
fíorfhuar aimsire i ngeimhreadh/earrach 2018 a 
tharla an táirgeacht shrianta i samhradh 2017. 
Chuir na coinníollacha aimsire fuara agus fliucha 
moill ar chur na mbarr curaíochta go dtí go 
deireadh mhí Aibreáin, agus bhí séasúr laghdaithe 
fáis ann agus torthaí níos ísle mar gheall ar an 
triomach samhraidh.

Ba ghá roinnt oifigí de chuid Teagasc a dhúnadh 
ar feadh lae go luath i mí an Mhárta mar gheall 
ar Stoirm Emma. Thóg Teagasc mórán céimeanna, 
i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí eile, chun 
tacú le feirmeoirí beostoic agus curaíochta. 
Ghníomhaigh Ceanna Sheirbhís Chomhairleach 
Theagasc, Dermot McCarthy, mar Chathaoirleach 
ar an nGrúpa Idirghníomhaireachta Farae a 
bhunaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. 
Thug comhairleoirí Teagasc cuairt ar fheirmeacha 
aonair agus rinne cumarsáid trí chruinnithe 
pléghrúpa le 13,000 feirmeoirí chun cabhrú leo 
buiséadú a dhéanamh ar shadhlas agus ar bhéilí 
dá riachtanais gheimhridh. Reáchtáladh Clinicí 
Farae sa chuid is mó de na 50 oifig de chuid 
Theagasc.

Rinne Teagasc éascú ar theagmhálacha idir 
feirmeacha le barrachas foráiste agus iad siúd a 
raibh easnamh acu. Reáchtáil foireann Teagasc 
seachtain buiséadaithe fodair agus airgeadais i mí 
Dheireadh Fómhair chun cabhrú le feirmeoirí leis 
na himpleachtaí sreafa airgid agus buiséadaithe 
airgeadais a bhain leis an drochaimsir.

Infheistíodh breis agus €2.1 milliún sna saoráidí 
sa bhliain 2018 ag Teagasc Bhaile an Ásaigh, 
lena n-áirítear teach gloine nua-aimseartha ina 
bhfuil ardchórais taighde, acadamh scraith féir, 
Foirgneamh Fearas Gairneoireachta, ‘polathollán 
foraoiseachta’ mór il-réise agus polatholláin 
bhreise. An príomh-infreastruchtúr eile ar láthair 
Teagasc i mBaile an Ásaigh ná an tAonad Taighde 
Muisiriún a bhfuil 100m2 d’achar fáis ann chun 
tacú le clár fócasaithe taighde muisiriún. Is léiriú 
iad na háiseanna nua seo ar thiomantas Teagasc 
don earnáil gortóireachta.

De réir an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí 
Stáit a Rialú, 2016, is mian liom a dheimhniú go 
gcloíonn Teagasc leis na gnéithe cuí den Chód 
Caiteachais Phoiblí.

Nuáil eile i dTeagasc, Baile an Ásaigh ná an 
‘tIonad Náisiúnta Bia Ullmhaithe Tomhaltais’. 
In 2018, d’infheistigh an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara €6.5 milliún i bhfearas agus 

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
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infreastruchtúr i dTeagasc, Baile an Ásaigh chun 
forbairt a dhéanamh ar an gcumas roinnte 
taighde d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na 
leibhéil ísle Taighde & Forbartha san earnáil 
Bia Ullmhaithe Tomhaltais. D’oscail an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., 
an tIonad nua i mí Dheireadh Fómhair.

Is éard atá san Ionad Taighde VistaMilk 
Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann, a seoladh 
in 2018, ná comhoibriú uathúil idir institiúidí 
taighde Agraibhia agus Teicneolaíocht Faisnéise 
& Cumarsáide (TFC) agus comhlachtaí atá chun 
tosaigh san earnáil bia Éireannaigh/ilnáisiúnta 
agus TFC. Tá sé á chómhaoiniú ag Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann agus an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara (RTBM). Tá an tIonad VistaMilk á 
óstáil ag Teagasc, i gcomhar le Cónaidhm Phórú 
Eallaigh na hÉireann, Institiúid Náisiúnta Tyndall 
(Coláiste na hOllscoile Corcaigh), Institiúid 
Náisiúnta Micrileictreonaic na hÉireann, an 
Grúpa Bogearraí agus Córas Teileachumarsáide 
in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus 
an tIonad Insight um Anailísíocht Sonraí (i 
gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath) agus 
tá sé á stiúradh ag an Ollamh Donagh Berry. Tá 
comhlachtaí ilnáisiúnta agus fiontair bheaga 
agus mheánmhéide san earnáil bhia agus 
teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide mar 
chuid den chuibhreannas chomh maith. Is é 
misean VistaMilk ná: “Tionchar dearfach a imirt 

ar an gcomhshaol, ar leas ainmhithe agus sláinte 
tomhaltóirí”.

Bhí go leor athruithe ann in 2018 ó thaobh 
comhaltaí Údarás Teagasc. Tháinig deireadh le 
téarmaí an Uasail Padraig Gibbons, an Uasal 
Alan Jagoe agus an Dochtúra Karina Pierce 
tar éis ionchur an-suntasach agus tiomantas 
eisceachtúil a thabhairt don Údarás. Bhí ionchur 
an-dearfach ag anUasal Brendan Gleeson 
d’Údarás Teagasc, agus d’éirigh sé as chun 
glacadh le post mar Ard-Rúnaí na Roinne 
Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don 
ionchur ollmhór a thug an Dochtúir Noel Cawley 
a bhí ina Chathaoirleach ar Údarás Teagasc ó 
Mheán Fómhair 2008 go Meán Fómhair 2018.

Tá mé ag súil go mór le bheith ag 
obair leis an Uasal John Buckley, 
an tUasal Patrick Duffy, an tOllamh Thia Hennessy 
agus Eilís O’Connell, Uasal ar ceapadh chun an 
Údaráis iad ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus 
Mara, Michael Creed, T.D. 

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
le Stiúrthóir Teagasc, an tOllamh Gerry Boyle agus 
a chuid comhghleacaithe uile in Teagasc as ucht 
a dtiomantas agus a n-ionchur don eagraíocht in 
2018.

Sa phictiúr in Teagasc, An Chloch Liath, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí ag seoladh an Ionaid Nua Taighde VistaMilk 
SFI atá á chómhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus an RTBM ná Liam Herlihy, Cathaoirleach Teagasc, an 
tOllamh Mark Ferguson, Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann, Michael Creed, T.D., an tAire Talmhaíochta, 

Bia agus Mara, an tOllamh Donagh Berry, Stiúrthóir VistaMilk & an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc. 
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Bhí tionchar tromchúiseach diúltach ag an 
adhaimsir ar fheirmeoirí barr agus ar fheirmeoirí 
beostoic araon in 2018. Bhí ganntanas géar 
fodair i mórán áiteanna sa tír. Agus iad ag obair 
le comhghleacaithe sa Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, le gníomhaireachtaí eile agus 
le comhghleacaithe sa tionscal, ghlac seirbhís 
chomhairleach Teagasc go hiontach leis an 
dúshlán seo. 

Chomh maith le socruithe áitiúla a cuireadh 
i bhfeidhm chun cabhrú le feirmeoirí lena 
ndeacrachtaí fodair (clinicí, cruinnithe, 
cuairteanna ar fheirmeacha srl), bunaíodh líne 
chabhrach náisiúnta a bhféadfadh feirmeoirí 
glaoch uirthi nó téacs a chur chuici chun 
cabhair a fháil ó dhuine in Teagasc, seacht lá 
sa tseachtain. Ghlac Teagasc ceannas trí roinnt 
suirbhéanna náisiúnta a dhéanamh ar stoic 
fodair.

Chomh maith le hobair a bhaineann leis an 
ngéarchéim fodair, d’fhreastail ár líonra náisiúnta 
de 240 comhairleoirí Teagasc ar bhreis agus 
43,000 cliant. Comhlánaíodh breis agus 18,507 
Monatóirí Brabúis Teagasc ar an iomlán in 2018. Is 
é seo an leibhéal is airde a baineadh amach riamh 
agus bhí borradh faoi mar gheall ar an riachtanas 
go gcomhlánófaí an Monatóir Brabúis Teagasc 
mar chuid de Scéim Roinnte Eolais Grúpa na 
Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Bhí fás leanúnach i líon na bhfeirmeacha 
comhpháirtíochta cláraithe in 2018. Tá méadú ag 
teacht ar an bhfigiúr ag meánráta 410 sa bhliain 
ó 2015 nuair a osclaíodh iad don uile fhiontar 
feirmeoireachta. Forbairt an-dearfach é seo toisc 
go léiríonn sé athrú struchtúrtha taobh istigh den 
earnáil talmhaíochta agus tá tacaíocht á fáil aici 
ón tseirbhís chomhairleach.

Leis an gClár Tacaíochta agus Comhairleach 
um Inbhuanaitheacht Talmhaíochta (ASSAP) a 
seoladh i mí na Samhna 2018, cuirfear ar fáil 
seirbhís chomhairleach um inbhuanaitheacht 
duine ar dhuine agus saor ó tháille do bhreis 
agus 5,000 feirmeoirí chun athrú iompraíochta 
a spreagadh, aistriú eolais a éascúagus torthaí 
níos fearr timpeallachta a bhaint amach ar an 
bhfeirm. Faigheann an Clár tacaíocht ón Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus ó Thionscal 
Déiríochta na hÉireann, agus aithníonn Coimisiún 
an AE é mar chlár atá “uathúil ar fud na hEorpa.”

Teastaíonn ASSAP mar gheall: go bhfuil caighdeán 
uisce fanta gan athrú; teastaíonn tacaíocht 
ó fheirmeoirí, chomh maith le rialú. As na 30 
Comhairleoirí Inbhuanaitheacht Talmhaíochta 
ceaptha chun an chláir, tá 20 díobh lonnaithe in 
Teagasc, agus beidh deichniúr a bhfuil an clár 
céanna oiliúna déanta acu, ag feidhmiú taobh istigh 
de struchtúir eagraíochta na bpróiseálaithe déirí.

In 2018, chríochnaigh comhghleacaithe 
oideachais Teagasc próiseas fairsing 
comhairliúcháin agus athbhreithnithe ar 
riachtanais oideachais na hearnála talún don 
am romhainn. Ba é an chonclúid a bhí acu ná 
gur cosúil go mbeidh claochlú suntasach ar fud 
na hearnála talún sna blianta fada le teacht. 
Teastóidh scileanna agus cumais nua agus 
tiocfaidh géarú ar an ngá le hoideachas agus le 
hoiliúint ar fud na hearnála talún. 

Seoladh an tuarascáil ina dhiaidh sin, Fís 
Oideachais Teagasc - freastal ar riachtanais amach 
anseo - ag Comhdháil Náisiúnta Oideachais i mí an 
Mheithimh. Rinne Ceannasaí Oideachais Teagasc, 
Tony Pettit, achoimre ar na príomhthéamaí atá 
clúdaithe sa tuarascáil agus sa chomhdháil: 
moltaí Fhís Oideachais Teagasc; oiliúint san ionad 
oibre, foghlaim ar feadh an tsaoil, impleachtaí na 
‘talmhaíochta cliste’ agus an éagsúlacht inscne i 
ngairmeacha beatha in earnáil na talún.

Ba bhliain an-rathúil é 2018 i dtéarmaí maoiniú 
taighde, agus chinntigh Teagasc €6.3 milliún i 
maoiniú nua ó Fhís 2020, trí phróiseas iomaíoch. 
Tá sé tábhachtach do Teagasc comhoibriú a 
dhéanamh le taighdeoirí agus le gairmithe 
aistrithe eolais ar fud na hEorpa agus déanann 
maoiniú AE éascú air sin. Tá a sprioc €19 milliún 
ó Fhís 2020 bainte amach ag Teagasc agus tá dhá 
bhliain fós fanta. Tá sé seo 1.6 uair níos mó ná an 
maoiniú iomlán a chinntíomar le linn na tréimhse 
uile den chiste taighde FP7 AE (réamhtheachtaí 
Fhís 2020).

Rangaíodh Teagasc sa chúigiú háit i measc na 
n-iarratasóirí rathúla ar mhaoiniú Dúshlán 
Sochaíoch 2 d’Fhís 2020.

TUARASCÁIL AN STIÚRTHÓRA
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I mórthuarascáil de chuid Teagasc - Anailís ar 
Laghdú Poitéinsiúil Astaíochtaí Gáis Cheaptha 
Teasa i dTalmhaíocht na hÉireann 2021-2030 
- déantar measúnú ar an leibhéal dóchúil 
astaíochtaí gáis cheaptha teasa amach anseo 
mura ndéantar gníomhú chun aghaidh a thabhairt 
ar astaíochtaí thar an tréimhse 2021 go 2030. Sa 
tuarascáil seo a foilsíodh in 2018, tarraingíodh 
aird ar an bpoitéinseal le haghaidh laghdú in 
astaíochtaí gáis cheaptha teasa bunaithe ar 
ghlacadh le saineolas reatha eolaíochta chun srian 
a chur le hastaíochtaí ón earnáil. 

Faoin tionscal Measúnú agus Taighde Cáilíochta 
Ithreach (SQUARE), a bhfuil Teagasc, an RTBM, 
Ollscoil Luimnigh, Ollscoil na hÉireann, Baile 
Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta 
Shligigh mar chomhpháirtithe ann, forbraíodh 
an chéad fardal náisiúnta riamh de cháilíocht 
ithreach d’ithir féaraigh bainistithe in Éirinn. 
Rinneadh suirbhé ar 180 láthair faoi SQUARE 
agus iad dáilte go geografach ar fud na gcúig 
mhór-réigiún agrai-chlíomach in Éirinn. Aithníodh 
roinnt príomhtháscairí cáilíochta ithreach a 
fhéadann feirmeoirí a úsáid chun tagarmharcáil 
a dhéanamh ar cháilíocht ithreach. Faoin obair 
seo, rinneadh forbairt chomh maith ar roinnt 

uirlisí Measúnaithe Fhísigh Ithreach d’fheirmeoirí 
agus do chomhairleoirí chun meastóireacht a 
dhéanamh ar cháilíocht na hithreach agus an 
stádas sláinte i gceantair aonair.

Ba é An Saineolas a Fheabhsú téama BEEF2018 
i dTeagasc, An Ghráinseach i mí an Mheithimh.  
Tarraingíodh aird san imeacht seo ar 
theicneolaíochtaí a chabhraíonn le bonn taca a 
chur faoin mbrabúsacht san earnáil mhairteola. 
Bhí an freastal, breis agus 7,000, níos airde ná 
mar a bhí le haghaidh BEEF2016.  I measc na 
bpríomhthéamaí bhí: Infreastruchtúr; Laonna; Ón 
Lao go Mairteoil; Pórúchán/géinitic; Féarach. Ba é 
Ón bhFeirm go dtí an Forc an téama a bhí ar an Lá 
Oscailte Caorach a reáchtáladh i mBaile Átha an 
Rí agus bhí an-tóir air chomh maith. 

Faoi mhórchlár Teagasc ar an aistriú eolais agus 
taighde, ar cuireadh tús leis in 2018, dírítear ar 
nósanna cleachtais Talmhaíochta Caomhantais 
sa tionscal curaíochta. Dírítear go príomha ar 
shrianadh salachair féaraigh, a n-aithnítear é mar 
cheann de na príomh-bhaic roimh fheirmeoirí 
agus iad ag cleachtadh córas Talmhaíochta 
Caomhantais. Maoinítear an tionscadal seo faoin 

Ba é conclúid Bhord Comhairleach Eolaíochta Idirnáisiúnta Teagasc ná gur rud speisialta é ‘samhail’ Teagasc d’fhonn eolas agus 
nuálaíocht a chur ar fáil tríd an gcóras bia agus gur chóir é a chothú agus a chur chun cinn go forleathan san AE agus níos faide i gcéin.

Ó chlé: Brian Keating, CSIRO, An Astráil, Mary Bohman, Roinn Talmhaíochta na Stát Aontaithe, Seirbhís Taighde Eacnamaíochta, 
John Kennelly, Ollscoil Alberta, Dietrich Knorr, Technische Universität (TU) Berlin, Ian Crute, Iontaobhas East Malling / Bord Forbartha 

Talmhaíochta agus Gortóireachta, Milena Corredig, Gaylea Foods / Ollscoil Guelph
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gComhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach leis an 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Tá tús curtha ag comhghleacaithe Teagasc ar 
thaighde ar an bpoitéinseal a bhaineann le Clúdach 
Leanúnach Foraoiseachta faoi na dálaí in Éirinn. 
Beidh an córas bainistíochta seo ina rogha eile ar 
ghlanleagan crann ar roinnt láithreacha agus tá 
prótacail á bhforbairt le haghaidh na hÉireann. 

Bíodh sé mar gheall ar thosca aimsire nó tosca 
margaidh, tá an luaineacht ag éirí níos coitianta 
d’fheirmeoirí. I mí Mheán Fómhair 2018, sheol 
eacnamaithe ó Teagasc, Institiúid Teicneolaíochta 
Chorcaí agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 
‘Meastóireacht ar uirlisí cuí chun bainistiú a 
dhéanamh ar luaineacht praghsanna/ioncaim ag 
leibhéal na feirme déirí in Éirinn’. Tá measúnú 
sa tuarascáil ar na huirlisí bainistithe riosca 
atá ar fáil faoi láthair, lena n-áirítear an córas 
meánaithe ioncaim.

Cuireadh tús in 2018 le ‘Cúrsa do Bhainisteoirí 
Feirmeacha Muc’ nua, an chéad cheann dá chineál 
in Éirinn don táirgeadh muc, agus tá sé á chuir ar 
fáil ag Roinn Forbartha Muc Teagasc. Tá an cúrsa 
nua ar fáil tar éis roinnt mhaith comhairliúcháin 
le geallsealbhóirí tábhachtacha sa tionscal muc. Tá 
cúrsa ceadaithe ag DCCÉ agus cuireadh tús leis i 
mí Mheán Fómhair de réir na bliana acadúla, agus 
thosaigh 22 mac léinn ar an gcúrsa. 

Tá ról ag Teagasc san fhorbairt idirnáisiúnta, 
agus oibríonn go dlúth le Cúnamh Éireann. Le 
linn 2018, leathnaíomar ár mbonn maoinithe 
forbartha talmhaíochta trí mhaoiniú díreach 
tionscadail AE €5 milliún a chinntiú thar cúig 
bliana chun tacú le slabhra éifeachtúil agus 
éifeachtach luacha déirí in Eiritré.

Thógamar naisc nua idirnáisiúnta le 
heagraíochtaí taighde talmhaíochta, mar shampla 
Agrosavia sa Cholóim agus den chéad uair riamh, 
chinntíomar rannpháirteacht ghníomhach ó 
ionad taighde de chuid an Ghrúpa Comhairleach 
don Taighde Idirnáisiúnta Talmhaíochta (CGIAR) i 
gceann dár dtionscadail thar lear. In 2018, tugadh 
cuireadh dúinn cur i láthair a dhéanamh ar ár 
ngníomhaíochtaí forbartha don Chomhchoiste 
Oireachtais ar Ghnóthaí Eachtracha, Trádáil agus 
Cosaint.

Tá dúshlán ag baint le sláinte agus sábháilteacht 
ar an bhfeirm a chur chun cinn san earnáil 
feirmeoireachta mar gheall ar struchtúr aoise 
na bhfeirmeoirí, an stádas féinfhostaithe atá 
ann go príomha agus an réimse guaiseacha 
ar fheirmeacha. Tá stádas sláinte faoi bhun 
an chaighdeáin ag feirmeoirí mar ghrúpa slí 
beatha, agus cuireann Teagasc an tsamhail 
‘Sláinte Iomlán’ chun cinn chun sláinte agus 
sábháilteacht araon a fheabhsú ar bhealach 
comhtháite de réir an dea-chleachtais 
idirnáisiúnta.  Tá Tionscnamh um Chosc á oibriú 
ag Teagasc i gcomhar leis an Údarás Sláinte agus 
Sábháilteachta agus oibríonn le comhlachtaí stáit 

agus feirmeoireachta chun bainistiú éifeachtach a 
dhéanamh ar an ngné seo den bhainistiú feirme.

In 2018, as iomlán de 39 bás san ionad oibre, 
fuair sé 16 feirmeoirí (foraoiseacht san áireamh) 
bás i dtimpistí a bhaineann leis an ionad oibre, 
agus bhí deichniúr díobh 65 bliain d’aois nó níos 
sine. In 2018, críochnaíodh suirbhé náisiúnta 
ar thimpistí feirme arna reáchtáil ag Suirbhé 
Náisiúnta Feirmeacha Teagasc. Fuarthas sa 
suirbhé seo go raibh timpiste ar fheirm amháin as 
gach deich bhfeirm sa tréimhse 2012-2017 agus 
gur tharla 2,814 timpiste ar an iomlán. 

Agus iad briste síos de réir an chórais 
fheirmeoireachta, léirítear sa suirbhé seo go 
raibh an ráta is airde timpistí ar fheirmeacha 
déirí, is é sin 18% thar thréimhse an tsuirbhé, i 
gcomparáid le 12% ar fheirmeacha curaíochta, 
11% ar fheirmeacha caorach agus bhí na leibhéil 
is ísle timpistí sna córais tógála eallaigh (9%) 
agus críochnaithe (8%). Thug Teagasc faoi roinnt 
tionscnamh chun sláinte agus sábháilteacht 
a chur chun cinn ar fheirmeacha in 2018, 
lena n-áirítear imeachtaí, comhdhálacha, 
comhthionscnamh athnuaite leis an Údarás 
Sláinte agus Sábháilteachta srl. 

Is fiú an foilseachán ‘Meabhairshláinte Dhearfach 
san Fheirmeoireacht’ a lua, leabhrán ina 
dtarraingítear aird ar na príomhdheacrachtaí a 
bhaineann leis an ábhar seo agus ba é Rannóg 
Forbartha Tuaithe Teagasc a chur ar fáil é i 
gcomhar le Meabhairshláinte Éireann.

Forbairt thábhachtach do Chlár Bia Teagasc 
in 2018 ba ea seoladh an Ionaid Náisiúnta Bia 
Ullmhaithe Tomhaltais in Teagasc, Baile an 
Ásaigh, atá á mhaoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara. Is acmhainn thábhachtach 
infreastruchtúir é an tIonad seo i gcomhthéacs 
dhúshlán an Bhreatimeachta. 

Is é an phríomh-shócmhainn atá againn in Teagasc 
ná ár gcomhairleoirí, oideachasóirí, taighdeoirí 
agus foireann tacaíochta den uile chineál agus tá 
ár Straitéis dár nDaoine an-tábhachtach ó thaobh 
tacaíocht a thabhairt dóibh. In 2018 bhí áthas 
orm freastal ar an gcéad Chomhdháil Inscne 
agus Éagsúlacht de chuid Teagasc, ar imeacht 
inmheánach é, agus is comhchuid nuálach amháin 
é dár Straitéis dár nDaoine in 2018.

Tá mórán de na dúshláin chéanna roimh cheantair 
tuaithe Albanacha agus Éireannacha, ar tionchar 
poitéinsiúil nach beag é an Breatimeacht dóibh. 
Faoi chomhdháil a eagraíodh i bpáirt idir SRUC 
(Coláiste Tuaithe na hAlban) agus Teagasc (Údarás 
Forbartha Talmhaíochta agus Bia na hÉireann), 
díríodh ar an gcaoi a bhféadann an dá eagraíocht, 
agus iad ag obair lena chéile, réitigh a shainaithint 
agus cabhrú lena chéile chun deiseanna a chruthú 
do gheilleagair tuaithe. Tá mé an-dóchasach go 
dtiocfaidh tuilleadh forbartha ar an gcaidreamh 
seo agus reáchtálfaimid comhdhálacha dá leithéid 
gach dhá bhliain.



Tuarascáil Bhliantúil 2018 agus na Ráitis Airgeadais

7

COMHALTAÍ AN ÚDARÁIS
Ó chlé:  An tUasal Patrick Duffy, An tUasal Richard Kennedy, Cliona Murphy, Uasal, An tUasal Tommy Cooke, An tOllamh 
Gerald Fitzgerald, An tUasal Joseph Larkin, An tUasal Liam Herlihy (Cathaoirleach), An tUasal John Buckley, Eilísh 
O’Connell, Uasal agus An tUasal Liam Woulfe.

An tOllamh Thia Hennessy
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AN FHOIREANN
ARDBHAINISTÍOCHTA

An tOllamh Gerry Boyle
Stiúrthóir

An tOllamh Frank O’Mara
An Stiúrthóir Taighde

An tUasal Tom Doherty
An Príomhoifigeach 
Oibriúcháin

An tOllamh Tom Kelly
An Stiúrthóir um Aistriú Eolais
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AN FHOIREANN
ARDBHAINISTÍOCHTA

ÚDARÁS
TEAGASC

STIÚRTHÓIR

FADCHEANN AGUS
FORBAIRT

STRAITÉISEACH,
INIÚCHADH AGUS

CAIDREAMH POIBLÍ

AN
STIÚRTHÓIREACHT

OIBRÍOCHTAÍ

AN
STIÚRTHÓIREACHT

UM AISTRIÚ
EOLAIS

AN CLÁR
OIDEACHAIS

AN CLÁR
COMHAIRLEACH

AN
STIÚRTHÓIREACHT

TAIGHDE

AN CLÁR BIA

AN CLÁR TAIGHDE
AGUS NUÁLAÍOCHTA

AINMHITHE AGUS
FÉARAIGH

CLÁR COMHSHAOIL
AGUS ÚSÁIDE
TALÚN COPS

GEILLEAGAR TUAITHE
AGUS AN CLÁR

FORBARTHA TUAITHE

ACMHAINNÍ
DAONNA,
CÚRSAÍ

AIRGEADAS,
TFC AGUS

FEIDHMEANNA
CORPARÁIDEACHA

EILE 

CAIRT EAGRAÍOCHTA
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Ceannoifig, Ionad Taighde agus Comhairleach

Ionad Taighde agus Comhairleach

Ionad Comhairleach

Stáisiún Taighde

Coláiste Teagasc agus Comhairleach

Coláiste Príobháideach

Sligeach/Liatroim/Dún na nGall

Maigh Eo

Ros Comáin/An Longfort

Gaillimh/An Clár

Tiobraid Árann

Ciarraí/Luimneach

Corcaigh Thiar

Corcaigh Thoir

Cill Chainnigh/Port Láirge

Cill Mhantáin/
Ceatharlach/

Loch Garman

An Iarmhí/Uíbh Fhailí/
An Cabhán/Muineachán

Laois/Cill Dara/
An Mhí/Lú/

Baile Átha Cliath

Carn Domhnach

Leitir Ceanainn

Bealach Féich

Cluainín
Muineachán

Béal an Átha
Baile an Mhóta

Béal Átha hÉis

Dún Dealgan

An Caisleán Riabhach
Maothail

An Uaimh
Droichead Átha

Cathair na Mart
Clár Chlainne Mhuiris

Ros Comáin An Longfort

Baile an Róba Tuaim An Muileann gCearr An Ghráinseach

Baile an Ásaigh Cionn SáileAn Creagán

Baile Átha an Rí

Béal Átha na Sluaighe
Tulach Mhór

An Nás Garraithe
Náisiúnta na Lus

An Goirtín
Port Laoise

An tAonach PÁIRC NA DARACH

Tigh na hÉille

Inis

Durlas Cill Chainnigh

Guaire

Inis Córthaidh
Cill Rois

Pailís Chaonraí

Cluain Meala
Muileann an Bhata

Lios Tuathail

An Caisleán Nua

Cill Mocheallóg Cill an Daltúnaigh
Caisleán Bhaile Sheáin

Trá Lí
An Chloch Liath Dún Garbhán

Cill Airne
Ceann Toirc

Mala Mainistir na Corann

Maigh Chromtha

Cloich na Coillte
An Sciobairín

OIFIGÍ & IONAID TEAGASC
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Gné-alt: Géineolaíocht 
Chainníochtúil

Is é misean géineolaithe cainníochtúla Teagasc ná 
scoth eolaíochtúil na nuálaíochta agus uirlisí a ghiniúint, a 
chur ar fáil agus a bhailíochtú chun gnóthachan géiniteach 
fadtéarmach tapa inbhuanaithe a chumasú i méadracht 
atá tábhachtach go sóisialta agus go heacnamúil ag 
leibhéal an ainmhí, agus iad in oiriúint do chórais éagsúla 
bhainistíochta. 

Is é an fhís ná cinntiú go bhfanann an earnáil eallaigh 
agus caorach Éireannach iomaíoch go domhanda, 
agus dá réir brabús inbhuanaithe a fhíorú gan cur 
isteach ar an maoirseacht a leagtar ar fheirmeoirí as 
an timpeallacht agus as na hainmhithe a ndéanann 
siad feirmeoireacht orthu. Baintear an misean 
agus an fhís araon amach trí mhalartú suntasach 
le Cónaidhm Phórú Eallaigh na hÉireann/Caoirigh 
Éireann chomh maith le saineolaithe a bhfuil 
clú idirnáisiúnta orthu san eolaíocht ainmhithe, 
speisaltóirí sínidh agus oideachais Teagasc, agus na 
húsáideoirí deiridh iad féin.  

Is éard atá in úsáideoirí deiridh an tsaineolais agus na 
n-uirlisí a fhorbraítear ná na hearnála uile eallaigh 
agus caorach, ach gan a bheith teoranta do Teagasc, 

comhlachtaí pórúcháin, na póraitheoirí féin, agus na 
tomhaltóirí deiridh. 

Spriocanna pórúcháin
Cé go raibh an bhéim ar an mbrabús in aghaidh an 
aonaid ionchuir, tá leathnú tagtha ar sprioc nua-
aimseartha pórúcháin den chuid is mó de speiceas le 
go gcuirfí san áireamh na héilimh ón tomhaltóir nua-
aimseartha ó thaobh a bheith freagrach go sóisialta; 
is é sin éilimh amhail an comhshaol, leas ainmhithe, 
chomh maith le bia atá sábháilte agus scamhardach. 
Tá an leathnú seo ar spriocanna pórúcháin ar léiriú 
sa leathnú ar na tréithe a bhfuil cíoradh á dhéanamh 
air sna spriocanna náisiúnta Éireannacha déiríochta, 
mairteola agus caorach, ach chomh maith leis sin 
tá sé ar léiriú sa sprioc (an chéad uair ar fud an 
domhain) náisiúnta pórúcháin il-phóir chun tairbh 
mairteola a roghnú le húsáid ar bhónna déirí, rud a 
seoladh in 2019. 

Tugadh an sprioc náisiúnta pórúcháin bónna 
déiríochta isteach in 2001, is é sin an tInnéacs 
Pórúcháin Eacnamaíochta (EBI) tar éis taighde 
Teagasc agus an ICBF. Le himeacht aimsire, is fiú 
€1.72 billiún an poitéinseal méadaithe brabúis 
don earnáil déiríochta, rud a mhéadaigh beagnach 
go líneach in aghaidh na bliana; is ar chomh-
éabhlóid chomhthráthach cleachtas bainistíochta a 
bhraitheann sé cibé acu an bhfíoraítear an poitéinseal 
seo. Bunaithe ar bhuille faoi thuairim ar an taighde 
agus na costais feidhmithe do Teagasc agus don ICBF, 
is ionann é seo agus toradh 17:1 ar an infheistíocht. 

 Tá ionchur ag na gnóthachain a baineadh 
amach do laghdú 14% ar a laghad in astaíochtaí 
kg CO2 i ngach kg de thoradh bainne ceartaithe 
ó thaobh saile agus próitéine. Tá sé indéanta 
gnóthachain mhóra a bhaint amach ó thaobh 
brabúis agus ó thaobh dintiúir thimpeallachta 
leis na spriocanna eallaigh mairteola agus 
pórúcháin caorach. Is iad na tacair tréithe atá 
ar lár faoi láthair nó nach bhfuil ar léiriú go 
láidir sna spriocanna náisiúnta Éireannacha 
pórúcháin ná iad siúd a bhaineann le caighdeán 
an táirge (is é sin bainne agus feoil), iontógáil 
chothaitheach fhollasach (i ndéirí agus caoirigh 
amháin), dintiúir thimpeallachta fhollasacha 
agus sláinte agus leas ainmhithe araon. 

 Tá taighde gníomhach á dhéanamh orthu 
seo, agus mar thoradh ar aschuir na staidéar 
leanúnach seo, tá feidhm á baint as an gcéad 
mheastóireacht dhomhanda géiniteach riamh i 
leith frithsheasmhacht do phuchán ae in 2019, agus 
ina theannta an chéad mheastóireacht náisiúnta 
Éireannach géiniteach i leith soghabháltacht don 
eitinn. 

Uirlisí feineamaíochta
Le go meastar tréith a bheith ina sprioc pórúcháin, ní 
mór dó:

1)  a bheith tábhachtach

Donagh Berry, Clár Taighde agus Nuálaíochta 
Ainmhithe agus Féaraigh Teagasc
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2)  éagsúlacht ghéiniteach a léiriú

3)  a bheith intomhaiste, go hidéalach go luath 
sa saol ar chostas íseal, nó ar a laghad, 
comhghaolaithe le tréith atá intomhaiste. 

Is éard is feineamaíocht ann ná scrúdú a dhéanamh 
ar thacar tréithe inbhraiteacha ainmhí mar thoradh 
ar an idirghníomhú idir a fhiúntas géiniteach agus a 
thimpeallacht (roimhe seo). Cé gur fearr sonraí ar an 
tréith féin, ar chúiseanna éagsúla níl sé seo indéanta 
(sonraí conablaigh ar thuismitheoir iarrthóra, mar 
shampla), é sin nó tá sé róchostasach (caighdeán an 
táirge, mar shampla), é sin nó an t-aga moille i leith 
an tomhais rófhada (marthanas an ainmhí, mar 
shampla). 

I measc an ratha shuntasaigh a baineadh amach i 
réimse na feineathíopála do chláir phórúcháin arna 
bhforbairt ag Teagasc agus an ICBF ná an úsáid a 
bhaintear as sonraí speictreacha infridhearga atá ar 
fáil go rialta agus a ghintear ó gach sampla bainne 
a thógtar go huilíoch mar tháscaire ar chaighdeán 
an bhainne, chomh maith le hanailís íomhánna físe 
ar chonablaigh chun an toradh feola a thuar. Rud 
atá níos simplí, áfach, ná an fhaisnéis atá aitheanta 
go maith anois agus a fhaigheann na táirgeoirí féin 
ó scóir shuibiachtúla; folaíonn siad seo deacrachtaí 
breithe lao agus uain, chomh maith le tomhais 
ar shocracht agus caighdeán na n-ainmhithe; is 
feirmeoirí iad a thuairiscíonn go díreach 25 go 50% 
de na tréithe a áirítear sna spriocanna pórúcháin 
eallaigh agus caorach. 

Feidhm a baineadh as tréithe den chineál sin le 
déanaí sna spriocanna náisiúnta pórúcháin ná 
tréithe sláinte a áireamh san innéacs náisiúnta 
pórúcháin caorach in 2018 tar éis taighde déanta 
ag géineolaithe Teagasc. Leis na forbairtí atá ag 
teacht chun cinn ar chórais bhraiteachta agus 
Idirlíon na nEarraí lena mbaineann, in éineacht le 
hanailísíocht iartheachtach, is cosúla go dtiocfaidh 
féineathíopanna níos gráinní chun cinn, agus má tá 
sé ar fáil i leith ainmhithe a bhfuil eolas níos dóthanaí 
ina leith, d’fhéadfadh sé go gcuirfí cuid den béim 
orthu taobh istigh d’athbhreithnithe ar na spriocanna 
náisiúnta pórúcháin. 

Meastóireachtaí 
géanómaíocha
Go dtí le déanaí, bhí meastóireachtaí géanómaíocha 
i ngach tír agus speiceas bunaithe ar na caidrimh 
a rabhthas ag súil leo idir aonáin; mar shampla, 
bítear ag súil leis go mbíonn, ar an meán, leath dá 
DNA comónta idir siblíní a bhfuil na tuismitheoirí 
céanna acu. I bhfírinne, áfach, tá éagsúlacht ón méid 
a mbítear ag súil leis ó thaobh an sciartha iarbhír 
den DNA atá comónta idir aonáin, agus in éagmais 
faisnéis iarbhír DNA, níl sé indéanta a oibriú amach 
cén leath den DNA a fuair ainmhí le hoidhreacht ó 
thuismitheoir ar leith. 

Go dtí le déanaí, bhí costas na géinitíopála i bhfad 
ró-ard, ach mar gheall ar fhorbairtí i dteicneolaíochtaí 
géinitíopála in éineacht le forbairt ardáin géinitíopála 
d’Éirinn ag Teagasc agus ag an ICBF, tá glansochair 
i gceist le géinitíopáil déirí agus baineannaigh 
mairteola anois. I bhfírinne, bunaithe ar chostas 
reatha na géinitíopála (€22 in aghaidh an ainmhí 
i gcás eallaigh), tá glansochar airgeadaíoch >€50 i 
gceist le géinitíopáil a dhéanamh ar bhodóga déirí 
Éireannacha, rud a chumasaíonn cinntí roghnúcháin 
a bhfuil bonn eolais níos fearr fúthu. Tá costas €26.50 
ar an bpainéal géinitíopa caorach saincheaptha a 
d’fhorbair Teagasc agus Caoirigh Éireann.

Tá an bunachar géinitíopála eallaigh il-phóir is mó 
ar domhan ag Éirinn (timpeall 1.6 m géinitíopa) agus 
ceann de na bunachair géinitíopála caorach is mó 
(timpeall 22,000 géinitíopa). An buntáiste a bhaineann 
le hainmhithe a ghéinitíopáil ná an iontaofacht níos 
fearr a bhaineann le meastacháin fiúntais ghéinitigh. 
Mar gheall nach bhfuil ach meastachán i gceist 
le luach fiúntais ghéinitigh gach ainmhí, féadann 
fiúntas géiniteach iarbhír gach aonáin a bheith 
éagsúil ón meastachán. 

Feidhm den iontaofacht é a mhéad dífríochta atá ann 
idir an fiúntas géiniteach iarbhír agus an meastachán, 
dá airde an iontaofacht, is ea is mó muiníne go bhfuil 
ailíniú níos gaire idir an fiúntas géiniteach iarbhír 
agus measta. Go traidisiúnta, bheadh roinnt blianta 
agus na mílte euro ag teastáil chun iontaofacht 
fhiúntach a bhaint amach do tharbh nó reithe; bhí 
sé seo amhlaidh mar gheall gurb éigean don ainmhí 
an caitreachas a bhaint amach roimh sheamhan a 
tháirgeadh, bhí ar an mbaineannach torrach i gceist 
dul tríd an tréimhse iompair, agus fiú nuair a bheirtí 
an síolrach, d’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt blianta 
ann sula léireofaí an féineatíop feidhmíochta. 

Agus úsáid á baint as an gcineál seo tástála áil, 
rinneadh meastachán ar fhiúntas DNA gan ainmhí 
fireannaigh trína shíolrach, mar gheall go bhfuair 
gach síolrach leath randamach dá DNA, agus dá 
bharr, le síolrach dóthanach, scrúdófar sa síolrach 
tacar DNA den ainmhí fireannaigh atá gar do bheith 
iomlán. Féadtar é seo a chiorrú trí bhreathnú go 
díreach ar DNA an ainmhí ag an mbreith; mar 
gheall go bhfanann DNA ainmhí mar an gcéanna i 
rith an tsaoil agus go dtarchuirtear leath den DNA 
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chuig gach síolrach, féadtar tuarthaí a ghiniúint den 
fheidhmíocht a mbeifí ag súil leis ón ainmhí féin. 

Ar an iomlán, ba le haithreacha géanómaíocha a 
úsáideadh 72% den seamhan tairbh déirí a úsáideadh 
in 2018, rud atá tar éis fás go seasta bliain ar bhliain ó 
cuireadh i bhfeidhm an roghnúchán géanómaíoch in 
2009 tar éis taighde Teagasc ar algartaim optamacha 
tuartha a cuireadh ar fáil i mbogearraí saincheaptha 
le húsáid i meastóireachtaí náisiúnta géanómaíocha. 
Cé gurb ar mheastóireachtaí géanómaíocha atá an 
bhéim le déanaí ó thaobh faisnéis DNA a úsáid sa 
phórúchán, tá roinnt úsáidí poitéinsiúla eile ann 
agus taighde déanta orthu agus úsáid bainte astu 
ag géineolaithe Teagasc (painéil tuismitheoireachta, 
tuartha comhdhéanaimh pórúcháin, ionphórú, 
caireolaíocht, comhairle i leith aithreacha) agus 
eile a bhfuil taighde leanúnach á dhéanamh orthu 
(bainistiú cruinnis, mar shampla). 

Scéimeanna pórúcháin
Cé gur cur chuige amháin é an ceann is fearr a 
chúpláil leis an gceann is fearr chun gnóthachan 
géiniteach a bhaint amach, mar gheall ar na cuir 
chuigí a úsáidtear i meastóireachtaí géiniteacha, tá 
claonadh ann gaolmhaireacht láidir a bheith ann i 
measc scoth-ainmhithe. Ní amháin gur toradh ar 
chúpláil gaoil fola é an t-ionphórú agus an t-ísliú 
bainteach ó thaobh feidhmíochta, tá claonadh acu 
laghdú a dhéanamh ar mhéad na héagsúlachta 
géinití sa daonra, gné atá ríthábhachtach chun 
gnóthachan fadtéarmach géiniteach inbhuanaithe a 
bhaint amach. 

Mar gheall ar na rátaí ionphóraithe a bhfuil aird 
tarraingthe ag taighde Teagasc ar eallach orthu, ba 
ghá forbairt agus feidhmiú a dhéanamh ar chlár 
náisiúnta pórucháin eallaigh bunaithe ar cúpláil 
conartha. Sna halgartaim a fhorbraíonn Teagasc, 
sainaithnítear scoth-bhaineannaigh déirí agus 
cúpláiltear iad le scoth-thairbh shonracha ó thaobh 
géinitigh de, agus aird tugtha ar an éagsúlacht 
ghéiniteach idir na máithreacha, idir na haithreacha 
agus i measc na máithreacha agus na n-aithreacha. 
Is cúpláil conartha é tuairim is aon trian de na tairbh 
déiríochta a théann leis an inseamhnú saorga in 
Éirinn. 

Tacaíocht cinnteoireachta
Is léiriú iad na sé sprioc náisiúnta pórúcháin iad féin 
ar na huirlisí tacaíochta cinnteoireachta a mbaintear 
úsáid fhorleathan astu in Éirinn, rud a bhriseann 
síos an fhaisnéis sna deicheanna tréithe isteach ina 
luachanna aonair singil in aghaidh an ainmhí agus 
a léiríonn an brabús a mbítear ag súil leis ón ainmhí 
féin nó óna shíolrach. Cé go bhfuil sé indéanta meán 
daonra a aistriú i dtreo áirithe trí ainmhithe a bhfuil 
feidhmíocht fhoircneach ag baint leo a chúpláil le 
hainmhithe neamhghaolmhara a bhfuil scoth na 
feidhmíochta acu, féadtar an dáileadh a aistriú trí 
na hainmhithe nach bhfuil chomh táirgiúil céanna a 
chuileáil. 

Is é seo an bhunteoiric atá mar thaca ag an innéacs 
COW a d’fhorbairt Teagasc agus an ICBF agus a 
seoladh in 2017. Maidir leis an innéacs COW a 
úsáidtear chun baineannaigh déirí a rangú de réir na 
dóchúlachta saolré a mbítear ag súil leo, cuireann sé 
le meastacháin fiúntais ghéinitigh an bhaineannaigh 
le dintiúir eile bhó-lárnaithe neamhghéiniteacha 
amhail aois na bó, méid na heatróise san ainmhí 
mar gheall ar chrosphórú, agus an dáta breithe lao is 
déanaí agus tuartha amach anseo araon. 

Cuirtear an t-innéacs ar fáil d’fheirmeoirí trí 
thairseach gréasáin an ICBF agus déantar rangú 
ann ar ainmhithe de réir an bhrabúis a bhfuiltear 
ag súil leis ón saolré atá fanta. Baintear úsáid as an 
innéacs COW taobh istigh den chóras náisiúnta um 
chomhairle i leith bónna déiríochta athar a forbraíodh 
in Teagasc chomh maith i gcomhar leis an ICBF; 
baintear feidhm as seo chomh maith trí thairseach 
ghréasáin an ICBF. Leis an gcomhairle i leith 
aithreacha, féadann feirmeoirí rogha a dhéanamh 
cé acu bónna nach ndéanfar a phórú (bunaithe ar a 
COW), ach chomh maith leis sin baineann sé úsáid 
as clárú líneach chun uasmhéadú a dhéanamh ar 
fhiúntas géiniteach an tsíolraigh, agus ag an am 
céann srian a chur ar na leibhéil ionphóraithe a mbeifí 
ag súil leo sa síolrach, in éineacht le híoslaghdú a 
dhéanamh ar an ilchineálacht a mbeifí ag súil leis i 
bhfeidhmíocht an tsíolraigh. 

Tá úsáid bainte ag na mílte feirmeoirí as an 
gcomhairle athchóirithe i leith aithreacha, rud a 
bhaineann leas as an bhfaisnéis ghéanómaíoch 
sa chomhairle chúplála. Tá forbairt á déanamh 
ag Teagasc ar mhodúl breise leis an gcomhairle 
atá ar fáil faoi láthair i leith aithreacha i mbónna 
déiríochta chun bonn eolais a chur faoi roghnúchán 
agus cúpláil tarbh mairteola ar bhaineannaigh 
dhéiríochta; meaitseálann an córas an tarbh leis an 
mbaineannach le straitéis cúplála roghnúcháin a 
dhéanann iarracht cáilíochtaí íochtair na máthar 
a cheartú, lena n-áirítear an cumas lao a bhreith 
gan chabhair, agus ag an am céanna uasmhéadú a 
dhéanamh ar an luach innéacs déiríochta-mairteola 
na laonna a mbítear ag súil leis. 

Mar gheall ar an gcur chuige uile-chuimsitheach 
a nglactar leis i dtaighde pórúcháin na hÉireann, 
cinntítear nach ndéantar aon taighde ná moladh 
astu féin gan tuiscint ar na himpleachtaí 
réamhtheachtacha agus iartheachtacha. Cuir chuigí 
agnóisíocha den chuid is mó i leith speicis agus 
póir iad na cuir chuigí bunúsacha creata oibre agus 
staitistiúla, rud a ligeann do ghéineolaithe Teagasc 
cláir phórúcháin a optamú ó thaobh déiríochta, 
mairteola agus caorach trí chros-thoirchiú saineolais 
agus uirlisí. 

An buntáiste a bhaineann leis an bpórúchán thar 
an mórán stráitéisí beartaithe eile chun brabús 
a fheabhsú go hinbhuanaithe ná go bhfuil an 
pórúchán carnach agus buan, rud a thugann le fios 
ná gur feidhm de chinntí roghnúcháin roimhe seo 
é an fheidhmíocht a bhaintear amach. Is gnách go 
gcuireann an feiniméan seo le toradh an-mhór ar an 
infheistíocht sa taighde ar phórúchán agus géinitic 
ainmhithe.
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Sprioc 1
Iomaíochas na talmhaíochta, an 
bhia, agus an bhithgheilleagair i 
gcoitinne a fheabhsú
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MAIRTEOIL
BEEF2018 
Ba é An Saineolas a Fheabhsú an téama le BEEF2018 i dTeagasc na Gráinsí 
i mí an Mheithimh. Tarraingíodh aird san imeacht ar theicneolaíochtaí a 
chabhraíonn le bonn taca a chur faoin mbrabúsacht san earnáil mhairteola. 
Bhí an tinreamh níos mó ná 7,000 duine níos airde ná mar a bhí le haghaidh 
BEEF2016. I measc na bpríomhthéamaí bhí: Bonneagar; Ba Diúil; Tógáil ó Lao 
go Mairteoil; Pórúchán/géinitic; Féarach. Thug Michael Creed, T.D. an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara; aitheasc uaidh ag Fóram d’Fheirmeoirí.
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Lár Oscailte ag Tréad an 
Átha Nua
Is é an aidhm le Tréad an Átha Nua, Baile Átha an 
Rí, a bhainistítear i gcomhar le Dawn Meats, chun 
brabús ard a ghiniúint ó chóras táirgthe mairteola 
féar-bhunaithe ó lao go bullán agus bodóige. 
D’fhoghlaim an slua mór sa tinreamh ar an Lá 
Oscailte i mí Mheán Fómhair faoi eochairghnéithe 
den tréadphleanáil straitéiseach lena n-áirítear: 
Beathú & Tógáil, Pórúchán, Sláinte & Sábháilteacht 
agus Sláinte & Géineolaíocht Ainmhithe.

Comhdháil Náisiúnta 
Mhairteola
Ba é an téama le Comhdháil Náisiúnta Mhairteola 
Theagasc 2018 ‘Aghaidh a thabhairt ar na Dúshláin’, 
a reáchtáladh i dTulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

Agra-thagarmharc 
‘Tá réimse dúshlán géar os comhair feirmeoirí 
mairteola agus caorach ar fud an domhain, lena 
n-áirítear an bhagairt don trádáil atá ag teacht 
aníos’. B’in é ceann amháin de na príomhthorthaí 
ón 16ú Comhdháil Agra-thagarmhairc Mhairteola 
agus Caorach istigh i nGaillimh. Ba í an chéad uair 
a reáchtáladh an t-imeacht mór le rá sin in Éirinn.

Dúshlán faoin gClár 
Mairteola Feirme DEN 
SCOTH
Chuir na feirmeoirí sa tríú céim de Dhúshlán 
Theagasc/Irish Farmers Journal faoin gClár 
Mairteola Feirme DEN SCOTH (urraitheoirí: ABP, 
Dawn Meats, FBD Trust, Kepak) tús le hoscailt a 
ngeataí dá gcomhtháirgeoirí sa bhliain 2018 chun 
feabhsuithe teicniúla a léiriú agus chun an chaoi ina 
dtagann brabúsacht fheabhsaithe agus ualaí oibre 
níos inbhainistithe mar thoradh orthu a thaispeáint. 
Bhí ollchorrlaigh na bhfeirmeacha sa chlár tar éis 
méadú faoi 25% faoi dheireadh an chéad bhliain. Is 
ionann an t-ollchorrlach sprice faoi dheireadh an 
chláir agus €1,250 in aghaidh an heicteáir.

GreenAcres
Cuireadh tús leis an dara céim de Chlár Theagasc 
ó Lao go Mairteoil i mí an Mhárta 2018 (bunaíodh 
an chéad chéim thiar sa bhliain 2015, a mhair 
trí bliana freisin, chun córais bhrabúsacha ó lao 
déiríochta go mairteoil a léiriú trí mheán líonra 
dheich bhfeirm taispeána, le tacaíocht dhíreach 
ó chomhairleoir cláir le cistiú, agus foilsítear 
an fhaisnéis dá bharr ar bhonn míosúil.  Is iad 
Drummonds Ltd., Liffey Mills, MSD Animal Health, 
Volac, Munster Cattle Breeding Group agus TP 
Whelehan a sholáthróidh an cistiú don 2ú Céim. 

Teagasc agus AHI
Chomhoibrigh Teagasc le Animal Health Ireland 
chun sraith chúig imeacht a sheachadadh go 
náisiúnta ag clúdach gnéithe de shláinte na laonna: 

• An tábhacht a bhaineann le prótacal nuair a 
cheannaítear isteach.

• An t-ullmhúchán don bhreith laonna. 

• Ullmhú i gcomhair iniúchta le Bord Bia. 

• Rialú seadán ar féarach. 

• An Clár chun Sláinte Mairteola a Scrúdú. 

Dearbhú Cáilíochta
Chuir Teagasc cúig imeacht feirme fhíor-rathúla 
ar siúl i gcomhar le Bord Bia sa bhliain 2018. 
Ba é an aidhm cuidiú le feirmeoirí chun teacht 
ar thuiscint níos doimhne ar an tábhacht a 
bhaineann le Origin Green chun mairteoil na 
hÉireann a chur chun cinn inár margaí easpórtála 
agus chun míniú a thabhairt faoi dóibh faoin 
gcaoi is fearr chun pas a fháil ina n-imscrúdú faoi 
Scéim Dhearbhú Cáilíochta Bhord Bia.

Buaicphointí an taighde
Bhailigh taighdeoirí Theagasc samplaí fola ó 1,392 
lao mairteola agus 2,090 lao déiríochta níos óige ná 
sé mhí d’aois ó fheirmeacha tráchtála in Éirinn. Is é 
an cuspóir chun athróga géiniteacha nua-aitheanta 
(SNPanna) a chur i bhfeidhm ar an gclár pórúcháin 
maidir le roghnú géanómaíochta le haghaidh 
tréithe sláinte feabhsaithe in eallach na hÉireann. 

An feirmeoir John Kehoe, ar cathaoirleach le Grúpa 
Geallsealbhóirí Feola Theagasc é, Tom Coll ó Teagasc, an Dr. 

Andrew Cromie, ICBF, an Dr. Maria Guelbenzu, AHI.

An feirmeoir Corcaíoch Pat Collins (sa lár) le Sean Cummins 
agus Ruth Fennell ó Theagasc
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Aithníodh 413 SNP shuntasacha san iomlán ar 
fud seacht bpór, a bhain le galair ar nós buinní, 
niúmóine, galar na n-alt, ionfhabhtú imleacáin. 
B’amhlaidh ar éis tuilleadh fiosrúcháin agus 
bailíochtaithe, a d’fhéadfaí na SNPanna sin a chur 
i bhfeidhm i gcláir phórúcháin ghéanómaíochta 
d’fhonn stádas sláinte an eallaigh a fheabhsú.

Frithsheasmhacht in 
aghaidh táirgí díphéistithe 
Braitheann rialáil mhaith ar tháirgí díphéistithe 
éifeachtacha.   Baineann gach táirge díphéistithe 
le ceann amháin de thrí aicme: beinsinmíodasól; 
leiveamasól; nó lachtón macraichiogalach.  
Téitear i bhfeidhm ar gach táirge den aicme 
chéanna nuair a fhorbraítear frithsheasmhacht 
i dtáirge amháin laistigh d’aicme éigin. Rinne 
taighdeoirí ag Teagasc na Gráinsí tástáil ar tháirgí 
díphéistithe le beinsinmíodasól agus lachtón 
macraichiogalach ar 16 fheirm lao déiríochta 
go mairteoil, agus fuair siad amach gur theip ar 
an táirge díphéistithe 1-BZ ar 12 fheirm, agus 
gur theip ar an táirge díphéistithe 3-ML ar gach 
16 fheirm.  Léirítear leis sin frithsheasmhacht 
fhorleathan in aghaidh táirgí díphéistithe. Ag Lá 
Oscailte Mairteola 2018 thug taighdeoir Theagasc 
an Dr. Orla Keane comhairle d’fheirmeoirí chun 
fáil amach na táirgí díphéistithe a bhí fós ag 
feidhmiú go héifeachtach ar a gcuid feirmeacha.

E.coli
Ba iad taighdeoirí ó Theagasc Bhaile an Ásaigh 
i gcomhar le RTBM a chríochnaigh an chéad 
staidéar bonnlíne náisiúnta ar Verocytotoxigenic 
E.coli (VTEC) ag 26 sheamlas mairteola 
easpórtála, arbh ceanglas éigeantach é chun 
rochtain ar mhargadh SAM a chothabháil, agus a 
thacóidh le rochtain a fháil ar mhargaí easpórtála 
eile.

CAOIRIGH
SHEEP 2018
Idir Feirm agus Forc an téama a bhí ar an Lá 
Oscailte Caorach a reáchtáladh i mBaile Átha 
an Rí. Áiríodh leis na gnéithe ba dhíol spéise 
do chuairteoir an lá úd: comórtais do phórtha 
caorach, taispeántais na bpórtha caorach, 
taispeántas d’oiliúint ar mhadraí caorach, agus 
réimse forleathan taispeántas tráchtála. Thug 
taighdeoirí, comhairleoirí agus speisialtóirí 
Theagasc faisnéis theicniúil faoi gach gné den 
tógáil caorach.

Comhdhálacha
Reáchtáladh comhdhálacha náisiúnta do 
chaoirigh achréidhe i mBaile Locha Riach 
agus i mBaile Mhuineacháin agus reáchtáladh 
comhdháil náisiúnta do chaoirigh shléibhe i 
gCathair na Mart. I measc na n-eochairábhar bhí 
‘Níos mó a ghnóthú ón bhféar’; galair faoi cheilt 
agus cothú caorach.

Mac léinn PhD Nicola Fetherston ag cur a saothair i láthair ag Sheep 2018.
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Buaicphointí an taighde
Cuireadh tús leis an sliocht-tástáil sa bhliain 
2018 ar reithí Suffolk agus Texel de bhunadh 
na Nua-Shéalainne ar fheirmeacha tráchtála. 
Aithníodh 120 uan ar fheirmeacha Theagasc/IFJ 
DEN SCOTH, agus tugadh go dtí Baile Átha an Rí 
le meastóireacht a dhéanamh orthu. 

Seadáin
Táthar tar éis tús a chur leis an saothar 
turgnamhach ar eicti-seadáin maille le ról na 
sceartán mar veicteoirí do ghalair ag Teagasc 
Bhaile Átha an Rí.

DÉIRÍOCHT
Ionad Taighde 
VistaMilk SFI  
Is éard atá san Ionad Taighde 
VistaMilk SFI, a seoladh thiar sa 
bhliain 2018, ná comhar uathúil idir institiúidí 
taighde Agraibhia agus na teicneolaíochta 
faisnéise & cumarsáide (TFC) agus gnlólachtaí 
forásacha Éireannacha/ilnáisiúnta in earnáil an 

bhia agus TFC. Is iad Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann (SFI) agus an Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara (RTBM) atá á chómhaoiniú.

Is é Teagasc, i gcomhpháirt le hInstitiúid Náisiúnta 
Tyndall, Institiúid Náisiúnta Micrileictreonaice 
na hÉireann, leis an nGrúpa Bogearraí agus Córas 
Teileachumarsáide in Institiúid Teicneolaíochta 
Phort Láirge, agus leis an Ionad Insight um 
Anailísíocht Sonraí; a fheidhmíonn mar óstach 
don Ionad, faoi stiúrthóireacht Donagh Berry. 
Tá comhlachtaí ilnáisiúnta agus fiontair bheaga 
agus mheánmhéide san earnáil bhia agus 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide mar 
chuid den chuibhreannas chomh maith (COBÁC, 
OÉG, DCU). Is é misean VistaMilk: ‘Tionchar 
dearfach a fheidhmiú ar an gcomhshaol, ar leas 
ainmhithe agus ar shláinte tomhaltóirí’. Earnáil 
na teicneolaíochta agraibhia a stiúradh thar an 
inbhuanaitheacht fheabhsaithe ar fud slabhra 
soláthair na déiríochta. 

Is amhlaidh a chuirfear na foráis a fhorbrófar san 
Ionad i bhfeidhm ar chórais déiríochta i go leor 
tíortha, agus is leosan a ghinfear an fás domhanda 
in earnáil na hagraiteicneolaíochta. Gnóthófar an 
méid sin ach an nascacht sa slabhra soláthair idir 
an ithir agus an phutóg dhaonna a fheabhsú go 
mór, agus éifeachtúlacht acmhainne a fheabhsú 
dá réir, ionchais tomhaltóirí a shásamh níos fearr 
agus brabúsacht agus teacht aniar a fheabhsú.

Sa phictiúr in Teagasc na Cloiche Léithe, Mainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí ag seoladh an Ionaid Nua Taighde VistaMilk 
SFI á chómhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus an RTBM tá Liam Herlihy, Cathaoirleach Theagasc, an 

tOllamh Mark Ferguson, Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta na hÉireann, Michael Creed, T.D., an tAire Talmhaíochta, 
Bia agus Mara, an tOllamh Donagh Berry, Stiúrthóir VistaMilk & an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir Theagasc. 
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D’éirigh le comhiarratas ar chistiú freisin a 
thaisc Teagasc, Dairygold & Comhairle Contae 
Chorcaí in éineacht le Tyndall agus CIT, le 
Fiontraíocht Éireann chun Mol Nuálaíochta 
Agraiteicneolaíochta a thógáil ar Fheirm Theagasc 
Chill Uird. Dámhadh deontas €1.9m (i gcoinne 
costais tionscadail iomláin €2.3m) agus beidh an 
tionscadal mar bhonn faoi Chlár Bainne Vista.

Cúrsa tionscnaimh sa 
déiríocht 
D’fhorbairt foireann Aistriú Feasa Theagasc sa 
Déiríocht cúrsaí tionscnaimh sa déiríocht ar QQI 
leibhéal 4 chun spreagadh a thabhairt don tiontú 
ísealchostais chuig an déiríocht. Tugadh ceithre 
chúrsa sa bhliain 2018.

Comhchlár nua 
Tagann comhchlár Dairygold agus Theagasc, a 
rachaidh ar aghaidh chuig an mbliain 2021, tar éis 
rath an chláir roimhe seo ina bhfacthas níos mó 
ná 8,500 duine ag freastal ar Imeachtaí Poiblí & 
Sainleasa thar thréimhse trí bliana anuas go dtí 
an bhliain 2017. 

Bainistiú na luaineachta
Sheol eacnamaithe ó Teagasc, Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí agus Coláiste na 
hOllscoile, Corcaigh ‘Meastóireacht ar uirlisí 
cuí chun bainistiú a dhéanamh ar luaineacht 
praghsanna/ioncaim ag leibhéal na feirme déirí in 
Éirinn’ i mí Mheán Fómhair 2018. Tá measúnacht 
sa tuarascáil ar na huirlisí bainistithe riosca atá ar 
fáil faoi láthair, lena n-áirítear an córas meánaithe 
ioncaim. Baineadh na rialacha incháilitheachta 
scéime i ndáil leis an bhfostaíocht lasmuigh 
den fheirm i gCáinaisnéis na bliana 2019, rud a 
cheadaigh do níos mó feirmeacha chun an córas 
meánaithe ioncaim a fháil.

Béal Átha hÉis 2018 
Tá buntáiste iomaíoch na hÉireann i dtáirgeadh 
an bhainne bunaithe ar tháirgeadh agus úsáid 
éifeachtúil an fhéaraigh. Leagadh béim ag Lá 
Oscailte Theagasc Bhéal Átha hÉis 2018 ar an 
tábhacht a bhaineann le córais feirmeoireachta 
a ghlacadh ar seasmhach in aghaidh fórsaí 
seachtracha iad, agus lena gcuimsítear dóthain 
solúbthachta chun imeachtaí gan choinne a shárú.

FÉARACH  
Feirmeoir Féaraigh na 
Bliana 2018
Bhailigh ceithre iomaitheoir déag don bhabhta 
ceannais i dTeagasc na Cloiche Léithe i gcomhair 
bhronnadh na ngradam. Faigheann na Gradaim 
d’Fheirmeoir Féaraigh na bliana urraíocht ón Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara agus is tionscnamh 
iad chun tacú leis an bhFeirmeoireacht 
Inbhuanaithe ón Táireadh Féaraigh.

Ba iad John agus Olivia Macnamara, Cnoc Áine, 
Co. Luimnigh na buaiteoirí foriomlána den 
Ghradam d’Fheirmeoir Féaraigh na Bliana. Agus 
an dara bliain baint amach acu anois, tugtar 
aitheantas leis na gradaim d’Fheirmeoir Féaraigh 
na Bliana le duaischiste  foriomlán €30,000 leo, 
do na feirmeoirí a bhfuil ardleibhéal úsáide féir á 
bhaint amach acu ar bhealach inbhuanaithe.

PastureBaseIreland
Tá méadú ag teacht ar líon na gclúdach féir 
feirme a thaifeadtar ar PastureBase Ireland (PBI). 
Chomhlánaigh os cionn 500 feirmeoir níos mó ná 
25 tomhas sa bhliain 2018. Chomhlánaigh díreach 
os cionn 1,000 feirmeoir níos mó ná deich dtomhas. 
I rith an phríomhshéasúir innilte (idir míonna 
Aibreáin agus Mheán Fómhair), comhlánaíodh 
idir 800 agus 1,200 clúdach feirme in aghaidh na 
seachtaine. Tá aip PBO as líne ar fáil anois.

An feirmeoir John Keane ó lár Chorcaí, Cathaoirleach 
Dairygold, John O’Gorman agus Tom Kelly Teagasc leis 

an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed 
T.D. ag seoladh Chomhchlár Feirme Dairygold/ Teagasc, 

atá dírithe chun cuidiú le feirmeoirí brabúsacht agus 
inbhuanaithe a bhfeirmeacha a fheabhsú. 
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MUCA
Scaipeadh an taighde 
Díreach thíos: cuairteoirí ar Lá Scaipthe Taighde 
na Muc ag Coláiste Bhéal Átha hÉis.

Bainisteoirí feirme  
Cuireadh tús i mí Mheán Fómhair 2018 le ‘Cúrsa 
do Bhainisteoirí Feirmeacha Muc’ nua, á thairiscint 
ag Rannóg Forbartha Muc Theagasc. Tá an cúrsa 
nua ar fáil tar éis roinnt mhaith comhairliúcháin le 
geallsealbhóirí tábhachtacha sa tionscal muc.

Tá QQI tar éis modúil a fhormheas i mí Eanáir 2018. 
Cuireadh tús leis an gcúrsa i mí Mheán Fómhair i 
gcomhréir le bliain an Choláiste; agus thosaigh 22 
dalta an cúrsa. Rinne na ranganna ar aghaidh de 
réir mar a beartaíodh, agus chonacthas tinreamh 
maith agus aiseolas iontu. Ghlac roinnt cainteoirí 
seachtracha rannpháirt sna cúrsaí.

Digi-Pig
Ní modh féideartha iad taispeántais bheo, 
siúlóidí feirme agus laethanta oscailte chun fios 
a aistriú in earnáil na muc de bharr na bagartha 
don bhithshlándáil. D’fhéadfaí an t-aistriú 
feasa agus na modhanna teagaisc a fheabhsú le 
húsáid na n-áiseanna digiteacha agus físe, rud a 
chuirfidh feabhsú le héifeachtúlachtaí feirme gan 
bithshlándáil feirme a chur i mbaol. Is é cuspóir 
an staidéir seo chun roinnt uirlisí digiteacha agus 
físe a fhorbairt (e.g. míreanna físeáin, bileoga 
eolais, picteagraim, seimineáir ghréasáin).

an Dr. Laura Boyle, Ger McCutcheon agus Maria Costa ó Theagasc
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Oifigeach caomhantais
Is faoi mhórchlár Teagasc um an aistriú feasa agus 
taighde, ar cuireadh tús leis sa bhliain 2018, a dhírítear 
ar chleachtais Talmhaíochta Caomhantais sa tionscal 
curaíochta. Dírítear go príomha ar shrianadh na 
bhfiailí féaraigh, a aithnítear mar cheann de na 
príomhbhacainní roimh fheirmeoirí agus iad ag 
cleachtadh córas Talmhaíochta Caomhantais.  

Oibreoidh comhairleoir le líonra 10 bhfeirm go 
náisiúnta. Bainfear leas as na feirmeacha sin chun 
dea-chleachtas a léiriú agus mar mhoil taighde. 
Oibreoidh taighdeoir leis na feirmeacha sin freisin 
chun réitigh phraiticiúla a fhorbairt d’fhonn fiailí 
féir a shrianadh agus an leibhéal frithsheasmhachta 
in aghaidh luibhicídí d’fhiailí féir ar fud na tír 
a fháil amach. Cistítear an tionscadal faoin 
gComhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach leis an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Grúpa Forbartha Prátaí 
Náisiúnta
Is deighleán tomhaltais atá i mbéal forbartha 
iad na mionphrátaí (tuairim ar 7-10% + bliain i 
ndiaidh a chéile).  Ba le comhphlean tionsclaíoch 
idir Teagasc (mar cheannpháirtí), Feirmeoirí 
Aontaithe na hÉireann agus Bord Bia a cuireadh 
tús le méadú ar an táirgeadh Éireannach (sprioc 
50%), lena ngnóthófar ionadú allmhairí dá réir.  
Tugadh aghaidh sa chlár ar fhadhbanna táirgthe 
teicniúla a bhaineann d’fheirmeoirí agus freisin 

ar shaincheisteanna rochtana margaidh.  Tar éis 
an chláir thrí bliana, meastar gur tháinig méadú 
ar an táirgeadh faoi os cionn 200% ó thuairim ar 
3,000t/ in aghaidh na bliana chuig os cionn 7,000t 
sa bhliain 2018. 

Tógáil since i bprátaí
Tá bithfhoirtiliú since trí chuir chuige 
agranamaíocha agus/nó géiniteacha ar 
cheann de na straitéisí chun bia a shaibhriú 
leis an dúil riachtanach seo d’fhonn na 
ceanglais chothaitheacha i ndroch-aistí bia a 
chomhlíonadh, go háirithe sna tíortha i mbéal 
forbartha. Léiríodh i staidéar ó Theagasc go 
bhfuil deis ann chun cineálacha prátaí a phórú 
do chomhdhlúthú Zn feabhsaithe sna tiúbair, 
agus go leithdháiltear an chuid is mó den Zn go 
héifeachtúil sa tiúbar tráth an fhómhair. 

Septoria tritici 
Táthar ag cinneadh le taighde ó Theagasc an chaoi 
is fearr chun a áirithiú go dtugtar cosaint do bharra 
cruithneachta geimhridh i gcoinne Septoria tritici, 
ar aicíd aimsir bháistí í, ach freisin an chaoi chun 
frithsheasmhacht a bhainistiú i gcoinne ceimice 
fuingicídí reatha agus amach anseo. Cuireann 
Teagasc le chéile faireachán mionsonraithe maidir 
le híogaireacht le clár forleathan maidir le trialacha 
allamuigh ar feadh na bpríomhcheantar do 
shaothrú na cruithneachta

CURAÍOCHT
Comhchlár
Chuaigh Teagasc isteach i gcomhchlár le Boortmalt chun cuidiú le forbairt 
an tionscail eorna bhraiche.  Cuideoidh comhairleoir atá fostaithe laistigh de 
chomhchlár le saothróirí chun tonnáiste méadaithe a sholáthar den eorna 
bhraiche don driogadh laistigh de shonraíocht Boortmalt.  Is é an aidhm leis 
an tionscadal go mbeadh an bhrabúsacht a bhaineann le saothrú na heorna 
braiche comhionann nó níos mó ná brabúsacht na cruithneachta geimhridh.

Comhairleoirí Theagasc Eoin Lyons agus Larry Murphy leis an bhfeirmeoir Carmanach Michael Donnelly.



22

Tuarascáil Bhliantúil 2018 agus na Ráitis Airgeadais

FORAOISEACHT
Críonadh siar na fuinseoige 
Céad-deimhníodh an galar crannda aeriompartha sin 
den chéad uair in Éirinn sa bhliain 2012, agus tá sé tar éis 
scriosadh forleathan a ghiniúint sna fuinseoga ar mhór-roinn 
na hEorpa. Táthar tar éis tuairim ar 20,000 heicteár den 
fhuinseog a chur in Éirinn le tríocha bliain anuas. Táthar ag 
déanamh saothair ar chranneolaíocht leathanduilleach agus 
athstocáil na bhfuinseog d’fhonn cranneolaíocht mhalartach 
a fhiosrú i bhfianaise chríonadh siar na bhfuinseog. Baineadh 
leas as an saothar sin chun beartas RTBM a mhúnlú agus 
chun tacú le húinéirí foraoise agus leis an lucht tionscail trí 
mheán laethanta taispeántais srl.

Tá clár taighde ar siúil faoi láthair chun crainn 
frithsheasmhacha a shainaithint agus teicneolaíochtaí 
a fhorbairt d’fhonn tacú le forbairt ábhair churtha 
fhulangaigh agus lín phórúcháin don todhchaí. Táthar 
tar éis an saothar sin a chur i láthair ag comhdháil 
idirnáisiúnta agus i bpáipéar piarmheasúnaithe.

Feachtas bolscaireachta 
foraoiseachta 2017-2020
Tá feachtas faoi lánseol le hOifigeach Idirchaidrimh 
Foraoiseachta i bhfeidhm atá ag soláthar oiliúna laistigh de 
na cúrsaí talmhaíochta ar fud na tíre. Tá breis imeachtaí 
bolscaireachta ann chun feasacht a spreagadh faoi 
fhéidearthacht an fhoraoisithe inbhuanaithe lena n-áirítear 
laethanta oscailte agus imeachtaí oideachais. Reáchtáladh 
imeacht faoin bhforaois bhuacach den chéad Fhoraois Feirme 
na Bliana RDS arna chistiú ag Teagasc, lena mbaineann 
clúdach meán náisiúnta agus léiriú físeán bolscaireachta.
Reáchtáladh cruinnithe faisnéise foraoiseachta ar fud 
na tíre san earrach chun foraoisiú agus na tionscnaimh 
nua a seoladh faoin athbhreithniú lárthéarma den chlár 
foraoiseachta a chur chun cinn, lenar áiríodh na Grúpaí 
Aistriú Feasa Foraoiseachta nuabhunaithe. Thacaigh 
comhairleoirí foraoiseachta le gach grúpa.   

Cur chuige an Leanúnachais 
Foraoise (CCLC)
Táthar tar éis taighde a thionscnamh faoin gcumas don 
CCLC i ndálaí na hÉireann. Beidh an córas bainistíochta seo 
ina rogha eile ar ghlanleagan crann ar roinnt láithreacha, 

Próifílífoirne
Is í Majella 
Maloney 
atá mar 
Bhainisteoir 
Réigiúnach 
Theagasc 
do Chiarraí 
agus 
Luimneach. 
Tagann sí ó 
Lios Tuathail 
i gContae 

Chiarraí ó dhúchas, agus b’fheirmeoirí 
iad muintir Majella agus d’fhreastail sí 
ar Ollscoil Aberystwyth sa Bhreatain 
Bheag mar ar chríochnaigh sé céim 
Bhaitsiléra Eolaíochta sa Talmhaíochta 
(Eolaíocht Ainmhithe). Bhí Majella 
ina comhairleoir Theagasc agus ina 
Príomhoide ar Choláiste Theagasc i 
gCloich na Coillte. roimh a ról reatha.
 

Cé hiad mo chuid custaiméirí?
“Mar bhainisteoir réigiúnach tá réimse 
leatha custaiméirí/geallsealbhóirí 
agam. Go pearsanta feicimse foireann 
Theagasc sa réigiún mar na custaiméirí 
s’agamsa. Mar fhoireann réigiúnach is 
amhlaidh a fhreastalaímid ar réimse 
leathan custaiméirí agus geallsealbhóirí. 
Baineann eochairthábhacht le 
feirmeoirí, cliaint Theagasc go sonrach, 
ach freastalaímid freisin ar réimse 
geallsealbhóirí taobh istigh den phobal 
tuaithe. Ciallaíonn sé nach amháin 
go n-oibrímid le daoine aonair agus le 
grúpaí ach freisin le heagrais tuaithe 
eile ar nós LEADER. Is tairbheach í an 
tacaíocht le pobail tuaithe inbhuanaithe 
do gheallsealbhóirí eile ar nós turasóirí, 
agus do cháiníocóirí sa deireadh thiar. 
Is custaiméir agus páirtí araon é Kerry 
Agribusiness dúinne, agus rinneamar 
ceiliúradh le déanaí ar 25 bliain dár 
gComhchlár ag tacú le feirmeoirí sa 
réigiún.”  

an Dr. Nuala Ní Fhlatharta Ceann an Aonaid Forbartha Foraoiseachta (an ceathrú 
duine ón gclé) le comhghleacaithe agus freastalaithe ag imeacht Talking Timber le 

Teagasc i mí an Mheithimh 2018.
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agus tá prótacail á bhforbairt le haghaidh na hÉireann. D’fhéadfadh an cineál bainistíochta foraoiseachta níos 
gaire don dúlra sin a bheith oiriúnach do roinnt úinéirí foraoise, agus idirchéim ag teastáil chun bogadh ón 
bhforaoiseolaíocht ar comhaois. Tacaítear leis an aistriú sin le cistiú ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

GAIRNEOIREACHT
Saoráidí nua
Infheistíodh breis agus €2.1 milliún sna saoráidí sa bhliain 2018 ag Teagasc Bhaile an Ásaigh, lena 
n-áirítear teach gloine nua-aimseartha ina bhfuil ardchórais taighde, acadamh scraith féir, Foirgneamh 
Fearas Gairneoireachta, ‘polathollán foraoiseachta’ mór il-réise agus polatholláin bhreise.

Is é an tAonad Taighde Muisriún an príomh-bhonneagar eile ar láthair Teagasc Bhaile an Ásaigh ina 
bhfaightear 100m2 d’achar fáis chun tacú le clár saintiomanta don taighde muisiriún.  Is léiriú iad na 
saoráidí nua seo ar thiomantas Theagasc d’earnáil na gairneoireachta.

Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle, T.D., Cathaoirleach Theagasc lena ais an Dr. Noel 
Cawley agus Stiúrthóir Theagasc an tOllamh Gerry Boyle ag oscailt na saoráidí nua ag Teagasc Bhaile an Ásaigh.

Drosophila
Tá earnáil na mbogthorthaí in Éirinn ar cheann de na hearnálacha is luachmhaire i ngairneoireacht na 
hÉireann.  Ón mbliain 2015 i leith tá Teagasc i gcomhar le COBÁC, le hearnáil bogthorthaí na hÉireann 
agus Bord Bia tar éis faireachán feirme a stiúradh sa chuil torthaí ionrach Drosophila suzukii. Ba 
bhunriachtanach iad na sonraí a gineadh chun tacú le hathruithe i mbainistiú barr chun tionchar na 
lotnaide sin a laghdú chomh maith le clárú sealadach na roghanna rialaithe nua. 

Taighde muisriún
Is é an aidhm le tionscadal ina n-imscrúdaítear an ligniceallalós chun a aithint an dtáirgtear táirgí 
toirmeascacha le linn úsáid múirín, agus más ann dóibh, an chaoi ina n-oibríonn siad.  Is é an aidhm 
faoi dheoidh chun fios nua a ghiniúint maidir le comhdhéanamh substráite na muisriún agus díghrádú 
le muisriún, lena bhféadfaí rannchur le cláir phórúcháin mhuisriún nua. 

Duilliúr gearrtha
Táthar tar éis cineálacha nua eocalaipe a roghnú le haghaidh trialacha fáis. Táthar tar éis síolta 
eocalaipe ionradaithe a athphlandáil chun athróga núíosacha a fhaireachán. Táthar tar éis modhanna 
miocramadaithe a aithint do speicis eocalaipe. 

Taighde sú talún 
Tá córas táirgthe nua don tsaothróg sú talún ‘Malling Centenary’ ag teacht isteach go tapa in ionad na 
saothróige ‘Elsanta’ mar an príomhchineál, agus is eochairchuspóir é.  Leis an saothar taighde: bunófar 
réimeas cothaitheach optamúil lenar féidir úsáid leasacháin a laghdú; coigilteas saothair a ghnóthú ach 
meáchan aonair gach toraidh a mhéadú; agus táirgeacht fhíorard a sheachadadh de thorthaí d’aicme 1. 
Féadfaidh an córas nua an gá le dhá bharr in aghaidh na bliana a chealú, agus dá réir chun méadú go 
sonrach le haghaidh iad siúd le tithe gloine le téamh saorga.
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Seirbhísí comhairleacha 
AISTRIÚ FEASA
Piarmheasúnuithe
Tugadh Tuairisc Phiarmheasúnaithe Réigiún Comhairleach na Gaillimhe/an Chláir agus Tuairisc 
Phiarmheasúnaithe Réigiún Comhairleach Loch Garman/Chill Mhantáin/Cheatharlach chun críche. Ag 
tabhairt toradh sásúil gach athbhreithniú faoi deara; mhol an coiste athbhreithnithe go méadófaí líon na 
gcliant a ghlacann páirt sna hathbhreithnithe ó thriúr go cúigear d’fhonn ionadaíocht na gcliant a fheabhsú. 

FAIRSHARE 
Beidh dúshláin ríthábhachtacha os comhair na talmhaíochta san Eoraip sna deicheanna blianta amach 
anseo, go háirithe maidir le hinbhuanaitheacht an táirgthe bia. Seoladh tionscadal chúig bliana arna 
chistiú ag AE Fís 2020 i mBaile Átha Cliath, leis an aidhm chun úsáid uirlisí agus seirbhísí digiteacha i 
measc comhairleoirí talmhaíochta a fheabhsú d’fhonn glacadh níos fearr le teicneolaíochtaí digiteacha i 
measc feirmeoirí na hEorpa a chumasú.

Figiúirí na seirbhísí comhairleacha
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Teagasc ConnectEd
Is tionscnamh nua agus bríomhar é Teagasc 
ConnectEd a dearadh chun rochtain struchtúrach 
a thabhairt do ghnólachtaí agus do ghairmithe 
atá ag obair san earnáil agraibhia ar thaighde le 
Teagasc, ar oideachas, ar acmhainní feasa agus 
uirlisí ar líne. Tháinig méadú ar bhallraíocht 
iomlán tionscail ConnectEd chuig 520 sa bhliain 
2018, agus 276 cuideachta mar bhaill de. Léirigh 
ConnectEd 28 foilseachán, sholáthair aon 
chruinniú faisnéise dhéag agus 83 lá oiliúna.

CECRA   
Is é CECRA an Teastas do Chomhairleoirí 
Eorpacha i Limistéir Thuaithe agus is clár 
forbartha inniúlachta é do chomhairleoirí agus 
do shainchomhairleoirí. Seachadadh 15 mhodúl 
CECRA san iomlán do chomhairleoirí sa bhliain 
2018. Tá fás seasmhach tar éis teacht ar an 
tinreamh ag na modúil úd.

Naisc idirnáisiúnta
Tá sé mar aidhm ag Teagasc rannchuidiú 
le comhoibriú agus le forbairt na seirbhísí 
comhairleacha ar fud na hEorpa - e.g. trí 
EUFRAS (Líonra agus Comhlachas Ionadaíoch 
Eorpach na Seirbhísí Fairsingithe Tuaithe agus 
Talmhaíochta poiblí agus príobháideacha) agus 
forbairt tograí EIP (Comhpháirtíocht Eorpach 
maidir le Nuálaíocht). D’fhreastail comhairleoirí 
óga Theagasc sa bhliain 2018 ar chomhdháil 
bhliantúil EUFRAS san Ungáir. Tá Teagasc 
i gceannas ar cheithre Chomhpháirtíochta 
Nuálaíochta Eorpacha agus is comhpháirtí 
iad i gcúig cinn déag eile. Bunaíodh an 
Chomhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach maidir le 
táirgeadh agus inbhuanaitheacht talmhaíochta 
(EIP-AGRI) mar bhealach nua chun cuidiú leis na 
hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta 
chun éirí níos táirgiúla, inbhuanaithe agus inniúla 
chun dul i ngleic leis na dúshláin reatha ar nós na 
hiomaíochta níos géire, na luachanna margaidh 
níos luainí, an athraithe aeráide agus na rialacha 
comhshaoil níos déine.

Comhchláir
D’athnuaigh Teagasc na comhchláir forbartha 
déiríochta le Kerry, Dairygold agus Glanbia le 
béim nua ar an inbhuanaithecht, formhéadú agus 
saothar ar na feirmeacha déiríochta. 

Na meáin shóisialta
Tá iarrachtaí nach beag ar siúl chun raon 
feidhme agus tionchar úsáid na Meán Sóisialta a 
mhéadú i leith an Aistrithe Feasa, lena n-áirítear: 
cainéal nua do Theagasc ar Instagram; bítear ag 
forbairt na gcainéal Facebook, Twitter, YouTube 
agus LinkedIn i gcónaí; aschur inneachair físeáin 

agus grafaicí méadaithe; clúdach cuimsitheach 
ar mhórimeachtaí KT; agus ullmhú comhordaithe 
d’fheachtais (e.g. Seachtain Sábháilteachta 
Feirme, Stoirm Emma, triomach samhraidh).

Suirbhé ar chéimithe 
Cuirtear céimithe faoi agallamh cúig bliana 
tar éis dóibh céim a fháil, agus is amhlaidh atá 
87% de chohórt na bliana 2013 páirteach san 
fheirmeoireacht inniu, agus tá breis agus 80% 
díobh sin ag feidhmiú i ról bainistíochta feirme. 
Is cliaint le Teagasc iad 50% de na céimithe cúig 
bliana tar éis dóibh céim a fháil (cé go bhféadfadh 
roinnt eile a bheith ag obair ar fheirm éigin mar a 
mbeadh an t-úinéir ina chliant le Teagasc).
  

Podchraoladh Dairy Edge
Is é Dairy Edge podchraoladh seachtainiúil 
déiríochta Teagasc d’fheirmeoirí. Tá sé á chur i 
láthair ag Emma-Louise Coffey, ar ball foirne de 
chuid Teagasc í; agus clúdaítear an t-eolas, na 
léargais agus an tuairimíocht is deireanaí chun 
feidhmíocht feirmeacha déiríochta a fheabhsú.

Emma-Louise Coffey in éineacht leis an bhfeirmeoir Noel Hurley

Bailíochtú QQI 
Is ionann Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann (QQI) agus gníomhaireacht stáit a 
bunaíodh leis an Acht um Cháilíochtaí agus 
Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 
2012.
Rinneadh 12 chlár talmhaíochta Theagasc (a 
leasaíodh sa bhliain 2017 agus lena n-áirítear 80 
modúl) a bhailíochtú sa bhliain 2018.
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Oideachas
Fís Oideachais
Chríochnaigh Teagasc próiseas fairsing comhairliúcháin agus athbhreithnithe 
ar riachtanais oideachais na hearnála talún amach anseo sa bhliain 2018. 
Ba é an chonclúid a bhí leis ná gur dócha go mbeidh claochlú suntasach ar 
fud na hearnála talún sna deicheanna blianta amach romhainn. Teastóidh 
scileanna agus cumais nua agus tiocfaidh géarú ar an ngá le hoideachas agus 
le hoiliúint ar fud na hearnála talún. Seoladh an tuarascáil ina dhiaidh sin, 
Teagasc Education Vision – meeting future needs - ag Comhdháil Náisiúnta 
Oideachais i mí an Mheithimh. 

Rinne Ceann Oideachais Theagasc, Tony Pettit, achoimre ar na príomhthéamaí 
atá clúdaithe sa tuarascáil agus sa chomhdháil: Moltaí Teagasc Education Vision; 
oiliúint san ionad oibre, foghlaim ar feadh an tsaoil, impleachtaí na ‘talmhaíochta 
cliste’ agus an éagsúlacht inscne i ngairmeacha beatha in earnáil na talún.  

An tOll. Seamus Smyth, Cathaoirleach Ghrúpa Stiúrtha le Teagasc Education Vision, an tOll. Gerry Boyle, Stiúrthóir 
Theagasc; an tUas. Tony Pettit, Ceann Oideachais, Teagasc; an tUas. Alan Jagoe, Cathaoirleach Choiste Comhairleach 

agus Oideachais Údarás Theagasc agus an tUas. Frank Murphy, Ceann Forbartha Curaclaim agus Caighdeán, Teagasc.
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Tionchar na haimsire sa bhliain 2018
Ghin na heisceachtaí aimsire fadhbanna d’fheirmeoirí curaíochta agus beostoic sa 
bhliain 2018. Bhí soláthairtí teoranta farae ann san earrach do go leor feirmeoirí mar 
gheall gurb i gcomhthráth leis na coinníollacha fíorfhuara aimsire i ngeimhreadh/
earrach 2018 a tharla an táirgeacht shrianta i samhradh 2017. Chuir na coinníollacha 
aimsire fuara agus fliucha moill ar chur na mbarr curaíochta go dtí go deireadh mhí 
Aibreáin, agus bhí séasúr laghdaithe fáis ann agus torthaí níos ísle mar gheall ar an 
triomach samhraidh.

Ba ghá roinnt oifigí de chuid Theagasc a dhúnadh ar feadh lae go luath i mí an 
Mhárta mar gheall ar Stoirm Emma agus cuireadh siar cruinniú d’Údarás Theagasc. 
Tháinig dúnadh sealadach an Chomórtais Náisiúnta Treabhdóireachta i mí Mheán 
Fómhair freisin mar gheall ar aimsir dhoineanta.
Thóg Teagasc roinnt céimeanna, i gcomhpháirt le gníomhaireachtaí eile, chun tacú le 
feirmeoirí beostoic agus curaíochta.  

• Ghníomhaigh Ceanna Sheirbhís Chomhairleach Theagasc, Dermot McCarthy, mar 
Chathaoirleach ar an nGrúpa Idirghníomhaireachta Farae a bhunaigh an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara. 

• Thug comhairleoirí Theagasc cuair ar fheirmeoirí aonair agus rinne cumarsáid 
trí chruinnithe pléghhrúpaí le 13,000 feirmeoir. Thug comhairleoirí Theagasc 
cúnamh d’fheirmeoirí, chun sadhlas agus béilí a bhuiséadú dá riachtanais 
gheimhridh.

• Reáchtáladh Clinicí Farae sa chuid is mó de na 50 oifig de chuid Theagasc. 

• Tairgeadh d’fheirmeoirí le Líne Chabhrach Náisiúnta Theagasc, lena n-áirítear 
idir chliaint agus neamhchliaint, an áis chun glao gutháin nó téacs a sheoladh 
chuig duine Theagasc chun cúnamh a fháil. Rinneadh poiblíocht go forleathan 
faoin Líne Chabhrach agus bhí éileamh fíorchoitianta uirthi.

• D’éascaigh Teagasc do theagmhálacha idir feirmeacha le barrachas foráiste agus 
iad siúd a raibh easnamh acu. Chláraigh os cionn 200 feirmeoir le barrachas 
sadhlais agus os cionn 500 feirmeoir ag lorg soláthairtí le Teagasc. 

• Rinne Teagasc roinnt suirbhéanna ar na soláthairtí farae sna feirmeacha. 

• Reáchtáil foireann Teagasc seachtain buiséadaithe farae agus airgeadais i mí 
Dheireadh Fómhair chun cabhrú le feirmeoirí leis na himpleachtaí sreafa airgid 
agus buiséadaithe airgeadais a bhain leis an drochaimsir. 

• D’fhéadfadh feirmeoirí ag freastal ar imeacht BEEF2018 ag Teagasc na Gráinsí 
cuairt a thabhairt ar sheastán comhairleach Theagasc lena mbuiséad fara a 
chomhlánú dá bhfeirm féin, agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn 
d’fháil dóthain stoc beathaithe i gcomhair geimhreadh 2018/earrach 2019.  

• Chonacthas deiseanna táirgthe foráiste d’fheirmeoirí curaíochta ag Fóram Barr 
Theagasc, agus an chaoi ar féidir le feirmeoirí curaíochtaí agus beostoic araon 
úsáid a bhaint astu. Tairgeadh creat láidir cothrom do chomhaontú do shaothróirí 
agus do cheannaitheoirí an fhoráiste le Teimpléad Foráiste ar Conradh le Teagasc.

• Dáileadh leabhrán farae ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta agus trí 
phléghrúpaí etc. 
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(An tIonad Náisiúnta maidir 
le Bia Ullmhaithe Tomhaltais) 
D’oscail an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, 
Michael Creed, T.D., an tIonad nua ‘Prepared 
Consumer Food Centre’ i dTeagasc Bhaile 
an Ásaigh, Baile Átha Cliath i mí Dheireadh 
Fómhair.  Ag labhairt dó ag an oscailt, leag an 
tAire Creed béim ar an tábhacht a bhaineann 
le hEarnáil na mBianna Ullmhaithe Tomhaltais 
d’Éirinn, agus ar na dúshláin agus deiseanna 
os comhair na hearnála, ina bhfacthas leibhéil 
ísle taighde go traidisiúnta.  

Dúirt an tAire Creed: “B’ionann luach na 
hearnála do Bhianna Ullmhaithe Tomhaltais 
agus €2.8 billiún in onnmhairí na hearnála 
agraibhia sa bhliain 2017. Is ionann cion na 
Ríochta Aontaithe de sin agus 60% de na 
honnmhairí bia agus dí, agus is amhlaidh 
dá réir atá dúshlán mór roimpi leis an 
mBreatimeacht.”

D’infheistigh RTBM €5.0 milliún i bhfearas 
agus bonneagar i dTeagasc Bhaile an Ásaigh 
sa bhliain 2018 chun forbairt a dhéanamh 
ar an gcumas comhroinnte taighde d’fhonn 
aghaidh a thabhairt ar na leibhéil ísle Taighde 
& Forbartha san earnáil Bia Ullmhaithe 
Tomhaltais. Is faoin Stiúrthóir Ionad PCG 
Declan Troy, a bhí foireann Theagasc maidir 
le Forbairt an Tionscail Bhia freagrach as 
bainistiú uasghrádú na saoráidí i mBaile an 
Ásaigh; roghnú agus ceannach trealaimh i 
gcomhairle le hionadaithe ón tionscal; agus 
seirbhísí a sholáthar do ghnólachtaí laistigh 
den Ionad PFC nuabhunaithe.

Tá níos mó 500 aonad monaraíochta san 
earnáil PCF atá leata ar fud an Stáit, ina 
bhfostaítear níos mó ná 20,000 duine.  Tá an 
cumas ann líon mór post díreach a chruthú ar 
fud na tíre chomh maith le poist indíreacha 
i bhfianaise na caoi ar déin iad gnólachtaí 
PCF ar an saothar ná codanna eile d’earnáil 
an bhia.  Is gnólachtaí beaga iad 76% de 
na gnólachtaí PCF in Éirinn ámh, agus is 
amhlaidh a bhí an infheistíocht sa taighde 
agus forbairt san earnáil íseal go traidisiúnta.

BIA

Oibríonn Oifigeach Taighde Theagasc an Dr. 
Shivani Pathania i gClár Bia Theagasc.
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Braistint tomhaltóirí
Ba mar chuid de staidéar idirnáisiúnta níos 
forleithne sna treochtaí i measc tomhaltóirí 
feola a rinne Teagasc suirbhé ar 251 tomhaltóir 
ar fud na tíre maidir lena gcuid gnásanna, 
iompar, creideamh agus braistintí nuair a bhíonn 
ceannach agus tomhailt feola i gceist. 

An chaoi ina dtógtar ainmhithe (e.g. go horgánach 
nó san fheirmeoireacht saor-raoin) an chaoi 
ina saothraítear ainmhithe (e.g. leas ainmhithe, 
úsáid hormón agus antaibheathach); is gnéithe 
tábhachtacha iad chun braistintí tomhaltóirí 
faoi chaighdeán na feola a chinneadh.  Baineann 
impleachtaí tábhachtacha leis sin do scéimeanna 
Dearbhú cáilíochta, agus leagtar béim leis ar an 
éileamh d’fhorbairt leanúnach na scéimeanna 
sin le bheith comhréireach le héilimh agus 
luachanna athraitheacha na dtomhaltóirí.

Eolaíocht chéadfach
D’fheidhmigh Teagasc mar óstach do 
Shiompóisiam Bliantúil Comhlachas Eolaíocht 
Chéadfach na hEorpa le Sensory Food Network 
Ireland i mí na Bealtaine. B’ionann an téama 
don Siompóisiam aonlae sin agus ‘Blaiseadh den 
Chultúr: Tuiscint ar an mBraistint Dhomhanda 
Chéadfach agus Tomhaltóirí’.

Bunaíodh Sensory Food Network Ireland thiar sa 
bhliain 2015 trí chistiú ón Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara faoin mBeart um Thaighde 
Institiúideach Bia. Is é aidhm an líonra chun 
comhtháthú na ngníomhaíochtaí san eolaíocht 
chéadfach ar oileán na hÉireann a chur chun 
cinn, agus áirítear leis deich n-institiúid 
fhorásacha le saineolas san eolaíocht chéadfach.   

Táthar tar éis tús a chur le tionscadail taighde 
céadfacha traschultúrtha sa tSín (an déiríocht) 
agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá (an fheoil) le 
beirt mhac léin PhD. Táthar tar éis teicneolaíocht 
na Réaltachta Breisithe a dhearadh, agus táthar 
tar éis an chéad tionscadail a chur i gcrích 
anois. Táthar ag comhtháthú teicneolaíochta 
céadfaí bithmhéadraí nua faoi láthair isteach 
sa chlár taighde. Is cuideachta chomhfhiontar é 

Moorepark Technology Limited (MTL) a bhunaigh 
Teagasc le scairshealbhóirí ó thionscal Déiríochta 
na hÉireann. Tá MTL ag forbairt cumais mhóir 
freisin san anailís chéadfach. 

Breisoiliúint san Earnáil 
Feola
Mar fhreagra ar na rialacháin nua agus ar an 
gceanglas chun cáilíocht deiridh na feola a 
fheabhsú is amhlaidh a chuir Teagasc chun 
feidhme clár oiliúna cuimsitheach ag úsáid an 
eolais is déanaí ón taighde ó chlár bia Theagasc 
(ar cuireadh tús leis i mí Eanáir na bliana 2012) 
d’oibrithe i dtionscal na feola idir inniúlachtaí 
agus bhainistiú seamlas agus faoi dhlínse na 
Roinne Talmhaíochta agus Bia. 

Táthar tar éis breisoiliúint a chur ar níos mó ná 
4,500 oibrí sa tionscal feola go nuige seo lena 
n-áirítear foireann bhainistíochta agus theicniúil 
trí dhá chlár oiliúna deimhnithe le RTBM, ag 
feidhmiú mar ionadaí sa bhreis ar 450 gnólacht 
próiseála feola idir ilnáisiúntaigh mhóra agus 
fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). 
Táthar tar éis an clár a mheasúnú agus a 
bhailíochtú go hidirnáisiúnta freisin leis an Oifig 
Bia agus Tréidliachta AE (FVO) agus táthar tar éis 
na torthaí a chur ar fáil go poiblí ar líne. 

Foodworks
Seachadadh an cúigiú clár Foodworks go rathúil 
sa bhliain 2018, i gcomhar le Bord Bia agus 
le Fiontraíocht Éireann, ónar tháinig forbairt 
gnólachtaí bia Éireannacha nua agus seoltaí táirgí.

Micribhithóm
Fuarthas amach ó staidéar nua le hIonad 
Taighde Fhondúireacht Eolaíochta Éireann APC 
Microbiome Ireland ag Teagasc agus Coláiste na 
hOllscoile Corcaigh, in éineacht le comhoibrithe 
ag Massachusetts General Hospital/Harvard 
University, gur féidir le máithreach a itheann 
saillte sláintiúla ó éisc olúla cuidiú lena leanaí 
putóga sláintiúla a chruthú agus meáchain 
shláintiúla a chothabháil síos trína saol.

Tháinig rannpháirtithe ó fud na hEorpa chuig Teagasc Bhaile an Ásaigh don chruinniú seolta de thionscadal 
Fís 2020 arna stiúradh ag Teagasc FAIRshare (Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared - 

Uirlisí Comhairleacha Feirmeoireachta Nuálaíochta Digití arna Réadú agus arna gComhroinnt).
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Clár taighde bia Theagasc

Áirítear le cuspóirí an Chláir: 

(i) bonn eolaíochta a sholáthar chun tacú le nuálaíocht táirge agus próiseas, 

(ii) cumais Taighde agus Nuálaíochta na ngnólachtaí bia a fhás, 

(iii) saoráidí treoirghléasra agus seirbhísí teicniúla speisialtóireachta a sholáthar do na gnólachtaí úd, 

(iv) cúnamh a thabhairt d’Fhiontraíocht Éireann chun an infheistíocht dhíreach eachtrach a ghiaráil, 
agus 

(v) tacaíocht eolaíochta a thabhairt do Bhord Bia agus d’Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann chun 
bia Éireannach a thabhairt chun margaidh agus a shábháilteacht a áirithiú.

Idirghníomhaíonn an Clár le cliaint trí Imeachtaí Tairsí (tá Tairseacha don Nuálaíocht Bia mar chuid 
de Straitéis Theagasc maidir le hAistriú Teicneolaíochta agus Feasa Bia chun tacú le gnólachtaí bia 
Éireannach), leithdháileadh a Phunainne Teicneolaíochtaí (foilseacháin) agus a líonra de Bhainisteoirí 
Caidrimh Chliaint.

taighdeoirí 
buana le 

tacaíocht ó

44
eolaithe 

iardhochtúireachta 
agus oifigigh
thaighde ar

conradh

54

Comhaltaí 
Walsh1 agus 
62 fhoireann 

tacaíochta

80
milliún 

euro den 
bhuiséad don 
bhliain 2017

21.6

Léiríodh sa bhliain 2017 200 foilseachán measúnaithe
i dteannta leis an gClár ag soláthar seirbhísí do 185 cliant.

Infheistíodh €750,000+ sa trealamh nua go bliantúil.

1 Is fostóir mór é Teagasc de mhic léinn iarchéime PhD ar Chomhaltacht Walsh. Tá buiséad €3.2 milliún in aghaidh na bliana 
tiomanta don chlár. Tugtar Comhaltachtaí Walsh orthu, le comóradh a dhéanamh ar an Dr. Tom Walsh nach maireann, an chéad 
stiúrthóir leis an Foras Talúntais agus leis an tSeirbhís Chomhairleach agus Oiliúna Náisiúnta, a cumascadh le cruthú Theagasc.
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Sprioc 2
Tacaíocht don fheirmeoireacht 
inbhuanaithe agus don 
chomhshaol
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AN COMHSHAOL
Clár Tacaíochta agus Comhairleach um 
Inbhuanaitheacht na Talmhaíochta (ASSAP)
Ag labhairt dó ag rolladh amach an tionscadail ASSP i mí na Samhna 2018, dúirt 
an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, T.D. Michael Creed: “Seachadfar leis an 
tionscnaimh seo seirbhísí chomhairleach aonair maidir leis an inbhuanaitheacht 
do níos mó ná 5,000 feirmeoir chun spreagadh a thabhairt don athrú 
iompraíochta, chun éascú don aistriú feasa agus chun torthaí comhshaoil ar an 
bhfeirm a ghnóthú.  Faigheann an Clár tacaíocht ón Roinn Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil, ó Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus ó Thionscal 
Déiríochta na hÉireann;agus aithníonn an Coimisiún AE é mar chlár atá “uathúil 
ar fud na hEorpa.” 

Teastaíonn ASSAP mar gheall: go bhfuil caighdeán uisce fós gan athrú; 
teastaíonn tacaíocht ó fheirmeoirí, chomh maith le rialú. As na 30 comhairleoir 
inbhuanaitheachta talmhaíochta nua a sannadh don chlár, tá 20 díobh lonnaithe 
in Teagasc, agus beidh (10) deichniúr a bhfuil an clár céanna oiliúna curtha i 
gcrích acu, ag feidhmiú taobh istigh de struchtúir eagraíochta na bpróiseálaithe 
déiríochta. 

Speisialtóir mairteola le Teagasc Karen Dukelow le feirmeoirí Chill Dara Padraig agus Joe Farrell.
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Clár na nDobharcheantar 
Talmhaíochta
Tá feirmeoirí Éireannacha ag obair le Clár 
na nDobharcheantar Talmhaíochta arna 
stiúradh ag Teagasc chun caighdeán an uisce 
a chothabháil agus a fheabhsú. Seoladh sraith 
nua físeán sa bhliain 2018, ina bhfacthas roinnt 
de na feirmeoirí agus ina leagadh béim ar na 
cleachtais a ghlac siad lena áirithiú go ndéanann 
siad feirmeoireacht i ndlúthchomhar leis an 
gcomhshaol.

Gáis cheaptha teasa

Tuarascáil astaíochtaí
I dtuarascáil le Teagasc - Analysis of Abatement 
Potential of Greenhouse Gas Emissions in 
Irish Agriculture 2021-2030 (Anailís ar Laghdú 
Poitéinsiúil Astaíochtaí Gáis Cheaptha Teasa i 
dTalmhaíocht na hÉireann 2021-2030) - déantar 
measúnú ar an leibhéal dóchúil astaíochtaí gáis 
cheaptha teasa amach anseo mura ndéantar 
gníomhú chun aghaidh a thabhairt ar astaíochtaí 
thar an tréimhse idir na blianta 2021 agus 
2030. Tarraingítear aird sa tuarascáil freisin le 
haghaidh laghdú in astaíochtaí gáis cheaptha 
teasa bunaithe ar ghlacadh le saineolas reatha 
eolaíochta chun srian a chur le hastaíochtaí ón 
earnáil. 

Is éiginnte é an leibhéal gníomhaíochta 
talmhaíochta in Éirinn, de bharr i measc nithe 
eile na gcásanna athraitheacha CBT agus beartas 
trádála, lena n-áirítear toradh na Breatimeachta.  
Forbraíodh cásanna chun an éiginnteacht sin 
a thabhairt san áireamh lenar bhain toimhdí 
éagsúla maidir leis an gcaoi ina bhféadfadh 
an talmhaíocht in Éirinn agus astaíochtaí gáis 
cheaptha teasa agus amóinia a athrú síos go dtí 
an bhliain 2030.  

Cuireadh na gníomhartha aitheanta maidir le 
maolú i bhfeidhm ansin ar na conairí astaíochtaí 
sin chun leibhéal dóchúil na n-astaíochtaí dá 
bharr a chinneadh, agus na himpleachtaí a 
bhainfeadh leis sin do chomhlíonadh na nÉireann 
le spriocanna maolaithe gáis cheaptha teasa agus 
amóinia.

Cuar Costais an 
Laghdaithe Imeallaigh 
Cuireadh an dara leagan de Chuar Costais 
an Laghdaithe Imeallaigh Theagasc (MACC) 
ag cruinniú idirphlé aeráide RTBM i mí an 
Mheithimh.

Próifílífoirne
Is as Contae 
Chorcaí ó 
dhúchas don 
Dr. John Upton 
ar Oifigeach 
Taighde ag 
Teagasc na 
Cloiche Léithe. 
Rinne John 
staidéar ar an 
Innealtóireacht 
mheicniúil in 

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, agus 
chuaigh ar aghaidh lena PhD a chríochnú 
leis the Animal Production Systems Group 
ag Ollscoil Wageningen, thall san Ísiltír.
 

Cé hiad mo chuid custaiméirí?
Oibrímse mar Oifigeach Taighde sa Roinn 
Taighde maidir le Córais Bheostoic. Is 
iad na príomhréimsí taighde atá idir 
lámha agamsa bleán agus éifeachtúlacht 
fuinnimh ar fheirmeacha déiríochta na 
hÉireann, lorg uisce na gcóras tógála 
athchogantach agus micrighiniúint an 
fhuinnimh in-athnuaite. Seachadtar luach 
d’fheirmeoirí, comhairleoirí, déantúsóirí 
na n-inneall blite agus teicneoirí seirbhíse 
agus lucht ceaptha beartais sa RTBM agus 
SEAI araon. Baineadh leas as torthaí mo 
chuid taighde chun deontais náisiúnta 
maidir le héifeachtúlacht fuinnimh 
a dhearadh d’fheirmeoirí déiríochta. 
Rannchuidiú is ea an méid sin lenár 
spriocanna do laghdú CO2 agus fuinnimh 
náisiúnta, agus brabúsacht feirmeacha 
á feabhsú leis.  Táimse ag forbairt bealaí 
nua freisin chun luach a sheachadadh do 
gheallsealbhóirí ach comhairle shonrach 
don fheirm a sholáthar trí mheán uirlisí 
scaipthe idirghníomhacha.
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AranLIFE
Chonacthas sa tionscadal comhoibríoch AranLIFE forfheidhmiú éifeachtach de chur chuige 
toradhbhunaithe ina n-íoctar feirmeoirí as caighdeán an fhéaraigh ar mhórán speiceas a sholáthraíonn 
siad, óna dtagann luach bithéagsúlachta méadaithe os cionn 1,000ha de ghnáthóg tosaíochta. 

Aithníodh sa tionscadal freisin teorainneacha séasúracha i dtaca le caighdeáin an fhoráiste agus 
forbraíodh forlíontaí cothaithe saincheaptha don bheostoc lena sláinte, leas agus luach a fheabhsú agus 
iad ag innilt ar fhásra ar mhórán speiceas. Aithníodh éifeachtacht an tionscadail trí chistiú a aimsiú don 
tionscadal leantach Comhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach, Caomhnú Árann. 

Prátaí géinmhodhnaithe
Chuir Teagasc staidéar allamuigh i gcrích arna 
stiúradh san Ísiltír agus in Éirinn araon, ina 
ndearnadh imscrúdú ar thionchar comhshaoil agus 
agranamaíoch le cineál práta géinmhodhnaithe a 
ndearnadh innealtóireacht ghéiniteach air chun 
bheith frithsheasmhach in aghaidh dúchana, arb í 
Phytophthora infestans is cúis léi. 

Fuarthas amach sa staidéar gur féidir an meán-
ionchur fuingicíde a laghdú faoi 80-90% leis 
na straitéisí táirgthe comhtháite i gcoinne na 
dúchana, gan rialú, éifeachtúlacht ná 
toradh a chur i mbaol, lena n-áirítear 
cineálacha le frithsheasmhacht 
ghéiniteach fheabhsaithe.

I gcomhpháirt leis an gclár taighde 
gníomhach, chríochnaigh foireann 
an tionscadail os cionn 95 imeacht 
aistrithe feasa ar fud na tíre mar 
thacaíocht leis an gcomhphlé poiblí 
maidir leis na dúshláin os comhair 
saothrú prátaí amach anseo, agus 
na gcostas/dtairbhí a bhaineann le 
réitigh fhéideartha.

Curaíocht chaomhantais
Sheol Teagasc Enable Conservation Tillage (ECT - 
Cumasú na Curaíochta Caomhantais), ar tionscadal 
Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuálaíocht (EIP) 
é. Is é an aidhm leis an tionscadal “Glacadh níos 
forleithne na gcóras curaíochta caomhantais 
inbhuanaithe” a chur chun cinn.  Is bealach nua atá 
sa tionscadal chúig bliana sin chun fadhbanna a 
réiteach lena mbaineann réitigh a chomhdhearadh 
le feirmeoirí chun spreagadh a thabhairt do 
ghlacadh leantach na ráiteach a aithníodh.

Comhairleoir Curaíochta Theagasc Mark Trimble in 
éineacht leis an gcliant James O’Reilly

an Dr. Brendan Dunford ó Chlár Bhoirne (an tríú duine ó chlé) in 
éineacht le Pat Clarke, Noel Meehan agus Pat Murphy le Teagasc.
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Ardtailte a bhainistiú
Dea-chleachtais don fheirmeoireacht sna 
hardtailte, féach an pictiúr thíos, agus do 
bhainistiú an chomhshaoil a leagadh amach agus 
a pléadh ag imeacht um bainistiú ardtailte istigh 
i Sráid an Mhuiliinn, Co. Chorcaí. D’fhreastail os 
cionn 80 úinéir talún ar an imeacht arna eagrú ag 
Teagasc agus ag an tSeirbhís Foraoiseachta den 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara; i gcomhar 
le the Cork Wildfire Co-operative Group (Grúpa 
Comhoibríoch Chorcaí maidir le Falscaithe. I 
measc na n-ábhar ar tugadh aghaidh orthu bhí 
an fheirmeoireacht sna hardtailte, bainistiú 
comhshaoil, an tsábháilteacht dóiteáin agus 
teicnící loiscthe rialaithe.

Fuinneamh
Tharla ‘Fuinneamh sa Talmhaíocht 2018’ i mí 
Lúnasa ag Coláiste an Ghoirtín. 

Cuireadh chun cinn deiseanna coigilte fuinnimh 
ag imeacht ‘Fuinneamh Éanlaithe’ d’fheirmeoirí 
in éineacht le roghanna imscartha fuinnimh 
in-athnuaite. Arna eagrú ag Teagasc i gcomhar 
le IFAC, reáchtáladh é i mí na Nollag ag Coláiste 
Talmhaíochta Theagasc, Béal Átha hÉis, Co. 
Chabháin. 

ITHREACHA 
SQUARE
Faoin tionscal Measúnú agus Taighde Cáilíochta 
Ithreach (SQUARE) (a bhfuil Teagasc, RTBM, 
Ollscoil Luimnigh, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha 
Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh 
mar chomhpháirtithe ann) forbraíodh an chéad 
fhardal náisiúnta riamh de cháilíocht ithreach 
d’ithir féaraigh bhainistithe in Éirinn. Rinneadh 
suirbhé ar 180 suíomh faoi SQUARE arna 
ndáileadh go geografach ar fud na gcúig mhór-
réigiún agra-aeráide in Éirinn. 

Aithníodh roinnt príomhtháscairí cáilíochta 
ithreach a fhéadann feirmeoirí a úsáid chun 
tagarmharcáil a dhéanamh ar cháilíocht ithreach. 
Forbraíodh leis an obair sin freisin ar roinnt uirlisí 
amharc-mheasúnaithe ithreach d’fheirmeoirí 
agus do chomhairleoirí chun meastóireacht a 
dhéanamh ar cháilíocht na hithreach agus an 
stádas sláinte i gceantair aonair. 

Ithreacha na hÉireann
Tacaíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil agus Teagasc le réimse 
gníomhaíochtaí náisiúnta a fheidhmíonn chun 
eolas faoinár gcomhshaol nádúrtha agus faoinár 
n-acmhainní nádúrtha a mhéadú, agus sheol an 
leabhar Soils of Ireland le chéile sa bhliain 2018.  
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Soláthraítear san fhoilseachán sin, a ullmhaíodh le naoi saineolaí is tríocha, forbhreathnú cuimsitheach 
ar ithreacha na hÉireann, agus áirítear leis pléití agus feidhmeanna tábhachtacha an staidéir ar 
ithreacha agus bainistiú ithreach in Éirinn.

Terra Soil 
Chuir Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGI) agus Teagasc tús le tionscadal taighde 
comhoibríoch suntasach ar a dtugtar Terra Soil sa bhliain 2018. Is é Terra Soil an chéad chomhoibriú 
taighde idir Teagasc agus SGI, agus tugtar le chéile ann na traidisiúin fada d’ithreacha, agranamaíocht, 
geolaíocht agus saineolas geoiceimiceach an dá eagras. 

Agus é mar chuid de Chlár Tellus de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, is é Terra Soil 
an chéad toradh ón Taighde Cliste sa Talmhaíocht ó Tellus Product Development, leis an aidhm chun 
cumas na sonraí Tellus a fhuascailt chun torthaí a sholáthar chun tairbhe an gheilleagair agus na 
sochaí.

Comhdháil maidir le 
Torthúlacht na hithreach
Ba é cur chun cinn bhainistiú na torthúlachta 
ithreach chun fás féir agus brabúsacht ar 
fheirmeacha féaraigh a mhéadú an bhéim le 
Comhdháil Theagasc maidir le Torthúlacht na 
hIthreach, a tharla i gCill Chainnigh. D’fhreastail 
na céadta feirmeoirí féaraigh agus ionadaithe ó 
thionscal na talmhaíochta ar an gcomhdháil chun 
nuashonruithe a fháil faoin taighde is déanaí 
maidir le héifeachtúlacht cothaitheach agus 
leasachán maille le leideanna agus comhairle 
phraiticiúil um pleanáil bainistiú cothaitheach. 

Suirbhé Náisiúnta 
Theagasc ar Fheirmeacha 
maidir le hÚsáid 
Leasachán 2005-2015
Tuairiscítear san fhoilseachán sin na cainníochtaí 
macra-chothaitheach, Nítrigin (N), Fosfar (P), 
agus Potaisiam (K) agus aoiligh a leathadh ar 
fheirmeacha Éireannacha thar an tréimhse idir 
na blianta 2005 agus 2015. Bailíodh na sonraí sin 
trí Shuirbhé Náisiúnta Theagasc ar Fheirmeacha 
(SNF) ina bhfaightear faisnéis maidir leis na 
cineálacha leasacháin as a mbaintear leas ar 
idir fheirmeacha féaraigh agus arúla in Éirinn ar 
bhunús bliantúil.  Léirítear na treochtaí d’úsáid na 
leasachán ceimiceach de réir chrios níotráití, aicme 
úsáide talún, córais feirme, banda ráta stocála agus 
rannpháirtíochta i scéim agra-chomhshaoil. 

Clúdaítear sa tuarascáil tréimhse thábhachtach ar 
tháinig an Treoir AE maidir le Níotráití i bhfeidhm 
lena linn, agus tháinig athruithe suntasacha léi 
do bhainistiú leasachán ceimiceach agus leibhéal 
feirme agus páirce araon. 

Cainteoirí ag Comhdháil Theagasc maidir le Torthúlacht na hIthreach
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EACNAMAÍOCHT
Bronnadh an Póstaer is Fearr ar Chomhalta Walsh Theagasc agus iarrthóir PhD, Mary Brennan, ag 
an 92ú Comhdháil Bhliantúil den Agricultural Economics Society, a reáchtáladh ag the University of 
Warwick in earrach na bliana 2018. Bhí an taighde le Mary, ‘The development of Social Sustainability 
Indicators using the Teagasc National Farm Survey’ ar cheann d’fhiche póstaer a léiríodh ag an 
gcomhdháil bhliantúil.

Iompar digiteach 
Is limistéar atá ag mealladh airde laistigh den taighde, beartas agus tionscal é cur i bhfeidhm eolaíochta 
iompraíochta agus sóisialta ar an talmhaíocht. Shlánaigh Roinn an Ghnó Agraibhia agus Anailís Spásúil 
cistiú sa bhliain 2018 i roinnt tionscadal taighde sa limistéar sin. 

Bunaíodh líonraí le grúpaí taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta ag obair sa limistéar sin lenar áiríodh 
an the Behavioural Science and Policy Group (an Grúpa Eolaíochta Iompraíochta agus Beartais) in Geary 
Institute COBÁC, the Knowledge, Technology and Innovation Group agus the Wageningen Economic 
Research Group ag Ollscoil Wageningen, agus the Digiscape Future Science Platform in Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). 

an Bithgheilleagar 
Is ionann luach an bhithgheilleagair chiorclaigh (sainítear an ‘Bithgheilleagar Ciorclach’ mar mheascán 
den bhithgheilleagar agus den gheilleagar ciorclach, a cuireadh in oiriúint ó thuarascáil Gaia Consulting 
(2016) in Synthesis: Nordic working group for green growth – innovation and entrepreneurship 2013–
2016) agus 8% de lucht saothair an AE, agus réamh-mheastacháin go bhféadfaí suas le 1 milliún post 
a chruthú sna tionscail bhithbhunaithe faoin mbliain 2030.  Beidh go leor de na poist sin suite sna 
ceantair thuaithe agus cois cósta, agus tairgtear margaí nua leo d’fheirmeoirí. 

Is comhpháirtí é Teagasc i gcomhpháirtíocht idir an lucht acadúil agus lucht tionscail a shlánaigh €22 
milliún d’infheistíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) agus ón lucht tionscail chun cur chuige 
comhtháite náisiúnta a fhorbairt chun bithgheilleagar ciorclach a chruthú.  Giarálfar an infheistíocht 
sin trí lárionad FEÉ BEACON (Bithgheilleagar) don taighde agus nuálaíocht ag Coláiste na hOllscoile, 
Baile Átha Cliath ina mbaintear leas as peirspictíocht ildisciplíneach. 

B’idirghabhálaí tábhachtach é Teagasc idir an chomhpháirtíocht sin agus Grúpa Forfheidhmiúcháin 
Bhithgheilleagair agus an grúpa oibre an Gréasán Eorpach um Fhorbairt Tuaithe chun an bithgheilleagar 
a phríomhshruthú.  

an Dr. Ivan Milovanovic agus an Dr. Anne Maria Mullen ag Teagasc, Bhaile an Ásaigh ag déanamh staidéir 
ar eastósc ina bhfaightear próitéiní ardluacha ó chomhtháirgí feola le feidhmiúlacht le hábharthacht 

d’fheidhmeanna na gcomhábhar bia.
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Slabhra soláthair bhia
I gcomhpháirt le Coláiste Ollscoile, Corcaigh; thug 
Teagasc faoi staidéar uile-oileánda chun iniúchadh 
a dhéanamh ar leochaileacht an tslabhra soláthair 
bhia.  Rinneadh iniúchadh ann ar theagmhais 
chalaoise bia (faoi spreagadh eacnamaíoch) 
agus cosanta bia (faoi spreagadh mailíseach) a 
tharlaíonn mar thoradh ar bheart d’aon toil ag 
coirigh a aithníonn agus a dhúshaothraíonn an 
leochaileacht sa slabhra soláthair. Fuarthas amach 
cé go gceapann gnólachtaí bia dóchúlacht na 
dteagmhas sin a bheith íseal, feidhmíonn seachtar 
agus gach deichniúr go honnghníomhach chun 
frithbhearta a ghlacadh.

Forbraíodh creat bainistíochta leochaileachta 
as a mbainfear leas ag réimse geallsealbhóirí. 
Soláthraíodh leis an tionscadal sin bonn fianaise 
den chéad uair mar bhonn taca faoi fhorbairt 
slabhraí soláthair níos athléimní in Éirinn. 

Algaí 
Is amhlaidh faoi láthair a bhunaítear 90% de na 
ceimiceáin orgánacha ar bhreoslaí iontaise, ar 
acmhainn neamh-inathnuaite iad. Allmhairítear 
70% de na próitéiní san Aontas Eorpach. De bharr 
an ráta fáis ard dá gcuid agus an achair thalún 
bhig a theastaíonn, d’fhéadfadh algaí éirí ina 
malairt eacnamaíoch don phróitéin allmhairithe. 
Is é an dúshlán chun an slabhra luacha algaí a 
bharrfheabhsú, idir tháirgeadh áitiúil agus stóráil 
agus láimhsiú. 

Sin é an aidhm a bhaineann le IDEA, tionscadal nua 
laistigh de chlár Interreg Eorpach d’Iarthuaisceart 
na hEorpa, le comhpháirtithe sa Bheilg, san Ísiltír, 
sa Fhrainc, sa Ghearmáin agus in Éirinn. In Éirinn, 
tá Teagasc agus an Dr. Maria Hayes atá bunaithe ag 
ionad taighde Theagasc i mBaile an Ásaigh, Baile 
Átha Cliath bainteach leis an tionscadal.

Forbairt idirnáisiúnta
Tá Teagasc tar éis 

• a mbonn maoinithe forbartha talmhaíochta a 
leathnú sa bhliain 2018 ach maoiniú díreach 

tionscadail AE €5 milliún a shlánú thar cúig 
bliana chun tacú le forbairt slabhra éifeachtúil 
agus éifeachtach luacha déiríochta in Eiritré.

• Tógadh nascálacha idirnáisiúnta nua le heagrais 
taighde talmhaíochta, e.g. Agrosavia sa Cholóim.

• Den chéad uair, slánaíodh dlúthbhaint 
ghníomhach de Ghrúpa Comhairleach don 
Ionad Taighde Idirnáisiúnta Talmhaíochta 
(CGIAR) i gceann dár dtionscadail thar lear.

• Tugadh cuireadh dúinn cur i láthair a dhéanamh 
ar ár ngníomhaíochtaí forbartha os comhair 
Chomhchoiste an Oireachtais ar Ghnóthaí 
Eachtracha, Trádáil agus Cosaint.

• Soláthraíodh deiseanna nua don fhorbairt foirne 
ach iad a chumasú chun a gcuid punann taighde 
reatha agus aistriú feasa a chur i bhfeidhm i 
gcomhthéacs idirnáisiúnta.

• Cuireadh Teagasc chun cinn mar chomhpháirtí 
mealltach do tionscadail taighde comhoibríocha 
agus aistriú feasa amach anseo maidir le 
saincheisteanna forbartha; agus soláthraíodh 
rochtain ar shreafaí cistithe nua (e.g. Cúnamh 
Éireann, Cistí forbartha AE).  

Mac Léinn Theagasc/FBD 
Insurance na Bliana
Ba é Paul Bowden, Áth na nUrlainn, Co. Chill 
Chainnigh buaiteoirí Mac Léinn Theagasc/
FBD Insurance na bliana don bhliain 2018.  
D’fhreastail Paul ar Chostáilte Talmhaíochta Chill 
an Dátúnaigh áit ar chríochnaigh Sainteastas 
Theagasc Leibhéal 6 sa Talmhaíocht (Bainistiú 
Tréad Déiríochta) - le Gradam. 

Ba é an tAire Talmhaíochta. Bia agus Mara, Michael 
Creed, TD a bhronn an gradam do Mhac Léinn 
Theagasc/FBD Insurance na bliana ar Paul.  Ba 
iad Fiona Muldoon, Príomhfheidhmeannach FBD 
Insurance agus Stiúrthóir Theagasc, an tOllamh 
Gerry Boyle a rinne comhghairdeas leis.  Bronntar 
na gradaim, le hurraíocht ó FBD Insurance, ar na 
16 chéimí is fearr ó chláir oideachais talmhaíochta 
Theagasc Leibhéal 6 sa bhliain 2018.

Uachtarán Mhacra na Feirme James Healy, Stiúrthóir Theagasc an tOllamh Gerry Boyle, an tAire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., Fiona Muldoon, Príomhfheidhmeannach FBD 

Insurance, agus buaiteoir foriomlán Paul Bowden, ag gradaim Mhac Léinn Theagasc na bliana.
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Sprioc 3
Éagsúlú an gheilleagair thuaithe a 
spreagadh agus cáilíocht na beatha 
sna ceantair thuaithe a fheabhsú
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Sláinte agus Sábháilteacht
Is dúshlánach é cur chun cinn na sláinte agus na sábháilteachta ar an bhfeirm san 
earnáil feirmeoireachta mar gheall ar struchtúr aoise na bhfeirmeoirí, an stádas 
féinfhostaithe atá ann go príomha agus an réimse guaiseacha ar fheirmeacha.  
Tá stádas sláinte faoi bhun an chaighdeáin ag feirmeoirí mar ghrúpa ceirde, 
agus cuireann Teagasc an tsamhail ‘Sláinte Iomlán’ chun cinn chun sláinte agus 
sábháilteacht araon a fheabhsú ar bhealach comhtháite i gcomhréir leis an dea-
chleachtas idirnáisiúnta.   

Oibríonn Teagasc Comhthionscnamh Coiscthe i gcomhar leis an Údarás Sláinte agus 
Sábháilteachta, agus oibríonn le comhlachtaí stáit agus feirmeoireachta chun cúnamh 
le feirmeoirí bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar an ngné sin den bhainistiú feirme.

As iomlán na 39 bás san ionad oibre sa bhliain 2018, fuair 16 fheirmeoir (foraoiseacht 
san áireamh) bás i dtimpistí a bhaineann leis an ionad oibre, agus bhí deichniúr (10) 
díobh 65 bliain d’aois nó níos sine. Is ionann líon na mbásanna don bhliain 2018 agus 
meathlú faoi 28% ar an treocht do na 5 bliana roimhe sin. 

Tugadh suirbhé náisiúnta ar thimpistí feirme chun críche sa bhliain 2018, arna 
stiúradh ag Suirbhé Náisiúnta Theagasc ar Fheirmeacha.  Fuarthas amach sa suirbhé 
seo go bhfacthas timpiste ar níos mó ná feirm amháin as gach deich bhfeirm sa 
tréimhse idir na blianta 2012-2017 agus gur tharla meastachán 2,814 timpiste ar an 
iomlán in aghaidh na bliana.

De réir an chórais feirmeoireachta, léirítear sa suirbhé go bhfacthas an ráta timpistí 
is airde ar fheirmeacha déiríochta ag 18% thar thréimhse an tsuirbhé, i gcomparáid le 
12% ar fheirmeacha curaíochta, 11% ar fheirmeacha caorach agus bhí na leibhéil is ísle 
timpistí sna córais tógála eallaigh (9%) agus críochnaithe eallaigh (8%).

Áirítear le gach cúrsa Oiliúna agus Oideachais Theagasc modúl faoin tSláinte agus 
Sábháilteacht. Tharla tionscnamh ‘Crainn taca na Sábháilteachta’ anuas ar sin sa 
bhliain 2018 inar léirigh feirmeoir mionsonraí d’iarmhairtí a dtimpiste do mhic léinn. 

Thug Teagasc faoi roinnt tionscnamh chun Sláinte & Sábháilteacht a chur chun cinn 
ar fheirmeacha sa bhliain 2018:

• Rinne Teagasc agus an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) athnuachan ar 
‘Chomhaontú Comhthionscnaimh’ chun sábháilteacht agus sláinte feirmeoirí a 
chur chun cinn go ceann trí bliana. Tá sé mar aidhm ag an taighde sláinte agus 
sábháilteachta, oiliúint agus tacaíocht chomhairleach a sholáthar d’fheirmeoirí. 

• Reáchtáladh ‘The Farm Safety Experience’ (Eispéireas na Sábháilteachta ar 
Fheirmeacha), imeacht inar cuireadh chun cinn an tsábháilteacht ar fheirmeacha i 
gColáiste Talmhaíochta an Ghoirtín, Baile an Gharraí, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann 
i mí Aibreáin. B’imeacht comhoibríoch é sin idir Teagasc, Coláiste Talmhaíochta an 
Ghoirtín, IFA, ICMSA, Arrabawn Co-op, FRS Networks, An Garda Síochána, Embrace 
agus Agri Aware.  

• Thug beirt shaineolaithe fhorásacha faoin tsábháilteacht ar fheirmeacha a gcuid 
feasa ag seimineár poiblí ag Coláiste Theagasc na Gairneoireachta Taitneamhachta, 
Garraithe Náisiúnta na Lus. Bhí an seimineár ar oscailt don phobal agus bhí cead 
isteach saor in aisce ann.

• Foilsíodh páipéar amháin san iriseán Occupational Medicine ón The Irish Farmer 
Health Study (Staidéar ar Shláinte Feirmeoirí na hÉireann), agus tá ceann amháin 
eile curtha isteach dá fhoilsiú. Is í Comhalta Walsh Theagasc PhD Ms. Diana Van 
Doorn atá i mbun an staidéir ag the Centre for Men’s Health (an Ionad do Shláinte 
na bhFear) ag IT Cheatharlach. Faigheann an staidéar tacaíocht freisin ó Glanbia 
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Ireland, Foras Croí na hÉireann, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Scoil 
COBÁC na Fisiteiripe agus na Gníomheolaíochta.

• An tAire Trádála, Fostaíochta agus Gnó Pat Breen T.D. a thug cuairt ar thaispeántais 
sábháilteachta ag Teagasc BEEF2018.

• Ms.Mairead McGuinness FPE a thug 
cuairt ar an taispeántas sláinte agus 
sábháilteachta ag Teagasc SHEEP2018.  

• ‘Positive Mental Health in Farming’ 
(Meabhairshláinte Dhearfach san 
Fheirmeoireacht) ina leagtar béim ar 
eochaircheisteanna a bhaineann leis an 
ábhar sin arna léiriú chun cúnamh le 
feirmeoirí i bhfianaise na géarchéime 
farae agus na ndálaí triomaigh a bhí i 
réim sa bhliain 2018. 

• Soláthraíonn Teagasc oiliúint in 
‘Cód Cleachtais don tSábháilteacht 
ar Fheirmeacha’ ag seisiúin 
leathlae.  Clúdaítear leis an oiliúint 
modhanna oibre sábháilte praiticiúla 
ar fheirmeacha. Forbraíodh é i 
gcomhpháirt leis an Údarás Sláinte 
agus Sábháilteachta (HSA) agus téann 
sé i ngleic leis na guaiseacha réadúla 
ar fheirmeacha.  D’fhreastail 2,365 
feirmeoir sa bhliain 2018 ar chúrsa 
leathlae arna sholáthar ag Teagasc. 

• D’fheidhmigh an tÚdarás Sláinte 
agus Sábháilteachta agus Teagasc, le 
hurraíocht ó FBD agus le tacaíocht ón 
gComhpháirtíocht don tSábháilteacht ar Fheirmeacha, mar óstaigh do ‘National 
Conference on Farm Safety and Health (Chomhdháil Náisiúnta faoin tSláinte 
agus Sábháilteacht ar Fheirmeacha) i gCeatharlach i mí Dheireadh Fómhair. Ba é 

Services Available. 

n  Teagasc Advisors and Farm Consultants

 are available to farmers to advice on farm  

 management issues. Farming organisations  

 offer services to their members.

n  A person’s GP should be consulted   

 regularly and when needed. 

n  A range of both Local and National Support

 Groups are available.

n  The Samaritans can be contacted at 

 1850 60 90 90. Their website 

 http://www.samaritans.org gives a list 

 of support agencies. 

n  St Patrick’s University Hospital, Dublin   

 provides a Support & Information Service  

 staffed by experienced mental health   

 nurses 9-5 Monday to Friday with an   

 answering and call-back facility   

 outside hours. You can contact the 

 Support & Information service by calling  

 01 249 3333.

Positive Mental Health 
in Farming

Managing Farm Safety. 

It is a legal requirement to complete a Safety Statement.  
For farms with 3 or less employees it is permitted to 
complete a Risk Assessment under a Statutory Code 
of Practice. A Risk Assessment Document and Code 
of Practice are available for the Agriculture sector in 
Ireland. New green coloured documents have been 
issued and these need to be completed by the 1st 
January 2019 to replace the previous white coloured 
documents. If a person has more than 3 employees, it 
is advised to complete the Risk Assessment document 
first and then complete a Safety Statement. All 
documents are available on the H.S.A. website at: 

https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Agriculture_
Forestry/Overview/Agriculture_Code_of_Practice/

Teagasc and Agricultural Consultants provide a 
Half-Day Training Course on the Risk Assessment 
Document. This is a mandatory requirement for 
drawing down DAFM TAMS11 funding.  

Finally, it is advised that document completion is a 
means to an end: giving a focus for taking action to 
prevent injury or ill health. 
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Current Information on 
Teagasc services can be 
obtained on the web at:

www.teagasc.ie

Leaflet prepared by Dr John McNamara, 
Teagasc Health  and Safety Specialist
Contact: john.g.mcnamara@teagasc.ie

Coiste Stiúrtha don Staidéar ar Shláinte Feirmeoirí na hÉireann in éineacht le Comhalta Walsh Ms. 
Diana van Doorn (4ú duine ó chlé) agus Stiúrthóir Theagasc Gerry Boyle (6ú duine ó chlé).
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téama na comhdhála ‘Safe Farming in Challenging Times’ (An Fheirmeoireacht 
Shábháilte le linn Dúshlán), agus chualathas aithisc ó shaineolaithe náisiúnta agus 
idirnáisiúnta faoin tsábháilteacht agus sláinte ar fheirmeacha inti.

• Reáchtáladh seimineár sábháilteachta dar theideal ‘Felling your trees safely’ (Do 
chrainn a leagan go sábháilte) ag Campas Uí Mhaoilíosa Theagasc, Baile Átha an 
Rí, Co. na Gaillimhe. Ba iad an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta agus Teagasc a 
d’fheidhmigh mar óstaigh an tseimineáir, agus é dírithe ar fheirmeoirí a leagann 
crainn, nó a oibríonn le sábh slabhrach.

• Forbraíodh nuachtlitir nua Smart Kids (Leanaí Cliste) de bhun aighneachta chuig 
an Open Innovation Programme ó Chomhairleoir Theagasc Cian Condon. Aithnítear 
san fhoilseachán, arna eisiúint do gach cliant le Teagasc agus le ConnectEd ar 
bhonn ráithiúil, gur cúis imní mhór iad na leanaí sa tsábháilteacht ar fheirmeacha, 
agus go bhfeidhmíonn siad tionchar tábhachtach laistigh de theaghlaigh feirme.

• Thug Speisialtóir Sláinte agus Sábháilteachta Theagasc, an Dr. John McNamara, 
agus Comhalta Walsh Phd, Tracey O’Connor, cúig láithreoireacht uathu ag an 
International Congress on Occupational Health (ICOH) (Comhdháil Idirnáisiúnta 
maidir leis an tSláinte Cheirde) sa bhliain in 2018. Reáchtáladh an t-imeacht 
seachtaine tríbhliantúil (29 Aibreán chuig 4 Bealtaine) san Ionad Comhdhála, 
Baile Átha Cliath; agus mealladh os cionn 2,200 toscaire chuige ó fud an 
domhain. Ullmhaíodh láithreoireachtaí John agus Tracey i gcomhar le heagrais 
chomhoibríocha, eadhon an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta; IT Cheatharlach 
– Centre for Men’s Health (Ionad Sláinte na bhFear); Coláiste Eolaíochtaí 
Talmhaíochta agus Sláinte COBÁC agus an gréasán AE Comhar Eorpach san 
Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht (COST), faoin tionscadal Safety Culture and Risk 
Management in Agriculture (SACURIMA)(Béascna Sábháilteachta agus Bainistiú 
Riosca sa Talmhaíocht). 

• Gníomhaíocht COST AE - Béascna Sábháilteachta agus Bainistiú Riosca sa 
Talmhaíocht (acrainm SACURIMA) le chéile in Éirinn i mí an Mhárta 2018. 
Is gréasán d’eolaithe ó 39 tír atá sa Ghníomhaíocht sin leis an aidhm chun 
sábháilteacht ar fheirmeacha a fheabhsú ar fud na hEorpa. Thug an grúpa cuairt 
ar Ionad Theagasc na Gráinsí. an Dr. John McNamara, Speisialtóir Sláinte agus 
Sábháilteachta Theagasc arb é Leas-Chathaoirleach na Gníomhaíochta é. 

An tUas. Pat Breen T.D. , Aire Stáit Trádála, Fostaíochta, Margadh Aonair Digiteach AE agus 
Cosaint Sonraí, an Dr. Sharon McGuinness, POF, H.S.A., an tOllamh Gerry Boyle, Stiúrthóir 

Theagasc, agus an tOllamh Peter Lundqvist, Swedish University of Agricultural Sciences (Ollscoil 
Eolaíochtaí Talmhaíochta na Sualainne). 
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AN FHORBAIRT TUAITHE
An caidreamh feirmeoir leis an bhfeirm níos déanaí sa saol 
Tarraingítear aird leis an taighde sin le Teagasc ar oiriúnacht agus cuibhiúlacht na hathnuachana 
idirghlúine roimhe seo agus reatha sna straitéisí beartais talmhaíochta, ach anailís chaolchúiseach a 
chur i láthair faoin gceangal dúchasach a bhraitheann feirmeoirí níos sine lena bhfeirmeacha, agus 
faoin gcaoi ar féidir leis an gceangal sin bac a chur roimh chomharbas agus soghluaisteacht talún. 

Agus é mar aidhm acu folláine mhothúchánach feirmeoirí agus caighdeán na beatha sna blianta móra 
a áirithiú, d’fhorbair na taighdeoirí sraith moltaí lenar áiríodh bunú eagrais ar mhacasamhail Mhacra 
na Feirme atá dírithe ar fheirmeoirí níos sine i measc an phobail feirmeoirí. Bronnadh an gradam don 
phóstaer is fearr ar an taighde sin ag an 50ú Comhdháil de Thíreolaithe na hÉireann a reáchtáladh in 
Ollscoil Mhá Nuad i mí na Bealtaine 2018.

Tuiscint ar an Eacnamaíocht na Rochtana ar Thalamh 
Ba leis an micreashamhaltú ionsamhlaithe ag féachaint ar an mbeartas agus na spreagthaí cánachais, 
a chonacthas sa taighde seo ar chásanna éagsúla maidir le córas agus méid feirme, agus trí chur 
i bhfeidhm na ndreasachtaí cánachais ioncaim maidir le léasú fadtéarmach ar chásanna feirme 
éagsúla. Bhain ríthábhacht leis an taighde chun aighneachtaí réamh-cháinaisnéise níos eolasaí agus 
níos saindírithe a sholáthar don Ghrúpa Oibre um Athbhreithniú an Agrachánachais. Bhain iarmhairtí 
forleathana leis an taighde dá bharr sin, agus ba thoradh leis freisin cur chun feidhme na n-athruithe 
a leagadh amach mar chuid den athbhreithniú agra-chánachais, agus dá réir bhain tairbhí leis don 
tsoghluaisteacht talún agus cinntí á gceapadh ag an leibhéal feirme sa chaoi chun rochtain ar thalamh 
a fheabhsú d’fheirmeoirí uaillmhianaitheacha agus formhéadaitheacha.

Feirmeoireacht orgánach
Ba iad Speisialtóirí Orgánacha Theagasc a d’eagraigh agus a sholáthair 12 shiúlóid feirme taispeántais 
orgánacha náisiúnta lenar áiríodh Taispeántas Cócaireachta mór/imeacht Stoic Thirim Orgánaigh le 
formheas KT i gCo. na hIarmhí le Catherine Fulvio ag freastal air (sa phictiúr thíos). Tháinig tinreamh 
iomlán de 1,500 ag na siúlóidí feirme orgánacha sin a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara.
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Sa phictiúr ag an gcomhdháil Agrathurasóireachta bhí ó chlé go deis: Alan Farrell, Comhairle Chontae na Gaillimhe; an Dr. Mary 
Ryan le Teagasc; Sinead Hennessy le Fáilte Éireann; Hans Embacher, Holiday on the Farm ón Ostair agus Barry Caslin le Teagasc,

ag an gComhdháil Agrathurasóireachta Theagasc / Chomhairle Chontae na Gaillimhe 2018 i gcomhar le Fáilte Éireann. 

an Agrathurasóireacht
Tá an agrathurasóireacht ag éirí ina rogha 
éagsúlaithe choitianta do theaghlaigh feirme 
go gasta. I ndiaidh turais staidéir ag grúpa 
Comhordaitheoirí Roghanna de ghnólachtaí 
agrathurasóireachta sa Ghearmáin, 
reáchtáil Teagasc an chéad Chomhdháil 
Agrathurasóireachta shaintiomanta i mBaile 
Átha Luain i mí Dheireadh Fómhair 2018. Thug 
saineolaithe idirnáisiúnta agus náisiúnta léargais 
luachmhara ar an dea-chleachtas le haghaidh 
comharchumann agrathurasóireachta, pleananna 
forbartha turasóireachta le Fáilte Ireland agus 
réimse fiontar agrathurasóireachta Éireannacha 
rathúla. 

Feirmeoireacht Capall
Chríochnaigh speisialtóirí eachaí Theagasc 
Oiliúint do Phóraitheoirí Óga le 250 
rannpháirtíocht i 6 imeacht oiliúna.

Ceardlanna Roghanna
Soláthraíodh Ceardlanna Roghanna i 11 shuíomh 
réigiúnacha le comhairle a thabhairt i ndáil 
le deiseanna éagsúlaithe ar an bhfeirm agus 
lasmuigh den fheirm.

Fuinneamh sa Talmhaíocht 
2018
Reáchtáladh Fuinneamh sa Talmhaíocht 2018 i 
mí Lúnasa i gColáiste Talmhaíochta an Ghoirtín 
le neart comhairle ann ó shaineolaithe maidir le 
laghdú costais fuinnimh, athrú agus íoslaghdú 

breosla, soilsiú tíosach ar fhuinneamh a ghnóthú 
agus feabhas a chur ar chorrlaigh tríd an 
inbhuanaitheacht.

an Dr. Anne Kinsella den Chlár um Fhorbairt 
Geilleagair Thuaithe Theagasc leis an gcáiseoir 

feirme gaillmheach Teresa Roche.
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Campas BIA Innovator:
Tá Teagasc ar cheann de na tionscnóirí bunaidh taobh thiar de Champas BIA Innovator, agus is é atá 
i gceann bhunú bia moil dhinimiciúil maidir le nuálaíocht bia agus dí agus moil ghorlainne gnó ag 
Campas Uí Mhaoilíosa, Baile Átha an Rí. Bhí beirt ionadaithe ó Theagasc ina suí ar an mBord Stiúrthóirí 
sa bhliain 2018 (Ceann an Chláir Bhia agus Ceann Champas Bhaile Átha an Rí) agus d’fheidhmigh 
foireann sa Roinn um Fhorbairt an Tionscail Bhia ról ríthábhachtach le forbairt dhearadh, leagan amach 
agus chostas an spáis ghorlainne BIA Obair atá beartaithe.

BAINISTIÚ 
FEIRME
Monatóir Brabúis
Comhlánaíodh breis agus 18,507 Monatóir Brabúis 
Theagasc san iomlán sa bhliain 2018. Is é sin an 
leibhéal is airde a baineadh amach riamh, agus 
bhí borradh faoi mar gheall ar an riachtanas go 
gcomhlánófaí an Monatóir Brabúis Theagasc mar 
chuid den Scéim Phléghrúpa d’Aistriú Feasa.

Comhpháirtíochtaí Feirme 
Cláraithe
Tháinig fás seasmhach ar líon na 
gcomhpháirtíochtaí feirme cláraithe sa bhliain 
2018. Tacaíonn an tseirbhís chomhairleach 
agus speisialtóir Theagasc san fheirmeoireacht 
chomhoibríoch leis sin. Tá méadú tar éis teacht ar 
an bhfigiúr ag meánráta 410 sa bhliain ón mbliain 
2015 i leith nuair a osclaíodh iad do gach fiontar 
feirmeoireachta.

Cuireann Teagasc chun cinn freisin an coincheap 
den Tógáil ar Conradh le stoc déiríochta, agus 
reáchtáladh sé chruinniú faisnéisie sa bhliain 
2018 leis an aidhm faoi dheoidh pléghrúpaí 
maidir le tógáil ar conradh a bhunú. 

Comhroinnt Innealra 
Tar éis roinnt blianta d'obair ullmhúcháin, 
bhunaigh Teagasc an chéad chomharchumann 
comhroinnte innealra in Éirinn, bunaithe ar 
mhúnla CUMA na Fraince in Iarthar Chorcaí. 
Táthar ag beartú an líon díobh sin a mhéadú sna 
blianta amach romhainn óir go dtairgtear leo 
an cumas na costais seasta a bhaineann leis an 
innealra ar fheirmeacha a laghdú. 

Iarratais ar an Scéim Íocaíochta Bunúsaí
Comhlánaíodh an Scéim Íocaíochta Bunúsach go rathúil lena n-áirítear cur i bhfeidhm 100%d’iarratas 
ar líne agus d’aistriú teidlíochta. Chomhlánaigh comhairleoirí Theagasc le tacaíocht ó lucht 
bainistíochta feirme is speisialtóirí 43,300 foirm don Íocaíocht Bhunúsach. 

Próifílífoirne
Tá BA sa 
chuntasaíocht 
agus bainistiú 
acmhainní 
daonna agus 
sainteastas ón 
bhForus um 
Cheannacht 
agus Bainistíocht 
Ábhar ag 
Orlaith McEvoy, 
Teagasc Pháirc 

na Darach, Ceatharlach. Tá Orlaith ag 
déanamh staidéir faoi láthair le hInstitiúid 
Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta. 
Ghlac Orlaith ról le Teagasc sa bhliain 
2017 ag obair mar Oifigeach Soláthair sa 
Cheannoifig tar éis obair ar feadh 15 bliain 
in Diageo lonnaithe ag Geata San Séamas, 
Baile Átha Cliath.
 

Cé hiad mo chuid custaiméirí?
"Tá an soláthar in Teagasc ag dul i dtreo 
struchtúir níos lárnaithe ina mbíonn 
éifeachtúlacht, luach ar airgead agus 
comhlíonadh treoirlínte soláthair 
phoiblí ina bpríomhspreagthaí. Is iad 
geallsealbhóirí inmheánacha Theagasc mo 
phríomhchustaimeirí, go háirithe iad siúd 
a bhaineann le tomhaltáin saotharlainne 
agus trealamh agus córais ina soláthraímse 
treoir, tacaíocht agus comhairle maidir le 
gach ábhar soláthair. Oibrímse go dlúth 
freisin le soláthraithe seachtracha mar a 
mbainistítear feidhmíocht chun luach na 
gcaidreamh sin a uasmhéadú”.



Tuarascáil Bhliantúil 2018 agus na Ráitis Airgeadais

47



48

Tuarascáil Bhliantúil 2018 agus na Ráitis Airgeadais

Sprioc 4
Inniúlacht eagrúcháin a 
fheabhsú agus luach ar 
airgead a sheachadadh
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BONN ÓIR THEAGASC
Is é an tOllamh Michael Diskin buaiteoir Bhonn Óir Theagasc don bhliain 
2018. An tOllamh Diskin, sa phictiúr thíos in éineacht le Cathaoirleach 
Theagasc an tUas. Liam Herlihy agus Stiúrthóir Theagasc an tOllamh Gerry 
Boyle, arb é Ceann na Roinne Theagasc um Thaighde Ainmhithe & Eolaíochta 
Bithí, agus is é an Ceannaire Fiontair Chaorach freisin é. Tá sé tar éis bheith 
i gceannas ar Champas Theagasc Uí Mhaoilíosa, i mBaile Átha an Rí, Co. na 
Gaillimhe le 14 bliain anuas.
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Gradam Sir John Hammond
Bronnadh gradam mór ar David Kenny sa bhliain 2018 mar aitheantas dá rannchuidiú leis an eolaíocht 
ainmhithe, arb é príomh-shaineolaí taighde é i bhfiseolaíocht chothaitheach na n-athchogantach ag 
Teagasc é, agus ar cheann de na saineolaithe is forásaí in Éirinn sa chothú eallaigh a bhfuil a shaothair 
tar éis naisc a aithint idir an cothú agus an t-atáirgeadh. Bronnadh gradam Sir John Hammond leis an 
British Society of Animal Science ag comhdháil bhliantúil an chomhlachais i mBaile Átha Cliath. 

Comhdháil Theagasc / SRUC
Díríodh sa chomhdháil arna gcomheagrú ag Scotland’s Rural College (SRUC) agus Teagasc a reáchtáladh 
i nDún Éideann i mí an Mhárta, ar an gcaoi inar féidir leis an dá eagras ag saothrú le chéile réitigh a 
aithint agus cuidiú chun deiseanna nua a chruthú do gheilleagair thuaithe. 

Dúirt an tOllamh Wayne Powell, Príomhoide agus POF,SRUC: "Is cruinniú tráthúil é seo ag díriú ar an 
ngeilleagar tuaithe nuair atáimid ag dul trí athruithe ollmhóra ar ionchais an rialtais, na bhfeirmeoirí, 
an lucht tionscail agus na sochaí i gcoitinne i leith an chaoi ina mbainimid leas as ár dtalamh chun 
réimse idir earraí poiblí agus príobháideacha a sheachadadh.. Bainfidh ríthábhacht leis an athrú 
iompraíochta agus béascna i dteannta le glacadh eolaíochta agus teicneolaíochta suaití nua".

Dúirt Stiúrthóir Theagasc, an tOllamh Gerry Boyle: "Ní bheidh deiseanna nua do cheantair thuaithe 
teoranta do na hearnálacha traidisiúnta amháin. Cruthófar deiseanna don agraibhia le limistéir 
nua dhigiteacha agus eile na heolaíochta agus na teicneolaíochta. Tá forbairt na dteicneolaíochtaí 
nua maidir le húsáid agus claochlú bithábhar tar éis réimse leathan deiseanna eacnamaíocha nua 
féideartha a oscailt suas do cheantair thuaithe. Margaí le haghaidh táirgí nua bithbhunaithe, le 
haghaidh bithbhreoslaí, ceimiceán glas agus bithábhar a bhfuil fás réamh-mheasta dóibh. Beidh 
rannchur réadúil acu leis an ngeilleagar tuaithe. Cruthaítear deiseanna i go leor earnálacha leis an 
infheistíocht sna fearainn sin, níos mó post ardoilte, geilleagair thuaithe níos iomaíche agus níos 
inbhuanaithe, chomh maith le hoscailtí isteach i margaí nua".

Ag labhairt ag an gcomhdháil freisin bhí an tOllamh Frank O'Mara, Stiúrthóir Taighde i dTeagasc, a 
dúirt: “D’fhonn an cumas sin a fhíorú, beidh infheistíocht de dhíth i dteicneolaíochtaí nua, múnlaí 
gnó nua, múnlaí nua d’eagrú na slabhraí soláthair agus na slabhraí luacha, maille le beartais agus 
bonneagair nua. Beidh comhoibriú taighde idirnáisiúnta ina bhunriachtanas chun cabhrú na deiseanna 
sin a fhíorú. Is féidir na naisc láidre atá ann idir SRUC agus Teagasc a fhorbairt a thuilleadh chun 
aghaidh a thabhairt ar an gclár oibre nua taighde a bheidh de dhíth".

Is go débhliantúil a reáchtálfar an t-imeacht. Sa phictiúr thíos tá na freastalaithe ar an gcomhdháil.
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Gréasán 
céimithe
Sheol Cathaoirleach 
Theagasc Liam Herlihy an 
gréasán céimithe nua do 
Chomhaltachtaí Walsh 
Theagasc. An chéad bhuaiteoir 
de chéimí Chomhaltaí Walsh 
Theagasc na bliana 2018 ab 
ea an Dr. Andrew Fisher (sa 
lár sa phictiúr ar dheis). Bhí sé 
ina Chomhalta Walsh ag tús 
an chláir thiar sa bhliain 1993 
agus rinne PhD ar fhachtóirí 
a théann i bhfeidhm ar leas 
agus sláinte na n-eallaí 
mairteola lonnaithe ag Teagasc 
na Gráinsí. Ba é buaiteoir an 
bhoinn óir Chomhaltachtaí 
Walsh RDS thiar sa bhliain 
1996 é. Tá sé ina Stiúrthóir faoi 
láthair ar an Ionad Eolaíochta 
Leas Ainmhithe san Astráil.

Comhaltachtaí Walsh
Tionóladh an seimineár Comhaltachtaí 
Walsh Theagasc i gCaisleán Bhaile Sheáin, 
Contae Loch Garman an 5 Deireadh Fómhair. 
Ba é sin an 25ú comóradh ar an gclár 
Comhaltachtaí Walsh trína saothraíonn 
iarchéimithe a gcuid PhD agus Máistreachtaí 
trí Theagasc agus na hollscoileanna.

Dúirt Stiúrthóir Theagasc, an tOllamh 
Gerry Boyle: "Is é ár gClár Iarchéime 
Chomhaltachtaí Walsh atá ríthábhachtach 
do rathúlacht ár ngníomhaíochtaí taighde 
agus aistriú feasa i dTeagasc. Infheistímid 
gach bliain timpeall €6 milliún chun tacú le 
níos mó ná 250 mac léinn Ph.D. agus M.Sc.".

Ba é buaiteoir foriomlán an Bhoinn do 
Chomhaltachtaí Walsh Teagasc don 
bhliain 2018 ná Eoin O Connor, ó chlár Barr, 
Comhshaoil agus Úsáide Talún Theagasc, 
dá shaothar dar teideal ‘FISH for Fungi: 
Visualisation of viruses in the mycelium 
of the commercial mushroom Agaricus 
bisporus’. Ba é an tOllamh Gerry Boyle, 
Stiúrthóir Theagasc a bhronn an bonn air.

Bhuaigh Orla Power an bonn le hInstitiúid 
Eolaíochta agus Teicneolaíochta Bia na 
hÉireann (IFSTI). Ba é Declan Troy le Teagasc, 
Uachtarán IFSTI a bhronn an gradam uirthi.
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an Dr. Tom Walsh 
Nochtadh plaic chun comóradh a dhéanamh ar an 
Dr. Tom Walsh (1914-1988) nach maireann, an chéad 
Stiúrthóir ag an Forais Talúntais (AFT) agus ACOT 
i mBaile an Phiarsaigh, a bhaile dúchais i gContae 
Loch Garman. Ba í Comhairle Contae Loch Garman, 
agus an Coiste Náisiúnta maidir le Plaiceanna 
Comórtha Eolaíochta agus Innealtóireachta. Bhí 
an Dr. Walsh ina cheannaire náisiúnta i dtaighde 
talmhaíochta agus bia in Éirinn agus ina eolaí 
ithreach aitheanta ar fud an domhain. 

Taispeántas Eolaithe Óga 
BT
Ghlac níos mó ná 20 ball foirne Theagasc 
rannpháirt ag seastán Theagasc ag BTYSTE. Is é 
an t-imeacht an taispeántas is sine de chumais 
na ndaltaí meánscoile i limistéar na heolaíochta 
agus na teicneolaíochta. 

Bhronn an tOllamh Frank O’Mara, Stiúrthóir 
Taighde ag Teagasc an duais speisialta Theagasc 
ag BTYSTE 2018 ar Darragh Twomey, Neil 
O’Leary agus Andrew Heffernan, daltaí na 
hidirbhliana i gColáiste Treasa, Ceann Toirc, Co. 
Chorcaí; (féach thuas) dá dtionscadal dar teideal 
‘Feeding 9.6 billion people by 2050 – the effects 
of Pseudomonas flourescens L321 endophyte 
on enhancing barley crop yield’ ('Beathú 9.6 
billiún duine faoin mbliain 2050 - iarmhairtí 
Pseudomonas flourescens L321 endophyte maidir 
le feabhas le táirgeacht na mbarr eorna'). 

Tháinig na daltaí sa dara háit sa rannóg Ghrúpa, 
éacht iontach i bhfianaise gur iontráil 4,251 dalta 
ó 383 scoil 2,031 tionscadal ar BTYSTE 2018. 

RGCS
Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí (RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. 
Tagann RGCS in ionad an chreata cosanta sonraí 
reatha faoin Treoir AE maidir le Cosaint Sonraí. 
Treisíonn sé cearta bunúsacha maidir le próiseáil 
sonraí pearsanta. I measc na n-athruithe móra sna 
rialacháin sin ní foláir  d’eagraíochtaí comhlíonadh 
a chruthú, agus ní mór bunús dlí a bheith acu le 
sonraí a phróiseáil agus a choinneáil. 

Ní mór d'eagraíochtaí gach sárú sonraí a 
thuairisciú don gCoimisinéir Cosanta Sonraí agus 
gearrtar smachtbhannaí i bhfad níos airde ar 
eagraíochtaí nach gcomhlíonann na rialacháin. 
Ní mór do chomhlachtaí poiblí Oifigeach Cosanta 
Sonraí a cheapadh. Thug Teagasc faoi thionscadal 
mór ullmhachta RGCS agus chuir oiliúint RGCS ar 
fáil don fhoireann ar fad roimh an spriocdháta. 

Teagasc-
WIT 
Tháinig Stiúrthóir 
Theagasc, an 
tOllamh Gerry 
Boyle, agus 
Uachtarán Institiúid 
Teicneolaíochta 
Phort Láirge (WIT) 
Willie Donnelly, 
le chéile le déanaí 
le foireann reatha 
agus le hiarbhaill 
foirne Theagasc 
agus WIT chun 
ceiliúradh a 
dhéanamh ar 
chomóradh 40 
bliain ag obair le 
chéile. 

Cuireadh tús leis 
an gclár eolaíochta 
talmhaíochta in 
WIT sa bhliain 
acadúil 1977/78, le 
gnéithe suntasacha 

den chlár á sheachadadh ag Teagasc Chill an 
Dátúnaigh. D’éirigh an nuálaíocht mhór ina múnla 
do rannpháirtíocht Theagasc san ardoideachas leis 
na deicheanna blianta anuas. 
Tá an caidreamh idir Teagasc ag WIT tar éis 
leathnú gan staonadh, le naisc oideachais á 
leathnú chuig gairneoireacht, foraoiseacht, bia-
eolaíocht agus oiliúint foirne Theagasc. Is é WIT 
an comhpháirtí oideachais is suntasaí ag Teagasc 
don oideachas fochéime. Comhoibríonn WIT agus 
Teagasc freisin ar limistéir thaighde comhleasa. 
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Suirbhé foirne
Fuarthas amach i suirbhé foirne ar líne Theagasc 
(rannpháirtíocht 47%):

• Tá tiomantas don eagraíocht fós ard,

• D'aontaigh >75% "Is áit iontach é Teagasc a 
bheith ag obair", 

• D'aontaigh >85% go dtugtar sásamh 
gnóthachtála dóibh leis an obair,

• Coinníonn 95% orthu fiú nuair a bhaineann 
dua dóibh,

• Braitear urraim ard ón lucht bainistíochta & ó 
chomhghleacaithe,

• Tá braistint láidir féinfheasachta agus 
féincheannaireachta ann,

• Is ardtosaíocht í an tsábháilteacht don 
eagraíocht agus

• Tá forbairt bhainistíochta líne ag seachadadh 
toraidh ar infheistíocht. 

I measc na limistéar óna dteastaíonn aird 
leanúnach tá:

• Cothromaíocht idir obair agus saol, sláinte & 
folláine. 

• Luaíocht & aitheantas. 

• Obair foirne & comhoibriú. 

• Bainistiú leanúnach ar thearcfheidhmíocht. 

• Bainistiú leanúnach ar thionscnaimh 
forbartha. 

• Inscne, éagsúlacht agus ionchuimsitheacht. 

An Clár um Fhorbairt 
Riarthóra
Comhghairdeas lenár gcomhghleacaithe go léir a 
bhain céim amach ón gClár Forbartha Riarthóra, 
Clár Bainistíochta Tionscadail agus Clár Forbartha 
Bainistíochta.

Tuarascáil fuinnimh 
Theagasc
Oibríonn Teagasc as 55 láthair ar fud na tíre 
a athraíonn ina scála ó shaoráidí de chineál 
campais le foireann de 100+ (e.g. Ionaid Taighde 
& Coláistí) go hoifigí Comhairleacha beaga 
le timpeall ar 10 ball foirne. Is í timpeallacht 
thógtha Theagasc an príomhúsáideoir acmhainní 
fuinnimh ar comhionann le 82% den ídiú iomlán 
iad. Sa bhliain 2018, d’ídigh Teagasc 26,882 MWh 
d’fhuinneamh a bhí comhdhéanta de:
 

• 11,033 MWh leictreachais (41.0% den 
fhuinneamh iomlán);

• 9,691 MWh de bhreosla iontaise chun 
spásanna a théamh nó 36.1% den 
fhuinneamh iomlán);

• 4,497 MWh de bhreosla feithicle, lena 
mbaineann talmhaíocht, iompar tráchtála 
agus flít carranna (16.7% den fhuinneamh 
iomlán);

• 1,660 MWh de bhreoslaí in-athnuaite (6.2% 
den fhuinneamh iomlán).

 
Ba chomhionann na foinsí breosla in-athnuaite 
agus 6.2% den úsáid fuinnimh iomlán sa bhliain 
2018, cé nach dtugtar san áireamh leis an bhfigiúr 
sin cion an leictreachais cheannaithe a ghintear 
ó acmhainní in-athnuaite nó ón ngné breosla in-
athnuaite de bhreoslaí iompair cheannaithe. Lena 
chois sin, d’fhorbair Teagasc plean gníomhaíochta 
fuinnimh agus píblíne tionscadal mar thoradh 
ar chlár iniúchta fuinnimh straitéiseach a 
seachadadh anuraidh. Tá maoiniú deontais ón 
SEAI á úsáid chun tacú le seachadadh tionscadal 
éagsúil, ar nós optamú rialuithe HVAC agus 
uasghráduithe BMS ar fud na heagraíochta. Tá tús 
curtha le clár iarfheistithe LED ar fud an ghrúpa 
freisin, a thabharfaidh laghduithe astuithe 
carbóin timpeall ar 700t / sa bhliain nuair a 
sheachadfar é.

An Taoiseach Leo Varadkar, TD, an tUasal John Halligan, TD, Aire Stáit ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, le baill 
foirne Theagasc agus WIT ag comóradh cothrom 40 bliain na comhpháirtíochta Theagasc-WIT - ag an imeacht maidir le 

Gairmithe san Eolaíocht Talún a reáchtáladh sa bhliain 2018.
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Comórtas 
Grianghrafadóireachta
Comhghairdeas le hOifigeach Taighde Teagasc, 
Shafique Matin, buaiteoir foriomlán an 
chomórtais ghrianghraf 2018 Fís an Taighde agus 
na Nuálaíochta. Íomhá Shafique (ar dheis), The 
Gruesome Guest, ina bhfeictear fungas Cordyceps 
ag ionradh a óst-fheithide, a breathnaíodh le 
linn a chuid oibre ar thionscadal Ideal-HNV arna 
chistiú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. 

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal Ideal-HNV cur síos 
a dhéanamh ar chórais feirmeoireachta ardluacha 
nádúrtha (HNV) i gcomhthéacs na hÉireann, agus 
na ceantair sin ar dócha go bhfaighfear talamh 
feirme d’ardluach nádúrtha a iontu. Ní foláir do 
Bhallstáit AE ceantair a shainaithint le cleachtais 
feirmeoireachta d’ardluach nádúrtha, agus tacú leo 
tríd an bhforbairt tuaithe.

Clár nua do Cheannairí 
Taighde Amach Anseo
Comhchisteoidh Teagasc agus an Coimisiún Eorpach 
clár nua ina bhfostófar 20 taighdeoir nua le taithí 
acu ar feadh 36 mhí gach uair, go ceann chúig 
bliana amach romhainn. Tá sé mar aidhm ag na 

comhaltachtaí sin an chéad ghlúin eile de cheannairí 
taighde agraibhia a fhorbairt d’fhonn bonn taca a 
chur faoi chuspóirí na straitéise Food Wise 2025.
Tairgtear leis an gclár nua, a seoladh in earrach 
na bliana 2018, d’iarratasóirí a gcuid taighde a 
stiúradh ina rogha eagrais is fearr acadúil, nó 
neamh-acadúil ar fud an domhain (lasmuigh 
d'Éirinn) ar feadh 18 mhí, agus céim fhillte go 
Teagasc (Éire) ar feadh 18 mhí eile ina dhiaidh sin. 

Thug Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn agus a bhean chéile Sabina cuairt ar phuball Theagasc ag an 
gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta i mí Mheán Fómhair 2018. Sa phictiúr freisin tá Mrs. Anna May McHugh, an 

tOllamh Tom Kelly agus Paul Hennessy le Teagasc.
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Straitéis Airgeadais 
2018-2020
Táthar ag beartú leis an straitéis nua seo ón 
Roinn Airgeadais an fheidhm airgeadais lárnaithe 
a neartú agus a dhoimhniú laistigh de Theagasc, 
agus chun an fheidhm airgeadais a fhorbairt a 
thuilleadh mar chomhpháirtí gnó laistigh den 
eagras. Is é cuspóir na Straitéise spriocanna agus 
tosaíochtaí na Roinne a shocrú agus a ailíniú 
le cinn Theagasc, chomh maith lena n-áirithiú 
go ngnóthaítear na spriocanna sin trí bhearta 
intomhaiste. 

An Bord Comhairleach 
Eolaíochta Idirnáisiúnta 
Thuairiscigh An Bord Comhairleach Eolaíochta 
Idirnáisiúnta (BCEI) gur gné speisialta atá i 

‘múnla’ Theagasc do sheachadadh feasa agus 
nuálaíochta ar fud an chórais bhia ar cheart a 
chothú agus a chur chun cinn go forleathan san 
AE agus níos faide i gcéin. 

Anailís Bhibliméadrach 
Léirítear sa tuarascáil Anailís Bhibliméadrach don 
tréimhse 2013-2017 feabhas bliantúil leanúnach 
i gcainníocht agus cáilíocht na bpáipéar a 
foilsíodh le linn na tréimhse sin. Lena chois 
sin chomhlíon Teagasc gach ceann dá eochair-
spriocanna méadracha, agus bhí ar chomhchéim 
le hInstitiúidí Ardoideachais (IAOnna) i leith 
caiteachais taighde choibhéisigh faoi mar a 
tuairiscíodh ina thuarsacáil don bhliain 2017 
maidir le gníomhaíochtaí Aistriú Teicneolaíochta.

Comhdháil maidir le hInscne agus Éagsúlacht
Reáchtáil Teagasc a chéad chomhdháil maidir le hInscne agus Éagsúlacht i gcomhthráth le Lá 
Idirnáisiúnta na mBan an 8 Márta. D’fhreastail an lucht bainistíochta sinsearach agus os cionn 100 ball 
foirne air (bhí líon na n-ionad teoranta do 100). Cuireadh físeáin de láithreoireachtaí ag an gcomhdháil 
ar láithreán gréasáin Theagasc. Bailíodh líon mór aiseolais ó na baill foirne le linn na gceardlann 
comhairliúchán agus ba iad na rannchuir luachmhara sin a bhí mar bhunús leis na pleananna 
gníomhaíochta a bhfuiltear á gcur chun feidhme faoi láthair.

Daoine sa tinreamh ag céad Chomhdháil Foirne Theagasc ar Inscne agus Éagsúlacht. 
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Seirbhís Custaiméara ar 
Ardchaighdeán 
Táthar tar éis Plean Gníomhaíochta Custaiméirí 
Theagasc (2019-2021) nua a léiriú, faoi threoir 
ag aiseolas ó chustaiméirí agus ó bhaill foirne 
Theagasc. Feidhmeoidh an plean gníomhaíochta, 
i dteannta le Cairt Chustaiméirí Theagasc 
leasaithe, mar chreat chun cáilíocht na seirbhíse 
do chustaiméirí a thomhas, a thuairisciú agus a 
fheabhsú ar fud an eagrais go ceann trí bliana eile. 

Tá Teagasc tiomanta chun seirbhísí a sholáthar 
i gcomhréir leis an dhá Threoirphrionsabal 
déag maidir le Seirbhís Ardchaighdeáin do 
Chustaiméirí don tseirbhís phoiblí, mar atá 
leagtha amach ag an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe. Foilseofar an plean cairte agus 
gníomhaíochta nua go luath sa bhliain 2019.

Aistriú Teicneolaíochta
Rinne Oifig Theagasc um Aistriú Teicneolaíochta 
(TTO) idirbheartaíocht sa bhliain 2018 ar 26 
chomhaontú taighde le cuideachtaí ag cistiú 
tionscadal go páirteach nó go hiomlán de luach 
níos mó ná €25,000. 

Maidir le gníomhaíocht nuálaíochta, comhdaíodh 23 
nochtadh aireagáin le taighdeoirí Theagasc leis an 
TTO. Tháinig seacht gcinn ó bhunús an Chláir Barr, 
Comhshaoil, agus Úsáide Talún (CELUP), tháinig 
16 ón gClár Bia. Comhdaíodh ceithre phaitinn, trí 
cinn ón gClár Bia, agus ceann amháin ón gClár um 
Thaighde agus Nuálaíocht Ainmhithe agus Féaraigh 
(AGRIP). D’fhorghníomhaigh Teagasc 12 cheadúnas, 
rogha agus shannachán thar an mbliain - 11 ón 
gClár Bia agus ceann amháin ó AGRIP.

Léiríonn na figiúirí sin gníomhaíocht shuntasach 
um aistriú teicneolaíochta, agus is féidir leis 
na taighdeoirí bainteacha leas a bhaint as an 
méadracht sin mar fhianaise ar thionchar taighde 
in iarratais ar dheontais sa todhchaí.

Próifílífoirne
Is as an Ros, Co. 
Bhaile Átha Cliath 
ó dhúchas do 
Matt McGuinness, 
ar céimí ó COBÁC 
san Eolaíocht 
Ríomhaireachta é, 
agus a ghlac post 
le Teagasc (An 
Foras Talúntais 
ag an tráth) thiar 
sa bhliain 1986. 

Tá sé bunaithe ar Ionad Taighde Bia Bhaile an 
Ásaigh agus is é a ról reatha mar Bhainsiteoir 
Freastalaí agus Stórála sa Roinn TFC.
 

Cé hiad mo chuid custaiméirí?
"Braitheann gach córas TFC Theagasc ar 
an mbonneagar freastalaithe agus stórála 
comhad ar a bhfuil na córais sin tógtha, 
agus mar sin is úsáideoirí iad mo chuid 
custaiméirí de na córais sin. Áirítear leis sin 
gach úsáideoir seachtrach de chórais ar líne 
Theagasc ar nós NMP OnLine, PBI agus eProfit 
Monitor, agus na húsáideoirí inmheánacha 
Theagasc go léir - idir bhaill foirne agus 
mhic léinn. Is é an dúshlán an bonneagar a 
chothabháil agus a athnuachan go rialta chun 
freastal ar an éileamh síormhéadaitheach 
ar freastalaithe agus toilleadh stórála diosca. 
Ní foláir dom an t-éileamh sin a réamh-
mheas agus acmhainní bonneagair bhreise a 
choimisiúnú de réir mar is gá. Caithfidh mé 
coinneáil ar an eolas leis na teicneolaíochtaí 
freastalaí agus stórála is déanaí agus 
uasghráduithe suntasacha a bhainistiú ó 
thráth go chéile d’fhonn bonneagar TFC 
nuachóirithe oiriúnach don fheidhm a 
sholáthar do Theagasc”.

Bhí an Dr. Ray Kelly, an tUas. Michael Creed T.D. An tAire Talmhaíochta, Iascaigh, Bia agus 
Mara, agus an tUas. Declan Troy, Stiúrthóir cúnta ar Chlár Bia Theagasc.
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Rath ar chistiú faoi Fís 2020 
Bhí Teagasc ar chomhscór sa 5ú háit i measc eagras 
taighde san Eoraip.
Shlánaigh Teagasc cistiú €6.3 milliún don taighde ó chlár Fís 2020 ón gCoimisiún Eorpach sa bhliain 
2018. I gcomparáid le gach eagraíocht taighde eile agus le hollscoileanna ar fud na hEorpa, bhí Teagasc 
ar chomhscór sa 5ú háit i dtéarmaí líon na dtionscadal rathúil agus sa 6ú háit i dtéarmaí an airgid a 
dámhadh i sruth cistithe argraibhia na hEorpa. 

Is é Fís 2020 clár cistithe taighde an Choimisiúin Eorpaigh. Tá buiséad iomlán de bheagnach €80 billiún 
leis, agus is idir na blianta 2014-2020 a mhairfidh sé. Shlánaigh Teagasc €19.6 ó Fís 2020 go nuige seo. 
Bhuail na 19 thaighdeoir Theagasc atá i gceannas nó ag glacadh rannpháirte sna tionscadail nua le 
Stiúrthóir Theagasc, an tOllamh Gerry Boyle i bPáirc na Darach Cheatharlach.

Agus é ag gabháil comhghairdis leis na hiarratasóirí rathúla, dúirt an tOllamh Boyle; “Ba bhliain rí-
rathúil í 2018 dúinne, agus Teagasc ag slánú €6.3 milliún i gcistiú nua ó Fís 2020, trí phróiseas iomaíoch. 
Tá sé tábhachtach dúinne comhoibriú le taighdeoirí, agus le gairmithe aistrithe feasa ó fud na hEorpa 
agus ceadaíonn an cistiú AE sin dúinn é sin a ghnóthú. Ghnóthaigh Teagasc a sprioc €19 milliún ó Fís 
2020 le dhá bhliain fós le teacht. Tá sé sin 1.6 uair níos mó ná an cistiú iomlán a shlánaíomar le linn na 
tréimhse uile den chiste taighde FP7 AE (réamhtheachtaí Fís 2020)”.

Tá Fís 2020 eagraithe ina thrí phríomhcholún: Eolaíocht den Scoth; Ceannaireacht Thionsclaíoch 
agus Dúshláin Shochaíocha. Eagraítear na Dúshláin Shochaíocha thart ar sheacht bpríomhdhúshlán 
shochaíocha arna sainaithint ag an AE le toradh taighde agus nuálaíochta suntasach de dhíth orthu. 
Dírítear i nDúshlán Sochaíoch 2 ar Shlándáil Bhia, Talmhaíocht agus Foraoiseacht Inbhuanaithe, 
Taighde Mara, Muirí agus Uisce Intíre agus an Bithgheilleagar. 

Sa ghlao 2018 don Dúshlán Sochaíoch 2 - “Slándáil Bhia, Talmhaíocht agus Foraoiseacht Inbhuanaithe, 
Taighde Mara, Muirí agus Uisce Intíre agus an Bithgheilleagar”, bhí Teagasc ar chomhscór sa chúigiú 
háit do líon na dtionscadal a dámhadh, agus sa séú háit trí chéile as an gcistiú iomlán a slánaíodh. Is é 
Teagasc an t-aon eagras Éireannach sna chéad 20 áit le haghaidh cistiú taighde bia sa bhliain 2018.

Dúirt an tOllamh Boyle; "Is iontach fairsinge na ngníomhaíochtaí a fheiceáil, idir thaighde 
ceannródaíoch agus gníomhaíochtaí aistriú feasa do staidéir for-rochtana eolaíochta agus inscne. Ba 
mhaith liom aitheantas a thabhairt go sonrach do Tom Kelly agus do Paul Cotter a bheidh i gceannas ar 
dhá thionscadal Fís 2020 mhóra -. FairShare agus MASTER".

Áirítear leis na tionscadail taighde rathúla a bheidh Teagasc i gceannas orthu nó rannpháirteach iontu: 

• MASTER - Feidhmeanna Micribhithóim do chórais bhia inbhuanaithe trí Theicneolaíochtaí agus 
Fiontar

• FAIRshare - Uirlisí Comhairleacha Feirme maidir le Nuálaíocht Dhigiteach arna Réadú agus arna 
gComhroinnt

• REFLOW - Athshlánú Fosfair do Leasacháin ó dhramhaíl próiseála déiríochta

• SARMENTI - Ilbhraiteoirí cliste leabaithe agus córas slán d’fhaireachán ar chothaithigh ithreach 
agus astaíochtaí gásacha

• Gender-SMART Bainistiú Eolaíochta na Talmhaíochta agus na nEolaíochtaí Bitheacha, lena n-áirítear 
Taighde agus Teagasc

• GenSPaD - Roghnúchán Géanómaíoch don Díleáiteacht Féaraigh

• SmartAgriHubs - Ceangal na bponcanna d’fhonn acmhainneacht nuálaíochta do chlaochlú 
digiteach na hearnála agraibhia Eorpaí

• BEST4SOIL - Borradh a chur faoi 4 DHEA-chleachtas d’fholláine na hITHREACH san Eoraip

• MICROBIOMESUPPORT - I dtreo gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta comhordaithe sa chóras 
bia chun tacú le spriocanna bithgheilleagair idirnáisiúnta (agus AE)

• Legumes Translated - Fios a aistriú don fheirmeoireacht léagúm-bhunaithe do chórais bheathaithe 
agus bhia

• Cork Discovers: Learn, Live, Love Research
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TUAIRISC AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE LE CUR FAOI BHRÁID THITHE AN OIREACHTAIS

Tuairim ar na ráitis airgeadais

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Teagasc don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 de réir mar is gá faoi fhorálacha an Achta 
Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988. Tá sna ráitis airgeadais

• ráiteas comhdhlúite ar ioncam agus caiteachas

• ráiteas comhdhlúite ar ioncam cuimsitheach

• ráiteas ar staid airgeadais an Ghrúpa agus Teagasc

• ráiteas comhdhlúite ar athruithe ar chaipiteal agus ar chúlchistí

• ráiteas ar athruithe ar chaipiteal agus ar chúlchistí Teagasc

• ráiteas comhdhlúite ar shreafaí airgid thirim agus

• na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha chuntasaíochta.

I mo thuairimse, tugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach, cóir ar acmhainní, dliteanais agus staid airgeadais an Ghrúpa agus Teagasc 
amhail an 31 Nollaig 2018 agus ar ioncam agus caiteachas an Ghrúpa do 2018 de réir Chaighdeán um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 
- An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is infheidhme san RA agus i bPoblacht na hÉireann.

Bonn na tuairime

Rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) arna bhfógairt ag an Eagraíocht 
Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Cuirtear síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin sin san aguisín leis an tuarascáil seo. Tá 
mé neamhspleách ar Teagasc agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam ar aon dul leis na caighdeáin.

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá faighte agam imleor agus iomchuí chun bonn a sholáthar le mo thuairim.

Tuarascáil ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais agus ar ábhair eile.

Sholáthair Teagasc faisnéis eile áirithe in éineacht leis na ráitis airgeadais. Áirítear leis sin an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialachais agus 
an ráiteas maidir le rialú inmheánach. Cuirtear síos ar mo chuid freagrachtaí as tuairisciú ar a leithéid d'fhaisnéis, agus ar ábhair eile áirithe 
ar a ndéanaim tuairisciú de réir eisceachta san aguisín leis an tuarascáil seo.

Soláthar neamh-chomhlíontach

Tarraingím aird ar an ráiteas maidir le rialú inmheánach ina nochtar gur thabhaigh Teagasc caiteachas €1.2 milliún ar earraí agus seirbhísí 
nach raibh a soláthar i gcomhréir leis na nósanna imeachta ábhartha. Leagtar amach sa ráiteas maidir le rialú inmheánach freisin na 
céimeanna atá á nglacadh chun dul i ngleic leis na laigí soláthair sin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
An 26 Meitheamh 2019
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Aguisín leis an tuarascáil

Freagrachtaí chomhaltaí an Údaráis

Mar a shonraítear sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil chomhaltaí 
an Údaráis, tá comhaltaí an Údaráis freagrach as

• na ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá forordaithe faoi Alt 12 
den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988

• chun a chinntiú go dtugtar léargas fírinneach agus cóir leis 
na ráitis airgeadais de réir FRS102

• rialtacht na n-idirbheart a chinntiú

• measúnú maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil úsáid bhonn 
an ghnóthas leantaigh de chuntasaíocht iomchuí, agus

• a leithéid de rialú inmheánach agus a mheasann siad 
riachtanach chun ullmhú na ráiteas airgeadais a chumasú 
atá saor ó mhíshonrú ábhartha, bíodh nó ná bíodh mar 
gheall ar chalaois nó earráid.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Éilítear orm faoin Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus 
Comhairle), 1988 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais 
Teagasc agus chun tuairisciú orthu chuig Tithe an Oireachtais.

Is é mo chuspóir agus an t-iniúchadh á chur chun feidhme dearbhú 
réasúnta a fháil maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na ráitis 
airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíshonrú ábhartha mar gheall ar 
chalaois nó earráid. Is ionann dearbhú réasúnta agus ardleibhéal 
dearbhaithe, ach ní ráthaíocht é go mbraithfear míshonrú ábhartha i 
gcónaí nuair atá sé ann le hiniúchadh arna chur chun feidhme de réir 
na ISAnna. D'fhéadfadh míshonruithe teacht chun cinn mar gheall ar 
chalaois nó earráid agus meastar ábhartha iad dá mbeifí ag súil ar 
bhonn réasúnta go mbeadh tionchar acu ar chinntí eacnamaíocha 
úsáideoirí arna nglacadh ar bhonn na ráiteas airgeadais seo.

Mar chuid d'iniúchadh de réir na ISAnna, bainim úsáid as 
breithiúnas gairmiúil agus coimeádaim sceipteachas gairmiúil ar 
feadh an iniúchta. Agus sin á dhéanamh agam:

• sainaithním agus measaim na rioscaí de mhíshonrú ábhartha 
na ráiteas airgeadais bíodh mar gheall ar chalaois nó earráid; 
déanaim nósanna imeachta iniúchta a dhearadh agus a 
chur chun feidhme atá freagrúil i leith na rioscaí sin; agus 
faighim fianaise iniúchta atá imleor agus iomchuí chun bonn a 
sholáthar le mo thuairim. Tá an riosca gan míshonrú ábhartha 
mar thoradh ar chalaois a bhrath níos airde ná míshonrú 
ábhartha mar thoradh ar earráid a bhrath, mar d'fhéadfadh 
claonpháirteachas, brionnú, easnaimh intinniúla, mífhaisnéisí, 
nó gabháil treise ar rialú inmheánach a bheith i gceist leis.

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don 
iniúchadh seo d'fhonn nósanna imeachta iniúchta a 
dhearadh atá iomchuí sna himthosca, ach ní chun críche 
tuairim a léiriú ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha.

• Déanaim measúnú ar oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta 
arna n-úsáid agus ar réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus nochtuithe gaolmhara.

• Déanaim conclúid maidir le hoiriúnacht úsáid bhonn an 
ghnóthas leantaigh de chuntasaíocht agus, bunaithe ar an 
bhfianaise iniúchta arna fáil, cé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
neamhchinnteacht ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí 
nó dálaí lena bhféadfaí amhras suntasach a chur i gcumas 
Teagasc leanúint mar ghnóthas leantach. Má dhéanaim 
conclúid go bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann, éilítear orm 
aird a tharraingt i mo thuarascáil ar na nochtuithe gaolmhara 
sna ráitis airgeadais nó, mura bhfuil a leithéid de nochtuithe 
imleor, mo thuairim a mhionathrú. Tá mo chonclúidí bunaithe 
ar an bhfianaise iniúchta arna fáil suas le dáta mo thuarascála. 
D'fhéadfadh imeachtaí nó dálaí sa todhchaí, áfach, a bheith ina 
gcúis le Teagasc a scor de leanúint mar ghnóthas leantach.

• Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus 
inneachar foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear 
na nochtuithe, agus cibé an léirítear na hidirbhearta agus 
imeachtaí bunúsacha leis na ráitis airgeadais ar bhealach 
lena mbaintear cur i láthair chothrom amach.

Déanaim cumarsáid leo siúd a bhfuil rialachas mar thasc acu maidir le 
raon feidhme agus uainiú beartaithe an iniúchta agus torthaí suntasacha 
an iniúchta, i measc ábhair eile, lena n-áirítear aon easnaimh shuntasacha 
sa rialú inmheánach a shainaithním le linn m'iniúchta.

Faisnéis seachas na ráitis airgeadais

Ní chlúdaítear le mo thuairim ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis eile 
a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, agus ní léirím aon fhoirm de 
chonclúid maidir le dearbhú ina leith.

I dtaca leis m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na 
ISAnna an fhaisnéis eile a léamh atá curtha i láthair agus, trí sin a 
dhéanamh, breithniú cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis eile 
neamhchomhsheasmhach ar bhonn ábhartha leis na ráitis airgeadais 
nó le mo chuid eolais arna fháil le linn an iniúchta, nó má tá cumar air ar 
shlí eile go bhfuil sí míshonraithe go hábhartha. Má dhéanaim conclúid, 
bunaithe ar an obair atá curtha chun feidhme agam, go bhfuil an fhaisnéis 
eile míshonraithe go hábhartha, éilítear orm an fhíric a thuairisciú.

Tuairisciú ar nithe eile

Déantar m'iniúchadh trí thagairt do na gnéithe speisialta a bhaineann 
le comhlachtaí Stáit ó thaobh a mbainistithe agus a bhfeidhmithe 
de. Tuairiscím má aithním gnóthaí ábhartha a bhaineann leis an 
mbealach a ndearnadh gnó poiblí.

Déanaim iarracht fianaise a fháil faoi rialtacht na n-idirbheart airgeadais 
i rith an iniúchta. Tuairiscím má aithním aon chás ábhartha nuair nár 
cuireadh airgead poiblí i bhfeidhm le haghaidh na críche beartaithe nó 
nuair nár chloígh na hidirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad.

Tugaim tuairisc de réir eisceachta sa chás, i mo thuairim,

• nach bhfuair mé gach faisnéis agus míniúchán a theastaigh 
uaim i dtaca le m'iniúchadh, nó

• nach raibh taifid chuntasaíochta na Cuideachta imleor le cur ar ár 
gcumas na ráitis airgeadais a iniúchadh i gceart, gan bhac, nó

• nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid 
chuntasaíochta.
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH

Raon feidhme na freagrachta 

Thar ceann Teagasc, admhaím freagracht an Údaráis as a chinntiú go gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe 
inmheánaigh. Tugtar riachtanais an Cóid Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) san áireamh leis an bhfreagracht sin.

Cuspóir an chórais rialaithe inmheánaigh 

Deartar an córas rialaithe inmheánaigh chun riosca a bhainistiú chuig leibhéal infhulaingthe seachas chun é a dhíothú. Ní féidir leis an 
gcóras ach dearbhú réasúnta, nach bhfuil absalóideach, a thabhairt go ndéantar sócmhainní a chosaint, idirbhearta a údarú agus a 
thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó mírialtachtaí ábhartha a chosc nó a bhrath in am trátha. 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann leis an treoir a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm in 
Teagasc don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 agus suas le dáta ceadaithe na ráiteas airgeadais. 

Cumas chun déileáil le riosca 

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (ARC) ag Teagasc atá comhdhéanta de thriúr atá ina gcomhaltaí den Údarás, agus duine acu mar 
Chathaoirleach, mar aon le comhalta seachtrach amháin ag a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchóireachta. Tháinig an ARC le chéile 
4 huaire le linn 2018. 

Bhunaigh Teagasc feidhm iniúchta inmheánaigh freisin a soláthraítear acmhainní imleora di agus lena gcuirtear clár oibre chun feidhme 
arna chomhaontú leis an ARC. 

Rinne an ARC athbhreithniú ar an mbeartas bainistíochta riosca lena leagtar amach an inghlacthacht riosca dá chuid, na próisis 
bainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus lena sonraítear róil agus freagrachtaí na foirne maidir le riosca. Eisíodh an beartas don fhoireann 
uile nach mór di oibriú laistigh de bheartais bainistíochta riosca Teagasc, chun an lucht bainistíochta a chur san airdeall maidir le rioscaí 
agus laigí rialaithe a thagann chun cinn agus chun freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin. 

Creat riosca agus rialaithe 

Tá córas rialaithe bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag teagasc lena ndéantar na príomhrioscaí a shainaithint agus a thuairisciú mar 
aon leis na bearta bainistíochta atá á nglacadh chun tabhairt fúthu agus, a mhéid is féidir, chun na rioscaí sin a mhaolú. 

Tá clár rioscaí i bhfeidhm lena sainaithnítear na príomhrioscaí os comhair Teagasc agus rinneadh iad sin a shainaithint, a mheasúnú agus 
a ghrádú de réir a dtábhachta. Déanann an ARC an clár a athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn ráithiúil. Baintear úsáid as torthaí 
na n-athbhreithnithe sin chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh lena chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú chuig leibhéal 
inghlactha. 

Sonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus gníomhaíochtaí a theastaíonn chun rioscaí a mhaolú agus an fhreagracht as rialuithe a oibriú 
arna sannadh d'fhoireann shainiúil. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil na gnéithe a leanas: 

• rinneadh nósanna imeachta maidir le príomhphróisis ghnó uile a dhoiciméadú, 

• sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal an luchta bainistíochta le cuntasacht chomhfhreagrach, 

• tá córas buiséadaithe iomchuí ann lena mbaineann buiséad bliantúil ar a ndéanann lucht bainistíochta sinsearaí athbhreithniú 
leanúnach, 

• tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a chinntiú, 

• tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint, agus 

• trí nósanna imeachta rialaithe ar mhaoiniú deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha cinntítear rialú imleor ar fhaomhadh deontas 
agus monatóireacht agus athbhreithniú ar dheontaithe chun a chinntiú gur cuireadh maoiniú deontais i bhfeidhm chun na críche 
atá beartaithe. 
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Monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach 

Tá nósanna imeachta foirmiúla i bhfeidhm le próisis rialaithe a mhonatóiriú agus cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach 
as gníomhaíochtaí ceartaitheacha a fheidhmiú agus don lucht bainistíochta agus don Údarás, nuair is ábhartha, ar bhonn tráthúil. 
Dearbhaím go bhfuil na córais monatóireachta leanúnaí a leanas i bhfeidhm: 

• sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm chun oibriú na bpriomhrialuithe sin a 
mhonatóiriú agus aon easnaimh a shainaithnítear a thuairisciú, 

• bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal ar a bhfuil freagracht as bainistíocht airgeadais sannta, agus 

• déanann an lucht bainistíochta sinsearaí athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla feidhmíochta agus 
airgeadais lena léirítear feidhmíocht airgeadais i gcoinne buiséad/réamhaisnéisí. 

Soláthar

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag Teagasc chun comhlíontacht rialacha agus treoirlínte soláthair a chinntiú.  Déanann 
Teagasc athbhreithniú ar stádas comhlíontachta na gconarthaí agus na n-orduithe ceannaigh uile a bhfuil a luach níos mó ná €25,000.  In 
2018 rinne Teagasc athbhreithniú ar 387 conradh agus ordú ceannaigh (caiteachas oibriúcháin ghinearálta €42m). As an líon sin, fuarthas 
amach go raibh conarthaí agus orduithe ceannaigh a bhain le 7 soláthraí neamh-chomhlíontach agus gurbh fhiú €1.196m iad sin. Tá 
próiseas tairisceana á reáchtáil faoi láthair i dtaca leis na conarthaí sin, a bhaineann le seirbhísí amhail teileachumarsáid, seachfhoinsiú, 
bia ainmhithe agus glantachán, agus tiocfaidh siad chun a bheith comhlíontach in 2019. Tá conradh teileachumarsáide amháin le 
haistriú chuig líonra an Rialtais, sin nó reáchtálfar próiseas tairisceana i dtaca leis ar bhonn céimnithe.  Tháinig idirbhearta le 3 cinn de 
na 7 soláthraí chun solais den chéad uair in 2017.  Nósanna imeachta soláthair an-chasta ar fad atá i gceist, a bhaineann le conarthaí 
teileachumarsáide agus seachfhoinsithe, agus tosaíodh á gcur ina gceart sa bhliain 2017. Lean an próiseas sin ar aghaidh in 2018.  Ba 
é €630,000 an caiteachas iomlán ar na conarthaí neamh-chomhlíontacha sin in 2018. 

Athbhreithniú ar Éifeachtacht

Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta ag Teagasc chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht na nósanna imeachta bainistíochta 
agus rialaithe riosca dá chuid. Déantar monatóireacht agus athbhreithniú ag Teagasc ar éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais a 
threorú ag obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar 
a gcuid oibre agus an luchta bainistíochta sinsearaí laistigh de Teagasc atá freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais inmheánaigh a 
fhorbairt agus a chothabháil.

Deimhním go ndearna an tÚdarás athbhreithniú ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha le haghaidh 2018.

Saincheisteanna rialaithe inmheánaigh

Ní dhearnadh aon laigí a shainaithint sa rialú inmheánach, seachas na cinn a tugadh faoi deara faoi Soláthar, maidir le 2018 ón dteastaíonn 
nochtadh sna ráitis airgeadais.

An tUas. Liam Herlihy
Cathaoirleach
An 19 Meitheamh 2019
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Rialachas 

Bunaíodh Údarás Teagasc faoin Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988. Leagtar feidhmeanna an Údaráis amach sa 
Chéad Sceideal den Acht sin. Tá an tÚdarás cuntasach don Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus tá sé freagrach as dea-rialachas a 
chinntiú agus déanann sé an tasc sin trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a shocrú agus cinntí straitéiseacha a ghlacadh maidir le 
saincheisteanna príomhghnó uile. Tá an Stiúrthóir agus an fhoireann bhainistíochta sinsearaí freagrach as bainistíocht, rialú agus stiúradh 
rialta laethúil Teagasc. Ní mór don Stiúrthóir agus don fhoireann an treo ginearálta straitéiseach a leanúint a leagann an tÚdarás amach 
agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag comhaltaí uile an Údaráis ar phríomhghníomhaíochtaí agus ar phríomhchinntí a 
bhaineann leis an aonán, agus ar aon rioscaí suntasacha a d'fheadfadh teacht chun cinn. Gníomhaíonn an Stiúrthóir mar idirghabhálaí 
díreach idir an tÚdarás agus lucht bainistíochta Teagasc.
 
Freagrachtaí an Údaráis 

Tá obair agus freagrachtaí an Údaráis leagtha amach san Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988, ina bhfuil cúrsaí 
freisin atá coimeádta go sainiúil le haghaidh chinneadh an Údaráis. I measc na mbuanmhíreanna a bhreithníonn an tÚdarás tá: 

• dearbhú leasanna, 

• tuarascálacha na gcoistí, 

• tuarascálacha airgeadais/ cuntais bhainistíochta, 

• tuarascálacha ar fheidhmíocht, agus 

• ábhair fhorchoimeádta. 

Éilítear in Alt 12(1) den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 ar an Údarás gach gnáthchuntas cuí a choinneáil ar 
airgead a fhaigheann nó a chaitheann an tÚdarás, i cibé foirm a ordóidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, le toiliú an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe. 

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, éilítear ar Údarás Teagasc: 

• beartais chuntasaíochta iomchuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, 

• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama 

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura meastar iomchuí é talamh slán a dhéanamh de go leanfaidh sé 
ar aghaidh ag feidhmiú, agus 

• a shonrú cé acu ar cloíodh le caighdeáin chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon imeacht ábhartha a bhí nochta agus atá mínithe 
sna ráitis airgeadais; 

Tá an tÚdarás freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a choimeád lena nochtar, le cruinneas réasúnta, staid an Údaráis ó thaobh 
airgeadais de ag aon am, agus lena gcuirtear ar a chumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais le hAlt 12(1) den Acht Talmhaíochta 
(Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988. Tá an tÚdarás freagrach as cothabháil agus macántacht an eolais chorparáidigh agus airgeadais 
atá ar láithreán gréasáin Teagasc.

Tá an tÚdarás freagrach as an bplean gnó agus buiséad bliantúil a fhaomhadh. Rinneadh measúnú ar fheidhmíocht Teagasc trí thagairt 
don phlean gnó agus buiséad bliantúil an 6 Márta 2019.

Tá an tÚdarás freagrach chomh maith as a chuid sócmhainní a chosaint agus, dá réir sin, as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois 
agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

Measann an tÚdarás go dtugtar léargas fírinneach agus cóir le ráitis airgeadais Teagasc ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid 
airgeadais Teagasc amhail an 31 Nollaig 2018. 

Athbhreithniú ar fheidhmíocht an údaráis
 
Rinne Teagasc meastóireacht inmheánach ar fheidhmíocht an Údaráis i dtreo dheireadh 2017. Toisc gur fhág an-chuid comhaltaí an 
tÚdarás in 2018, beartaíodh gurbh fhearr meastóireacht sheachtrach ar fheidhmíocht a dhéanamh sa chéad leath de 2019 in ionad 
meastóireacht inmheánach eile a dhéanamh ag deireadh 2018.
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Struchtúr an Údaráis 

Tá an tÚdarás comhdhéanta de Chathaoirleach agus deich ngnáthchomhalta, agus ceapann an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara gach 
duine acu. Is iondúil go gceaptar comhaltaí chun an Údaráis go ceann tréimhse cúig bliana (agus féadtar iad a athcheapadh uair amháin) 
agus go dtagann siad le chéile uair sa mhí, seachas mí Lúnasa. Sa an tábla thíos sonraítear an tréimhse cheapacháin do chomhaltaí an 
Údaráis a bhí in oifig le linn 2018:

Comhalta den Údarás Ról Tréimhse an cheapacháin

Herlihy, An tUas. Liam Cathaoirleach An 17 Meán Fómhair 2018 – An 16 Meán Fómhair 2023

Cawley, an Dr.  Noel Cathaoirleach An 17 Meán Fómhair 2008 – An 16 Meán Fómhair 2018

Buckley, An tUas. John Gnáthbhall An 28 Meán Fómhair 2018 – An 27 Meán Fómhair 2023

Cooke, An tUas. Tommy Gnáthbhall An 5 Deireadh Fómhair 2011 – An 4 Deireadh Fómhair 2021

Duffy, An tUas. Patrick Gnáthbhall An 28 Meán Fómhair 2018 – An 27 Meán Fómhair 2023

Fitzgerald, an tOll. Gerald Gnáthbhall An 15 Meán Fómhair 2013 – An 14 Meán Fómhair 2023

Gibbons, An tUas. Padraig Gnáthbhall An 15 Meán Fómhair 2008 – An 14 Meán Fómhair 2018

Gleeson, An tUas. Brendan Gnáthbhall An 9 Eanáir 2013 – An 29 Deireadh Fómhair 2018

Hennessy, An tOll. Thia Gnáthbhall An 23 Bealtaine 2018 – An 22 Bealtaine 2023

Jagoe, An tUas. Alan Gnáthbhall An 15 Meán Fómhair 2013 – An 14 Meán Fómhair 2018

Kennedy, An tUas. Richard Gnáthbhall An 25 Bealtaine 2016 – An 26 Eanáir 2020

Larkin, An tUas. Joseph Gnáthbhall An 10 Deireadh Fómhair 2014 – An 9 Deireadh Fómhair 2019

Murphy Uas., Clíona Gnáthbhall An 29 Aibreán 2015 – An 28 Aibreán 2020

O'Connell, Eilis, Uas. Gnáthbhall An 30 Deireadh Fómhair 2018 – An 21 Eanáir 2023

Pierce, an Dr. Karina Gnáthbhall An 9 Eanáir 2013 – An 8 Eanáir 2018

Woulfe, An tUas. Liam Gnáthbhall An 29 Aibreán 2015 – An 28 Aibreán 2020

Tá cúig choiste curtha ar bun ag an Údarás, eadhon: 

1. An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (ARC): triúr comhaltaí den Údarás agus comhalta seachtrach amháin. Is é ról an ARC tacú 
leis an Údarás maidir lena chuid freagrachtaí i dtaca le saincheisteanna riosca, rialaithe agus rialachais agus dearbhaithe ghaolmhar. 
Tá an ARC neamhspleách ar bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Go háirithe, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht 
ghníomhach agus neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánaigh lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchóireachta. Tuairiscíonn an ARC 
don Údarás tar éis gach cruinnithe, agus ar bhonn foirmiúil i scríbhinn gach bliain. 

Seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca le linn 2018: An tUasal Liam Woulfe, Cathaoirleach, an tUasal Padraig 
Gibbons agus an tUasal Brendan Gleeson. Bhí ceithre chruinniú den ARC in 2018. I gcaitheamh 2018, chríochnaigh an tUas. Gibbons 
agus an tUas. Gleeson a dtéarma ar an Údarás agus tháinig an tOll. Thia Hennessy agus Eilis O'Connell, Uas. i gcomharbacht orthu. 

2. An Coiste Oibríochtaí (OC): ceathrar comhaltaí den Údarás. Is é ról an OC tacú leis an Údarás athbhreithniú agus machnamh a 
dhéanamh ar ábhair a bhaineann le Clár Oibríochtaí i dTeagasc agus chun tuairisciú agus moltaí a dhéanamh don Údarás, chomh maith 
le glacadh le dea-chleachtas. Is iad seo a leanas comhaltaí an Údaráis den Choiste sin: An tUasal Tommy Cooke, Cathaoirleach, an Dr. 
Noel Cawley, an tUasal Cliona Murphy agus an tUasal Joe Larkin. Bhí trí chruinniú den OC in 2018. I gcaitheamh 2018, chríochnaigh an 
Dr. Cawley a théarma ar an Údarás agus tháinig an tUas. Liam Herlihy i gcomharbacht air. 

3. An Coiste Comhairleach agus Oideachais (AEC): Cúigear comhaltaí den Údarás. Is é ról an AEC tacú leis an Údarás athbhreithniú 
agus machnamh a dhéanamh ar ábhair a bhaineann le Cláir Chomhairleacha agus Oideachais i dTeagasc agus chun tuairisciú agus 
moltaí a dhéanamh don Údarás, chomh maith le glacadh le dea-chleachtas.i Seo a leanas comhaltaí an Choiste seo le linn 2018: An 
tUasal Alan Jagoe, Cathaoirleach, an tUasal Padraig Gibbons, an tUasal Joe Larkin, an tUasal Richard Kennedy and an tUasal Tommy 
Cooke Bhí sé chruinniú den AEC in 2018. I gcaitheamh 2018, chríochnaigh an tUas. Jagoe agus an tUas. Gibbons a dtéarma ar an 
Údarás agus tháinig an tUas. John Buckley agus an tUas Patrick Duffy i gcomharbacht orthu.
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4. An Coiste Taighde (RC): Cuimsítear cúigear comhaltaí den Údarás. Is é ról an RC tacú leis an Údarás athbhreithniú agus machnamh 
a dhéanamh ar ábhair a bhaineann le Cláir Taighde i dTeagasc agus chun tuairisciú agus moltaí a dhéanamh don Údarás, chomh maith 
le glacadh le dea-chleachtas.   

Seo a leanas comhaltaí an Choiste seo le linn 2018: An tOll. Gerald Fitzgerald, Cathaoirleach, an tUas. Richard Kennedy, an tUas. Joe 
Larkin, an Dr. Karina Pierce agus an tUas. Alan Jagoe. Bhí dhá chruinniú den RC in 2018. I gcaitheamh 2018, chríochnaigh an Dr. Karina 
Pierce agus an tUas. Jagoe a dtéarma ar an Údarás agus tháinig an tOll. Thia Hennessy agus an tUas. John Buckley i gcomharbacht 
orthu. 

5. An Coiste Ainmniúchán (NC): seisear comhaltaí den Údarás. Is é ról an NC folúntais a bhreithniú ar Údarás Teagasc agus moltaí 
a dhéanamh maidir le conas na folúntais a líonadh ar an mbealach is fearr. Seo a leanas comhaltaí an Choiste seo le linn 2018: An Dr. 
Noel Cawley, Cathaoirleach, an tOll. Gerald Fitzgerald, an tUas. Tommy Cooke, Cliona Murphy, Uas., an Dr. Karina Pierce agus an tUas. 
Padraig Gibbons. Bhí cruinniú amháin den NC in 2018. I gcaitheamh 2018, chríochnaigh an Dr. Cawley, an tUas. Gibbons agus an Dr. 
Pierce a dtéarma ar an Údarás agus tháinig an tUas. Liam Herlihy, an tOll. Thia Hennessy agus an tUas Patrick Duffy i gcomharbacht 
orthu. 

Sceideal tinrimh, táillí agus costas 

Tá sceideal tinrimh chruinnithe an Údaráis agus na gCoistí in 2018 leagtha amach thíos, lena n-áirítear na táillí agus na costais a fuair 
gach comhalta:

Cruinnithe an Údaráis 
2018

03 -
Ean

07 -
Feabh

07 -
Már

04 -
Aib

02 -
Beal

06 - 
Meith

04 - 
Iúil

05 - 
MFómh

03 - 
DFómh

07 - 
Samh

05 - 
Noll

Táillí
2018

€

Speansais 
2018

€

Herlihy, An tUas. Liam √ √ √ - -

Cawley, an Dr.  Noel - √ √ √ √ √ √ √ 15,390 2,447

Buckley, An tUas. John √ √ √ 3,990 1,647

Cooke, An tUas. Tommy √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11,970 2,924

Duffy, An tUas. Patrick - √ √ 3,990 543

Fitzgerald, an tOll. Gerald √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - 2,015

Gibbons, An tUas. Padraig √ √ √ √ √ √ √ √ 8,978 5,009

Gleeson, An tUas. Brendan √ - √ √ √ √ - - - - 78

Hennessy, An tOll. Thia - - √ √ √ √ - 890

Jagoe, An tUas. Alan √ - √ √ √ √ √ √ 8,978 4,009

Kennedy, An tUas. Richard - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11,970 1,605

Larkin, an tUasal Joe √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 2,585

Murphy Uas., Clíona √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ - 2,452

O'Connell, Eilis, Uas. - √ - -

Pierce, an Dr. Karina √ - 65

Woulfe, An tUas. Liam - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 11,970 2,567

77,236 28,836

Ní bhfuair seisear comhaltaí den Údarás táille de réir an phrionsabail Duine Amháin, Tuarastal Amháin (OPOS). Tharscaoil Cliona Murphy, 
atá i dteideal táille ó bhí 2015 ann, a cheart chun na teidlíochta.
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Na Príomhathruithe Pearsanra 

Tar éis do chúigear dul ar scor/éirí as, ceapadh cúigear comhaltaí nua chun an Údaráis le linn 2018 agus athcheapadh duine amháin.   

An Coiste Ainmniúchán 03 -
Aib

Cawley, an Dr.  Noel √

Fitzgerald, an tOll. Gerald √

Cooke, An tUas. Tommy √

Gibbons, An tUas. Padraig √

Murphy Uas., Clíona √

Pierce, an Dr. Karina -

Herlihy, An tUas. Liam

Hennessy, An tOll. Thia

Duffy, An tUas. Patrick

An Coiste Iniúchóireachta agus 
Riosca

23 -
Feabh

04 -
Iúil

05 - 
Noll

20 -
Noll

Woulfe, An tUas. Liam √ √ √ √

Gibbons, An tUas. Padraig √ √

Gleeson, An tUas. Brendan - -

O'Connell, an tUasal Noel √ √ √ √

Hennessy, An tOll. Thia √ √

O'Connell, Eilis, Uas. √ √

An Coiste Oibríochtaí 27 - 
Feabh

27 -
Lún

20 -
Noll

Cooke, An tUas. Tommy √ √ √

Cawley, an Dr.  Noel √ √

Murphy Uas., Clíona √ - √

Larkin, an tUasal Joe √ - √

Herlihy, An tUas. Liam -

An Coiste Taighde 06 -
Meith

16 -
Samh

Fitzgerald, an tOll. Gerald √ √

Kennedy, An tUas. Richard √ √

Larkin, an tUasal Joe √ √

Jagoe, An tUas. Alan √

Hennessy, An tOll. Thia -

Buckley, An tUas. John

An Coiste Comhairleach & 
Oideachais

07 -
Már

06 -
Aib

20 -
Aib

06 -
Meith

26 -
Iúil

05 -
MFómh

Jagoe, An tUas. Alan √ √ √ √ √ √

Gibbons, An tUas. Padraig √ √ - √ - √

Larkin, an tUasal Joe √ √ - √ √ √

Kennedy, An tUas. Richard √ √ - √ √ √

Cooke, An tUas. Tommy √ √ √ √ √ √

Buckley, An tUas. John

Duffy, An tUas. Patrick
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Nochtuithe a éilítear faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) 

Tá an tÚdarás freagrach as a chinntiú gur chomhlíon Teagasc riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit ("an Cód"), 
arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. Éilítear go ndéanfaí na nochtuithe seo a leanas faoin gCód:

Costais chomhairleachta 

Folaíonn costais chomhairleoireachta an costas i leith comhairle sheachtrach don lucht bainistíochta agus ní fholaíonn feidhmeanna 
seachfhoinsithe ‘gnáthghnó’.

2018 2017

€'000 €'000

Comhairle dhlí 400 448

Comhairle airgeadais/um chánachas 115 175

Pinsin/Acmhainní Daonna 78 56

Comhairle ailtireachta/ innealtóireachta 1,034 887

Comhairle taighde 347 401

Eile 215 307

Costais chomhairleachta iomlána 2,189 2,274

Costais chomhairleachta arna gcaipitliú 837 324

Costais chomhairleachta arna ngearradh ar an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar Cúlchistí 
Ioncaim Coinnithe

1,352 1,950

Iomlán 2,189 2,274

Costais dlí agus socraíochtaí 

Tá miondealú sa tábla thíos de na suimeanna a aithníodh mar chaiteachas sa tréimhse tuairiscithe maidir le costais dlí, socraíochtaí agus 
imeachtaí eadrána agus idir-réitigh a bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. Níl san áireamh leis sin caiteachas a tabhaíodh i ndáil le 
comhairle ghinearálta dlí a fuair Teagasc atá nochta rud a nochtar sna costais Chomhairleachta thuas.

2018 2017

€'000 €'000

Táillí dlí - imeachtaí dlíthiúla 81 2

Costais dlí chontrapháirtí 17 -

Socraíochtaí 179 227

Iomlán 277 229
   
Tá 22 cás san áireamh faoi Shocraíochtaí sa bhliain 2018 (2017: 23).

Caiteachas taistil agus cothaithe 

Tá caiteachas taistil agus cothaithe catagóirithe mar a leanas:

2018 2017

Intíre €’000 €’000

Údarás 30 30

Fostaithe 4,794 4,594

Idirnáisiúnta

Údarás - -

Fostaithe 814 770

5,638 5,394
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Caiteachas Fáilteachais 

Áirítear an caiteachas fáilteachais a leanas leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:

2018 2017

€'000 €'000

Fáilteachas don fhoireann 28 20

Fáilteachas do chliaint 12 5

Iomlán 40 25

De réir a gcomhaontuithe fostaíochta/socrúcháin tá cuid den fhoireann agus de na mic léinn i dteideal béilí i gceaintíní coláiste. In 2018 
chosain sé €32,658 (2017: €32,219) leis na béilí sin a chur ar fáil.

Tá comhaontú urraíochta 10 mbliana um scothshuíocháin le Páirc an Chrócaigh ar chostas bliantúil €4,800 chun an fhoireann a dhreasú 
agus siamsa a thabhairt do pháirtithe leasmhara. Is é €4,800 an costas a bhí ar dhreasachtaí foirne in 2018.

Ráiteas comhlíontachta 

Ghlac an tÚdarás leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) agus tá nósanna imeachta curtha ar bun aige chun 
comhlíontacht ina leith a chinntiú. Chomhlíon Teagasc an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit le haghaidh 2018.

An tUas. Liam Herlihy         Eilis O'Connell, Uas.
Cathaoirleach          Comhalta den Údarás
An 19 Meitheamh 2019         An 19 Meitheamh 2019
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2018 2017

Nótaí €’000 €’000

Ioncam

Deontais ón Oireachtas 4 149,171 142,591

Maoiniú ón AE 5 2,045 2,016

Díolachán beostoic 2,692 3,926

Ioncam oibríochtúil 6 33,245 33,603

Maoiniú iarchurtha glan do shochair scoir 10 (2,644) (3,507)

Brabús/ (caillteanas) ar dhiúscairt sócmhainní seasta 12 34 (192)

Deontais, tabhartais agus tobhaigh dheonacha 5,693 3,222

Díolachán earraí 103 71

Seirbhísí taighde agus teicneolaíochta 1,867 1,488

Ioncam Iomlán 192,206 183,218

Caiteachas 7 (186,612) (178,195)

Barrachas oibriúcháin 5,594 5,023      

Ús infhaighte 15 18

Barrachas roimh aistrithe agus cáin 5,609 5,041

Aistriú chuig Cuntas Caipitil 23 (4,802) (2,597)

Barrachas don bhliain airgeadais roimh cháin 807 2,444 

Cánachas 11 (18) (46)

Barrachas don bhliain airgeadais 789 2,398

Barrachas inchurtha i leith 

Teagasc 739 2,280

Leas neamh-urlámhais 50 118

789 2,398  
    
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-35.

An tUas. Liam Herlihy         An tOllamh Gerry Boyle
Cathaoirleach          An Stiúrthóir
An 19 Meitheamh 2019         An 19 Meitheamh 2019
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

RÁITEAS COMHDHLÚITE AR IONCAM CUIMSITHEACH
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

2018 2017

Nótaí €’000 €’000

Barrachas don bhliain airgeadais 789 2,398

Gnóthachan/ (caillteanas) achtúireach ar dhliteanais sochair scoir 10 136,676 (59,741)

Coigeartú ar mhaoiniú sochar scoir iarchurtha 10 (136,676) 59,741

Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain 789 2,398

Teagasc 739 2,280

Leas neamh-urlámhais 50 118

789 2,398

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-35.
 
 

An tUas. Liam Herlihy         An tOllamh Gerry Boyle
Cathaoirleach          An Stiúrthóir
An 19 Meitheamh 2019         An 19 Meitheamh 2019
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

RÁITEAS AR AN STAID AIRGEADAIS CHOMHDHLÚITE AGUS STAID AIRGEADAIS TEAGASC 
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2018

         Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

Nóta €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní neamhreatha

Maoin, gléasra agus trealamh 12 110,865 101,369 102,981 98,179

Infheistíochtaí 14 719 438 720 439

111,584 101,807 103,701 98,618

Sócmhainní reatha

Fardail 15 5,265 5,862 5,265 5,862

Infháltais: méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin 17 27,610 26,913 27,005 26,528

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim 18 27,645 20,995 25,709 19,410

60,520 53,770 57,979 51,800

Suimeanna iníoctha: méideanna atá dlite laistigh de 
bhliain amháin

Suimeanna iníoctha agus fabhruithe 19 18,802 20,145 18,314 19,906

Ioncam iarchurtha 20 26,299 18,887 26,200 18,753

45,101 39,032 44,514 38,659

Glansócmhainní reatha 15,419 14,738 13,465 13,141

Iomlán na sócmhainní lúide dliteanais reatha 127,003 116,545 117,166 111,759

Soláthairtí do dhliteanais

Cáin iarchurtha 22 119 110 - -

Suimeanna iníoctha: méideanna atá dlite tar éis bliain amháin

Ioncam iarchurtha 21 354 468 108 175

126,530 115,967 117,058 111,584

Maoiniú sochar scoir iarchurtha 10 1,149,519 1,288,839 1,149,519 1,288,839

Oibleagáid i ndáil le sochar scoir 10 (1,149,519) (1,288,839) (1,149,519) (1,288,839)

Glansócmhainní 126,530 115,967 117,058 111,584

Caipiteal agus cúlchistí

Cuntas caipitil 102,981 98,179 102,981 98,179

Cúlchistí ioncaim 15,533 14,744 14,077 13,405

Ranníocaíocht chaipitiúil 8,016 3,044 - -

126,530 115,967 117,058 111,584

Cúlchistí inchurtha i leith Teagasc 120,445 112,344 117,058 111,584

Leas neamh-urlámhais 6,085 3,623 - -

126,530 115,967 117,058 111,584

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-35. 

An tUas. Liam Herlihy         An tOllamh Gerry Boyle
Cathaoirleach          An Stiúrthóir
An 19 Meitheamh 2019         An 19 Meitheamh 2019
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

RÁITEAS COMHDHLÚITE AR ATHRUITHE AR CHAIPITEAL AGUS AR CHÚLCHISTÍ
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2018

GRÚPA

Cuntas 
caipitil

Ranníocaíocht 
chaipitiúil Cúlchistí ioncaim

Ranníocaíocht 
chaipitiúil Iomlán

Grúpa

Leas 
neamh-

urlámhais
Leas neamh-

urlámhais

Nóta €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Amhail an 1 Eanáir 2017 95,582 - 11,885 461 2,660 110,588

Barrachas don bhliain - - 2,280 118 - 2,398

Caillteanas achtúireach ar dhliteanais sochar scoir 10 - - (59,741) - - (59,741)

Coigeartú ar mhaoiniú sochar scoir iarchurtha 10 - - 59,741 - - 59,741

Ioncam cuimsitheach iomlán - - 2,280 118 - 2,398

Breisiú ar ranníocaíocht chaipitiúil  - - - - 384 384

Méideanna arna gcaipitliú maidir le sócmhainní 
ceannaithe  12 9,732 - - - - 9,732

Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí 12 (296) - - - - (296)

Lúide: amúchta i gcomhréir le dímheas ar 
shócmhainní       12 (6,941) - - - - (6,941)

Cealú caillteanais lagaithe 12 102 - - - - 102

Amhail an 31 Nollaig 2017 98,179 - 14,165 579 3,044 115,967

112,344 3,623 115,967

Barrachas don bhliain - - 739 50 - 789

Gnóthachan achtúireach ar dhliteanais sochair scoir 10 - - 136,676 - - 136,676

Coigeartú ar mhaoiniú sochar scoir iarchurtha 10 - - (136,676) - - (136,676)

Ioncam cuimsitheach iomlán - - 739 50 - 789

Breisiú ar ranníocaíocht chaipitiúil - 2,560 - - 2,412 4,972

Méideanna arna gcaipitliú maidir le sócmhainní 
ceannaithe  

12
12,899 - - - - 12,899

Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí 12 (468) - - - - (468)

Lúide: amúchta i gcomhréir le dímheas ar 
shócmhainní       

12
(7,629) - - - - (7,629)

Amhail an 31 Nollaig 2018 102,981 2,560 14,904 629 5,456 126,530

120,445 6,085 126,530
 
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-35.
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

RÁITEAS AR ATHRUITHE AR CHAIPITEAL AGUS AR CHÚLCHISTÍ
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2018

TEAGASC

Cuntas 
caipitil

Cúlchistí 
ioncaim Iomlán

Nóta €’000 €’000 €’000

Amhail an 1 Eanáir 2017 95,582 11,281 106,863

Barrachas don bhliain - 2,124 2,124

Caillteanas achtúireach ar dhliteanais sochar scoir 10 - (59,741) (59,741)

Coigeartú ar mhaoiniú sochar scoir iarchurtha 10 - 59,741 59,741

Ioncam cuimsitheach iomlán - 2,124 2,124

Méideanna arna gcaipitliú maidir le sócmhainní ceannaithe  12 9,732 - 9,732

Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí 12 (296) - (296)

Lúide: amúchta i gcomhréir le dímheas ar shócmhainní       12 (6,941) - (6,941)

Cealú caillteanais lagaithe 12 102 - 102

Amhail an 31 Nollaig 2017 98,179 13,405 111,584

Barrachas don bhliain - 672 672

Gnóthachan achtúireach ar dhliteanais sochair scoir 10 - 136,676 136,676

Coigeartú ar mhaoiniú sochar scoir iarchurtha 10 - (136,676) (136,676)

Ioncam cuimsitheach iomlán - 672 672

Méideanna arna gcaipitliú maidir le sócmhainní ceannaithe  12 12,899 - 12,899

Glanmhéid a scaoileadh ar dhiúscairtí 12 (468) - (468)

Lúide: amúchta i gcomhréir le dímheas ar shócmhainní       12 (7,629) - (7,629)

Cealú caillteanais lagaithe 12 - - -

Amhail an 31 Nollaig 2018 102,981 14,077 117,058

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-35. 
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

RÁITEAS COMHDHLÚITE AR SHREABHADH AIRGID THIRIM 
AMHAIL AN 31 NOLLAIG 2018

GRÚPA

2018 2017

Nóta €’000 €’000

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 27 19,523 10,154

Ús a íocadh (77) (54)

Cáin a íocadh (9) (37)

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 19,437 10,063

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Íocaíochtaí le sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil 12 (18,058) (10,316)

Fáltais ó dhíolacháin sócmhainní seasta inláimhsithe 12 547 104

Íocaíochtaí chun infheistíochtaí a fháil 14 (263) (16)

Ús faighte 15 18

Ranníocaíocht chaipitiúil a fháil 4,972 385

Airgead tirim glan arna úsáid i ngníomhaíochtaí infheistíochta (12,787) (9,825)

Glanmhéadú ar airgead tirim agus ar coibhéisí airgid thirim 6,650 238

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir 20,995 20,757

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 31 Nollaig  27,645 20,995

Is é atá cuimsithe le hairgead tirim agus coibhéisí airgid thirim:

Airgead sa bhanc agus ar láimh 18 12,145 20,995

Taiscí gearrthéarmacha 18 15,500 -

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 31 Nollaig 27,645 20,995

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1-35. 
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

1. Eolas ginearálta

 Bunaíodh Teagasc faoin (Údarás Forbartha Talmhaíochta agus Bia na hÉireann) faoin Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus 
Comhairle), 1988. Is é an misean tacú le nuálaíocht eolaíochtbhunaithe san earnáil agraibhia agus leis an mbithgheilleagar níos 
leithne, rud a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag brabúsacht, iomaíochas agus inbhuanaitheacht. Tá príomhoifig chláraithe 
Teagasc suite ag Páirc na Darach, Ceatharlach. 

 Tá sciar 57% i seilbh Teagasc i Moorepark Technlogy Limited a bhfuil mar phríomhghníomhaíocht aige seirbhísí a sholáthar do 
Thaighde agus d'Fhorbairt.

2. Achoimre ar pholasaithe suntasacha cuntasaíochta

 Tá bunús na cuntasaíochta, agus na beartais chuntasaíochta shuntasacha, arna nglacadh ag Teagasc leagtha amach thíos. 
Cuireadh i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach iad go léir ar feadh na bliana agus i leith na bliana roimhe sin.

 2.1 Ráiteas comhlíontachta 

 Ullmhaíodh ráitis airgeadais Teagasc don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2018 i gcomhréir le FRS 102, an caighdeán tuairiscithe 
airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC). 

 2.2 Bunús an chomhtháthaithe

 Chun críocha na ráiteas airgeadais seo, cuimsítear le 'Grúpa Teagasc' an máthaireintiteas Teagasc agus an fhochuideachta dá 
chuid Moorepark Technology Limited. Tá beartais chuntasaíochta agus tréimhse chuntasaíochta na fochuideachta i gcomhréir 
le cinn an Ghrúpa. Cuirtear idirbhearta idirchuideachta agus iarmhéideanna agus gnóthachain ar idirbhearta as an áireamh. 
Tuairiscítear ar infheistíocht san fhochuideachta ar chostas lúide lagú. Tá sonraí maidir leis an bhfochuideachta i Nóta 14.

 2.3 Bonn a n-ullmhaithe

 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 atá faofa ag an Aire 
Talmhaíochta, Bia agus Mara le haontú an Aire Airgeadais faoi Alt 12 den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 
1988. Cuireadh na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach nuair a bhí plé á dhéanamh le míreanna 
a mheastar atá bainteach le ráitis airgeadais Teagasc.

 2.4 Aithint ioncaim

 Deontais ón Oireachtas
 Faigheann Teagasc deontais ón rialtas maidir le taighde agus tionscadail eile (deontais ioncaim) agus deontais chaipitil chun 

infheistíocht chaipitiúil a mhaoiniú. Aithnítear deontais ioncaim nach bhfuil critéir feidhmíochta san áireamh leo mar ioncam ar 
bhonn fáltas airgid. Cuirtear deontais lena bhforchuirtear critéir feidhmíochta shainiúla i leith ioncam iarchurtha agus déantar iad a 
thaifeadadh mar chreidiúnaí go dtí go gcomhlíontar na critéir feidhmíochta ábhartha agus go dtí go n-aithnítear na deontais mar 
ioncam. Déantar deontais chaipitil a scaoileadh go hioncam thar shaolré úsáideach ionchasach na sócmhainne ábhartha arna 
ceannach.

 Díolachán earraí 
 Aithnítear ioncam ó dhíolachán earraí nuair a aistrítear na rioscaí suntasacha agus luachanna saothair úinéireacht na n-earraí chuig 

an gceannaitheoir, ar sheoladh na n-earraí de ghnáth, nuair is féidir méid an ioncaim a thomhas go hiontaofa, nuair is dóchúil go 
sreabhfaidh na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann leis an idirbheart chuig an aonán agus nuair is féidir na costais a tabhaíodh, nó 
a bheidh le tabhú, maidir leis an idirbheart a thomhas go hiontaofa.
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RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

 Táillí comhairleacha
 Faigheann Teagasc ioncam le haghaidh conarthaí seirbhíse comhairlí bliantúla, conarthaí um pléghrúpaí bliantúla agus seirbhísí 

comhairleacha breise a chuirtear ar fáil. Aithnítear ioncam ó chonarthaí seirbhíse comhairlí bliantúla sa tréimhse chuntasaíochta 
ina ndéantar an sonrasc a eisiúint. Aithnítear ioncam ó chonarthaí um pléghrúpaí bliantúla agus seirbhísí comhairleacha breise sa 
tréimhse chuntasaíochta ina soláthraítear an tseirbhís nuair is féidir toradh an chonartha a mheas ar bhonn iontaofa.

 Ioncam fabhraithe 
 Aithnítear ioncam a dhéantar a thuilleamh ar earraí/seirbhísí arna soláthar, ach nach bhfuil billeáilte, de réir na dtéarmaí conarthacha 

mar ioncam fabhraithe ar an Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Aithnítear ioncam a dhéantar a thuilleamh ar thionscadail taighde, ach 
nach bhfuil éillithe, mar ioncam fabhraithe ar an Ráiteas ar an Staid Airgeadais, agus rialacha aonair na gcomhlachtaí maoinithe uile 
á dtabhairt san áireamh.

 Ioncam dleachta
 Aithnítear ioncam dleachta ar bhonn fabhraithe de réir shubstaint na gcomhaontuithe ábhartha. 

 Táillí teagaisc
 Aithnítear ioncam thar thréimhse an teagaisc.

 Figiúirí comparáideacha
 Rinneadh figiúirí comparáideacha a athghrúpáil agus a anailísiú arís, nuair a bhí sé riachtanach, ar an mbonn céanna leis na cinn 

don tréimhse reatha.

 2.5 Sochair fostaithe

 Cuireann an Grúpa réimse sochar ar fáil d’fhostaithe, mar shampla, socruithe íoctha saoire agus pleananna pinsin le sochar 
sainithe.

 (Sochair ghearrthéarmacha
 Aithnítear sochair ghearrthéarmacha, pá saoire agus sochair neamhairgeadaíochta eile dá shamhail ina measc, mar chostas sa 

tréimhse a bhfaightear an tseirbhís lena linn.

 Pleananna pinsin le sochar sainithe
 Feidhmíonn an Grúpa scéimeanna pinsin le sochar sainithe a bhíonn maoinithe go bliantúil ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear ón 

airgead a bhíonn ar fáil dó, lena n-áirítear airgead a chuireann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar fáil, agus ó ranníocaíochtaí 
a bhaintear as tuarastail na mball foirne.  Déantar dliteanais na Scéime Pinsin a thomhas ar bhonn achtúireach agus modh 
chreidiúint réamh-mheasta an aonaid á úsáid. Faightear luachálacha achtúireacha gach bliain agus déantar iad a nuashonrú ar 
dháta gach Ráitis ar an Staid Airgeadais.

          
 Ina theannta sin, feidhmíonn Teagasc Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (an Scéim Aonair), ar scéim pinsin le sochar sainithe 

í do státseirbhísigh inphinsin a earcaíodh an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair leis an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

 Léiríonn costais na sochar scoir na sochair scoir a thuill fostaithe sa tréimhse agus taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin 
foirne, a gcoinníonn an Grúpa iad. Aithnítear aon suim a bhaineann le muirear na sochar scoir mar ioncam sa mhéid agus go bhfuil 
sé inghnóthaithe, agus fritháirithe in aghaidh deontas a fhaightear le linn na bliana i leith íocaíochtaí sochar scoir a íoc.

 Aithnítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha de dheasca athruithe ar bhoinn tuisceana achtúireacha agus ó bharrachais 
agus easnaimh ó thaithí sa Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach don bhliain agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa 
mhéid atá inghnóthaithe ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

 Léiríonn dliteanais sochar scoir luach reatha na n-íocaíochtaí sochar scoir sa todhchaí a thuill baill foirne go dtí seo. Léiríonn maoiniú 
sochar scoir an tsócmhainn chomhfhreagrach a bheidh le gnóthú i dtréimhsí amach anseo ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.
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NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

 2.6 Léasanna

 Ag an dáta tionscanta measann Teagasc comhaontuithe lena n-aistrítear an ceart úsáide maidir le sócmhainní. Meastar cibé acu 
atá nó nach bhfuil sa chomhaontú léas atá bunaithe ar bhunús an tsocraithe.

 Léasanna oibriúcháin
 Tugtar léasanna oibriúcháin ar léasanna nach n-aistrítear na rioscaí agus na buntáistí ar fad a bhaineann le húinéireacht iontu. 

Gearrtar íocaíochtaí faoi léasanna oibriúcháin ar an ráiteas ar ioncam ar bhonn na líne dírí thar thréimhse an léasa.

 2.7 Cánachas
 
 Tá an costas cánachais don tréimhse comhdhéanta den cháin reatha agus den cháin iarchurtha a aithnítear sa tréimhse tuairiscithe. 

Aithnítear cáin sa ráiteas ar ioncam. Ní dhéantar sócmhainní agus dliteanais na cánach reatha nó iarchurtha a lascainiú.

 Cáin reatha
 Is éard atá i gceist le cáin reatha ná an méid cáin ioncaim atá iníoctha i leith an bhrabúis inchánach don bhliain nó do bhlianta roimhe. 

Ríomhtar cáin ar bhonn na rátaí cánach agus na ndlíthe atá achtaithe nó atá achtaithe go substainteach faoi dheireadh na tréimhse.

 Go tréimhsiúil, déanann an lucht bainistíochta suíomhanna a mheasúnú a ghlactar i dtuairisceáin chánach maidir le cásanna ina 
bhfuil an rialachán cánach infheidhme faoi réir ag léirmhíniú. Bunaíonn sé forálacha, nuair is iomchuí, ar bhonn na méideanna lena 
bhfuiltear ag súil le bheith íoctha do na húdaráis chánach.

 Cáin iarchurtha
 Eascraíonn cáin iarchurtha ó dhifríochtaí uainiúcháin arb ionann iad agus difríochtaí idir brabúis inchánach agus ioncam cuimsitheach 

iomlán de réir mar atá luaite sna ráitis airgeadais. Eascraíonn na difríochtaí ama sin a tharlaíonn nuair a chuirtear ioncam agus 
costais i measúnuithe cánach san áireamh i dtréimhsí atá difriúil ó na tréimhsí ina n-aithnítear iad sna ráitis airgeadais.

 Aithnítear cáin iarchurtha ar gach difríocht ama ar an dáta tuairiscithe seachas i roinnt eisceachtaí áirithe. Ní aithnítear caillteanais 
chánach neamh-mhaolaithe ná sócmhainní cánach iarchurtha eile ach amháin nuair atá gach cosúlacht ar an scéal go n-aisghabhfar 
iad in aghaidh aisiompú na ndliteanas cánach iarchurtha nó brabúis inchánach amach anseo.

 Ríomhtar cáin iarchurtha de réir na rátaí cánach agus na ndlíthe atá achtaithe nó atá achtaithe go substainteach faoi dheireadh na 
tréimhse agus a cheaptar a mbeidh feidhm acu ar aisiompú na difríochta ama.

 2.8 Taighde agus forbairt

 Aithnítear caiteachas ar thaighde mar chostas sa tréimhse ina dtabhaítear e.

 2.9 Sócmhainní inláimhsithe

 Maoin, gléasra agus trealamh
 Tá maoin, gléasra agus trealamh luaite ar a gcostas lúide dímheas carntha agus caillteanais lagaithe charntha. Áirítear lena leithéid 

de chostais costais atá inchurtha go díreach i leith an tsócmhainn a dhéanamh oibríochtúil de réir mar a bhí beartaithe. 

 Ní dhéantar talamh a dhímheas. Ní dhéantar sócmhainní atá á dtógáil a dhímheas. Déantar dímheas maidir le gach maoin, gléasra 
agus trealamh ar rátaí a ríomhtar chun costas gach sócmhainne a dhíscríobh, lúide an luach iarmharach measta, ar bhonn 
córasach, thar a saolré úsáideach ionchasach, mar seo a leanas:

 Trealamh ríomhaireachta 3 bliana
 Gléasra agus feithiclí 5 bliana
 Trealamh saotharlainne agus oifige 10 bliana
 Gléasra agus trealamh tionsclaíoch 10 bliana
 Foirgnimh feirme 20 bliana
 Foirgnimh thionsclaíocha agus dhéantúsaíochta 30 bliana
 Foirgnimh eile 50 bliana

 Gearrtar dímheas leathbhliana sa bhliain ina bhfaightear sócmhainní agus ina ndéantar iad a dhiúscairt.
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 Déantar athbhreithniú ar luachanna anonn maoine, gléasra agus trealaimh maidir le lagú nuair a léirítear le himeachtaí nó athruithe 
ar imthosca nach mbeadh an luach anonn inghnóthaithe. Má léirítear lagú déantar an lagú, nó cealú caillteanais lagaithe, a aithint 
go láithreach sa chuntas brabúis nó caillteanais.

 Déantar saolréanna úsáideacha ionchasacha, luachanna iarmharacha agus modhanna dímheasa a athbhreithniú agus a choigeartú 
ag deireadh gach bliana airgeadais.

 Aithnítear an gnóthachan nó an caillteanas, arb ionann é agus an difríocht idir fáltais na ndíolachán agus luach anonn na sócmhainne, 
a eascraíonn as diúscairt nó astarraingt earra maoine, gléasra nó trealaimh sa chuntas brabús nó caillteanais. Déantar aon mhéid 
sa chúlchiste athluachála a bhaineann leis an tsócmhainn sin a aistriú go díreach chuig tuilleamh coimeádta.

 Coimeádtar gléasra agus trealamh arna ndímheas ina n-iomláine sna ráitis airgeadais go dtí nach n-úsáidtear iad a thuilleadh.

 Sócmhainní le hathdhíol 
 Rangaítear sócmhainní inláimhsithe mar choinnithe le díol nuair atáthar ag súil go ndéanfar an luach anonn a ghnóthú go príomha 

trí idirbheart díolacháin agus nuair a bhíonn sé thar a bheith dóchúil do ndéanfar díolachán. Luaitear iad ar an tsuim is ísle de luach 
anonn nó de luach cóir lúide costas an díolacháin.

 Lagú sócmhainní neamh-airgeadais
 Déantar sócmhainní nach sócmhainní airgeadais nach dtugtar anonn ar a luach cóir a mheas ar dháta deiridh gach bliana airgeadais 

lena fháil amach an bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil an tsócmhainn (nó aonad ginte airgid na sócmhainne) lagaithe. Más 
amhlaidh, cuirtear méid in-aisghabhála na sócmhainne (nó aonad ginte airgid na sócmhainne) i gcomparáid le suim tugtha anonn 
na sócmhainne (nó aonad ginte airgid na sócmhainne).

 2.10 Sócmhainní airgeadais

 Infheistíocht i bhfochuideachta 
 Déantar an infheistíocht san fhochuideachta Moorepark Technology Limited ar chostas lúide lagú. Más ann d'fhianaise oibiachtúil 

ar lagú, aithnítear caillteanas i ndáil le lagú sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas sa bhliain.

 Infheistíochtaí eile
 Déantar infheistíochtaí ata liostaithe ar stocmhalartán aitheanta a thomhas ag a luach cóir agus taifeadtar gluaiseachtaí tríd an 

Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar Cúlchistí Ioncaim Coinnithe. Déantar sócmhainní airgeadais eile lena gcuimsítear 
infheistíochtaí i scaireanna neamhluaite agus infheistíochtaí airgeadais a thomhas ag a luach cóir más féidir sin a chinntiú go 
hiontaofa; murar féidir déantar iad a thomhas ag an luach inchurtha ina leith ag dáta a bhfála lúide lagú. Más ann d'fhianaise 
oibiachtúil ar lagú, aithnítear caillteanas i ndáil le lagú sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar Cúlchistí Ioncaim Choinnithe 
sa bhliain.

 2.11 Fardal

 Sócmhainní bitheolaíocha
 Déantar beostoc agus torthaí feirme féin a luacháil ag samhail an luacha chóir. Cinntítear luach cóir ar an mbonn go ndíoltar 

ainmhithe ar an margadh oscailte. Léirítear gnóthachain agus caillteanais a eascraíonn as na luachálacha seo ina n-iomláine in 
ioncam oibriúcháin.  

 Fardal eile
 Luaitear fardal eile uile ag an tsuim is ísle de chostas agus glanluach inréadaithe.

 2.12 Infháltais

 Aithnítear infháltais ar a luach cóir, lúide soláthar i gcoinne lagaithe. Soláthar sonrach is ea an soláthar i gcoinne lagaithe, a 
bhunaítear nuair is ann d'fhianaise oibiachtúil nach mbeidh Teagasc in ann gach méid atá dlite dó a bhailiú. Aithnítear gach 
gluaiseacht sa soláthar i gcoinne laguithe sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas.
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 2.13 Suimeanna iníoctha 

 Aithnítear suimeanna iníoctha ar dtús, lena n-áirítear suimeanna iníoctha trádála agus suimeanna iníoctha eile agus ioncam 
iarchurtha, ar a bpraghas idirbhirt, ach amháin más rud é go bhfuil an socrú ina idirbheart maoinithe, nuair a dhéantar an ionstraim 
fiachais a thomhas ar luach reatha na bhfáltas amach anseo arna lascainiú ar ráta úis an mhargaidh.

 2.14 Soláthairtí agus bearta teagmhasachta

 Soláthairtí
 Aithnítear soláthairtí nuair atá oibleagáid láithreach dlí nó inchiallaithe ag an nGrúpa mar thoradh ar rudaí a tharla san am atá thart, 

agus nuair atá gach cosúlacht ar an scéal go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní ag teastáil leis an oibleagáid sin a ghlanadh, agus 
nuair is féidir méid na hoibleagáide sin a mheas go héasca.

 Déantar soláthairtí a thomhas ar luach reatha an chaiteachais lena bhfuiltear ag súil a bheith de dhíth chun an oibleagáid a ghlanadh 
agus ráta réamhchánach á úsáid lena léirítear measúnuithe an mhargaidh reatha ar amluach airgid agus na rioscaí a bhaineann go 
sainiúil leis an oibleagáid. Aithnítear an méadú ar an soláthar mar gheall ar imeacht ama mar chostas airgeadais.

 Teagmhais
 Ní aithnítear dliteanais theagmhasacha, a eascraíonn de bharr rudaí a tharla san am atá thart, (i) nuair nach bhfuil cosúlacht ar an 

scéal go mbeidh eis-sreabhadh acmhainní ann nó nuair nach féidir an méid a thomhas go héasca ar an dáta tuairiscithe, nó (ii) 
nuair a dhéanfar iad a dhearbhú nuair a tharlóidh nó nuair nach dtarlóidh rudaí áirithe amach anseo nach bhfuil faoi rialú iomlán an 
Ghrúpa. Nochtar dliteanais theagmhasacha sna ráitis airgeadais ach amháin nuair is fánach an seans go mbeidh eis-sreabhadh 
acmhainní ann.

 Ní aithnítear sócmhainní teagmhasacha. Nochtar sócmhainní teagmhasacha sna ráitis airgeadais nuair is dócha go mbeidh 
insreabhadh buntáistí eacnamaíocha ann.

3. Meastacháin agus breithnithe ríthábhachtacha cuntasaíochta

 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 ndáil le sócmhainní agus dliteanais amhail dáta an Ráitis ar an Staid Airgeadais 
agus ar na méideanna arna dtuairisciú i ndáil le hioncam agus caiteachas 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. Is iad seo a leanas na breithiúnais a raibh an tionchar ba 
shuntasaí acu ar na méideanna atá aitheanta sna ráitis airgeadais:

 Saolréanna eacnamaíocha úsáideacha maoine, gléasra agus trealaimh
 Déanann an Grúpa na sócmhainní seasta inláimhsithe a dhímheas thar a saolréanna úsáideacha measta tar éis a luachanna 

iarmharacha measta a thabhairt san áireamh. Léirítear le saolré úsáideach mheasta meastachán an luchta bainistíochta ar an 
tréimhse ina bhfuil sé de rún ag an nGrúpa tairbhí eacnamaíocha todhchaíocha a bhaint as sócmhainní seasta inláimhsithe an 
Ghrúpa. Léirítear le luach iarmharach an méid measta an luchta bainistíochta a gheobhadh an Grúpa ar dhiúscairt na sócmhainne, 
tar éis costais mheasta na diúscartha a asbhaint, faoi mar a bheadh an tsócmhainn den aois agus sa riocht cheana féin a mbeifí ag 
súil leis ag deireadh a saolré úsáidí. D'fhéadfadh athruithe ar an leibhéal úsáide lena bhfuiltear ag súil agus forbairtí teicneolaíochta 
dul i bhfeidhm ar eacnamaíocht, saolréanna úsáideacha agus luachanna iarmharacha na sócmhainní sin agus mar thoradh air 
sin d'fhéadfadh tionchar a bheith ar mhuirir dímheasa sa todhchaí. Féach nóta 12 le haghaidh méid anonn na sócmhainní seasta 
inláimhsithe.

 Luacháil ar infheistíochtaí
 Ag deireadh gach bliana airgeadais, déantar measúnú maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil táscairí ann go bhfuil infheistíocht 

Teagasc san fhochuideachta lagaithe. Nuair is gá, bíonn measúnuithe Teagasc bunaithe ar mheastachán ar luach úsáide na 
sócmhainní trí na sreafaí airgid sa todhchaí lena bhfuiltear ag súil a thuar do thréimhse suas le 5 bliana, agus ráta lascaine oiriúnach 
á úsáid chun luach reatha na sreafaí airgid sin a ríomh. Féach nóta 14 le haghaidh méid anonn na n-infheistíochtaí. 
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 Lagú infháltas
 Déanann Teagasc infháltais a mheasúnú ar bhonn leanúnach le haghaidh aon fhianaise oibiachtúil ar lagú trí fhachtóirí a bhreithniú, 

lena n-áirítear an próifíl aosaithe, acmhainneacht creidmheasa agus stair bailithe san am atá thart gach féichiúnaí. Dá ndéanfaí dálaí 
airgeadais na bhféichiúnaithe sin a mheathlú, agus lagú a n-ábaltachta chun íocaíocht a dhéanamh ina thoradh air sin, d'fhéadfadh 
liúntais bhreise a bheith de dhíth.   Féach nóta 17 le haghaidh méid anonn na n-infháltas trádála agus infháltas eile.

 Oibleagáid sochair scoir
 Tá d’oibleagáid ar Teagasc sochar scoir a íoc le fostaithe áirithe. Braitheann costas na sochar sin agus luach reatha na hoibleagáide 

ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear; ionchas saoil, méaduithe ar thuarastail, luacháil ar shócmhainní agus an ráta lascaine ar bhannaí 
corparáide. Cuireann an lucht bainistíochta na fachtóirí sin san áireamh agus an oibleagáid um shochar scoir glan á cinntiú sa 
Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Léiríonn na foshuíomhanna taithí stairiúil agus treochtaí reatha. Féach Nóta 10 le haghaidh na 
nochtuithe a bhaineann leis an scéim sochair scoir.

 Soláthairtí
 Déanann an Grúpa soláthar i gcoinne oibleagáidí dlí agus oibleagáidí inchiallaithe, arb eol dó go bhfuil siad dlite ag deireadh na 

bliana.  De ghnáth, déantar an soláthar sin ar bhonn faisnéis stairiúil nó faisnéis ábhartha eile, arna coigeartú le haghaidh treochtaí 
le déanaí nuair is cuí.  Mar sin féin, is meastacháin iad ar chostais airgeadais a ghabhann le teagmhais b’fhéidir nach dtarlóidh 
go ceann tamall de bhlianta.   Mar gheall air sin agus mar gheall ar leibhéal na neamhchinnteachta a ghabhann leis na torthaí 
airgeadais, is féidir go mbeadh difríocht shuntasach idir an toradh iarbhír agus an meastachán ar an toradh.
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4. Deontais ón Oireachtas 

2018 2017

                                                                              Fo-
cheannteideal

€'000 €'000

Vóta 30: Deontas i gcabhair ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara do 
chaiteachas ginearálta

C.5 122,629 117,677

Deontas chun críocha acmhainní daonna C.5 10,500 10,500

Deontas d’fhorbairt Chaisleán Bhaile Sheáin C.11 2,500 950

Taighde ar bhia agus taighde ar thalmhaíocht C.3 3,954 4,323

Clár taighde chomhoibrithigh Stimulus C.3 3,118 3,927

Scéim GLAS B.3 310 783

Scéim géanómaíochta mairteola B.6 - 150

Clár aistrithe eolais B.7 3,685 4,055

Ionad na mbianna tomhaltais C.4 2,288 -

Loingseoir carbóin C.10 36 36

Deontas maidir le poiblíocht na foraoiseachta agus feasacht agus oiliúint C.6 670 600

Deontas maidir le hoideachas um fhoraoiseacht C.6 38 77

Ranníocaíochtaí ball leis an scéim pinsin aonair (557) (487)

149,171 142,591

 Is faoi ioncam a aithnítear deontas nach bhfuil aon chritéir feidhmíochta ag baint leis nuair a fhaightear na fáltais ón deontas. 
Aithnítear deontais ón Oireachtas a fhaightear lena bhforchuirtear coinníollacha feidhmíochta sonraithe don todhchaí in ioncam 
nuair a chomhlíontar na coinníollacha sin. Taifeadtar deontais ón Oireachtas, a fhaightear roimh aithint ioncaim a chomhlíonadh, 
mar dhliteanais ar leith sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Ag deireadh na bliana, bhí coinníollacha neamhchomhlíonta i gceist le 
Teagasc atá san áireamh leis an Ráiteas ar an Staid Airgeadais mar dhliteanais i dtaca leis an méid a leanas:

          

2018 2017

Nóta €'000 €'000

Taighde ar bhia agus taighde ar thalmhaíocht 20 2,335 1,833

Clár taighde chomhoibrithigh Stimulus 20 2,018 2,538

Ionad na mbianna tomhaltais 20 2,572 -

6,925 4,371

5. Maoiniú ón AE

2018 2017

€'000 €'000

Ioncam ón Suirbhé ar Fheirmeacha 148 144

INTERREG 153 92

Marie Curie 165 64

Creatchlár VII 31 559

Fís 2020 1,492 1,054

Ioncam Eile ón AE 56 103

2,045 2,016
 
 Tá Fís 2020 ar an bpríomhuirlis airgeadais trína dtacaíonn an tAontas Eorpach le gníomhaíochtaí taighde agus forbartha i mbeagnach 

gach disciplín eolaíochta. Cuireadh tús leis an gclár in 2015 agus beidh sé ar siúl go dtí deireadh 2020.
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5. Maoiniú ón AE (ar lean)

 Is faoi ioncam a aithnítear deontas nach bhfuil aon chritéir feidhmíochta ag baint leis nuair a fhaightear na fáltais ón deontas. 
Aithnítear deontais ón AE a fhaightear lena bhforchuirtear coinníollacha feidhmíochta sonraithe don todhchaí in ioncam nuair a 
chomhlíontar na coinníollacha sin. Taifeadtar deontais ón AE, a fhaightear roimh aithint ioncaim a chomhlíonadh, mar dhliteanais 
ar leith sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Ag deireadh na bliana, bhí coinníollacha neamhchomhlíonta i gceist le Teagasc atá san 
áireamh leis an Ráiteas ar an Staid Airgeadais mar dhliteanais i dtaca leis an méid a leanas:

     2018 2017

Nóta €'000 €'000

Creatchlár VII 244 319

Fís 2020 6,628 4,215

Marie Curie 244 43

Ioncam Eile ón AE 215 143

20 7,331 4,720
 
6. Ioncam oibríochtúil

Oibríochtaí
Aistriú 
Eolais Taighde 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Táillí na seirbhísí comhairleacha - 10,375 208 10,583 11,828

Ioncam ó tháillí cúrsaí 11 4,335 333 4,679 5,767

Táillí eile* 85 1,268 12,685 14,039 12,426

Oibríochtaí feirmeoireachta eile - 915 2,251 3,166 3,172

Foilseacháin agus nithe ilghnéitheacha 288 76 415 778 410

384 16,969 15,892 33,245 33,603

* Áirítear le Táillí Eile deontais stáit ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann de luach €3.653m agus ó Fhiontar Éireann de luach 
€2.736m.

Is faoi ioncam a aithnítear deontas nach bhfuil aon chritéir feidhmíochta ag baint leis nuair a fhaightear na fáltais ón deontas. 
Aithnítear deontais gníomhaireachtaí stáit a fhaightear lena bhforchuirtear coinníollacha feidhmíochta sonraithe don todhchaí in 
ioncam nuair a chomhlíontar na coinníollacha sin. Taifeadtar deontais ón gníomhaireachtaí stáit, a fhaightear roimh aithint ioncaim a 
chomhlíonadh, mar dhliteanais ar leith sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Ag deireadh na bliana, bhí coinníollacha neamhchomhlíonta 
i gceist le Teagasc atá san áireamh leis an Ráiteas ar an Staid Airgeadais mar dhliteanais i dtaca leis an méid a leanas:  
          

2018 2017

Nóta €’000 €’000

Fondúireacht Eolaíochta Éireann 20 5,074 3,213

Fiontraíocht Éireann 20 3,146 1,738

8,220 4,951
 



85

RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

7. Caiteachas

Oibríochtaí
Aistriú 
Eolais Taighde 2018 2017

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Pá (Nóta 9) 5,919 31,702 37,701 75,322 72,817

Taisteal agus cothú 385 2,505 2,765 5,655 5,394

Oiliúint Foirne 410 6 116 532 686

Caiteachas oibríochtúil ginearálta (Nóta 8) 8,825 12,197 21,000 42,022 41,835

Muirir airgeadais 162 214 6 382 439

Dímheas (Nóta 12) 190 1,570 6,288 8,047 7,272

Deontais do choláistí príobháideacha (Nóta 28) - 2,921 - 2,921 2,959

Deontais do Mhic Léinn - 532 15 547 606

Costas na gceannachán beostoic - 19 737 756 650

Cealú caillteanais lagaithe (Nóta 12) - - - - (102)

Costas na seirbhísí taighde agus forbartha - - 133 133 130

Deontais Chomhlachtaí Walsh - 703 5,611 6,314 6,102

Deontais eile 22 7 812 841 518

Ranníocaíocht chaipitil do Moorepark Technology 
Ltd - - 2,560 2,560 -

15,913 52,376 77,743 146,032 139,306

Sochair scoir (Nóta 10) 40,580 38,889

186,612 178,195

In 2018 fuair 154 ball foirne (2017: 159) íocaíochtaí ragoibre. Ba é €23,067 (2017: €23,002) an méid comhiomlán is airde a íocadh 
le duine aonair.
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8. Anailís ar chaiteachas oibríochtúil ginearálta

Oibríochtaí
Aistriú 
Eolais Taighde 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Soláthairtí/seirbhísí feirmeoireachta - 999 4,403 5,402 3,756

Cothabháil/deisiúcháin 425 1,840 4,382 6,647 8,281

Cíosanna/ rátaí/ árachais 1,054 397 934 2,385 2,526

Postas/ teileafón 689 1,007 320 2,016 2,049

Cumhacht/ breosla/ peitreal 112 689 1,807 2,608 2,249

Soláthairtí saotharlainne - 3 4,134 4,137 3,947

Priontáil/ stáiseanóireacht/ poiblíocht 709 1,470 1,002 3,181 3,067

Soláthairtí seimineáir/ seomra ranga/ 
leabharlainne 75 1,625 1,131 2,830 2,594

Seirbhísí gníomhaireachtaí seachtracha* 942 3,225 860 5,027 6,377

Soláthairtí do cheaintíní mic léinn agus foirne 97 259 371 727 736

Táille iniúchóireachta 61 - 12 73 64

Soláthairtí/ seirbhísí TFC 3,340 92 419 3,851 3,255

Táillí dlíthiúla/ gairmiúla** 1,276 419 757 2,452 2,243

Costas cláir ilghnéitheacha - 151 391 542 622

Imeachtaí speisialta agus nithe ilghnéitheacha 45 21 78 144 69

8,825 12,197 21,000 42,022 41,835
 

* San áireamh i Seirbhísí gníomhaireachtaí seachtracha tá caiteachas €1.462m faoi Scéim GLAS. Is cuid den Chlár Forbartha 
Tuaithe, 2015-2020 iad sin agus cuireadh tús leo in 2015.

** Measadh go mbeadh sé níos iomchuí táillí gairmiúla ó roinnt soláthraithe a athaicmiú ó ‘Táillí dlíthiúla/gairmiúla’ go ‘Seirbhísí ó 
gníomhaireachtaí seachtracha’. Rinneadh costais chomparáideacha 2017 a choigeartú dá réir sin.

9. Baill Foirne

Mar seo a leanas a bhí meánlíon na mball foirne a bhí fostaithe ag an nGrúpa le linn na bliana:

2018 2017

Gairmiúil 743 728

Trealamh 156 152

Riarachán/ cléireachas 215 210

Feirm/ baile 116 127

1,230 1,217

Rinneadh asbhaintí a bhaineann le pinsin de €3,222,263 (2017: €3,100,963) a asbhaint as tuarastail agus íocadh leis an Roinn 
Talmhaíochta, Bia agus Mara iad.
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9. An fhoireann (ar lean)

Miondealú ar shochair ghearrthéarmacha fostaithe

Déantar breis agus €60,000 i sochair ghearrthéarmacha fostaithe a chatagóiriú sna bandaí a leanas:  

Grúpa

Sochair fostaithe Líon na bhfostaithe

€60,000 go €69,999 233

€70,000 go €79,999 66

€80,000 go €89,999 66

€90,000 go €99,999 33

€100,000 go €109,999 37

€110,000 go €119,999 14

€120,000 go €129,999 -

€130,000 go €139,999 -

€140,000 go €149,999 -

€150,000 go €159,999 4

Nóta: Chun críocha an nochtaithe seo, folaíonn na leasanna gearrthréimhseacha d’fhostaithe i ndáil le seirbhísí a soláthraíodh le 
linn na tréimhse tuairiscithe cúrsaí tuarastail, ragobair, liúntais agus íocaíochtaí eile a rinneadh thar ceann an fhostaí, ach níl ÁSPC 
an fhostóra san áireamh.

Sochair fostaithe chomhiomlána

2018 2017

€’000 €’000

Sochair ghearrthéarmacha na foirne 68,633 66,569

Sochair foirceanta - 62

Costais sochair scoir 40,580 38,889

Ranníocaíocht an fhostóra maidir le leas sóisialach 5,825 5,465

115,038 110,985

Bhí 1,254 ball foirne (CLA) san iomlán fostaithe ag deireadh na bliana (2017: 1,266). 

Sochair ghearrthéarmacha na foirne

2018 2017

€’000 €’000

Bunphá 65,859 63,851

Ragobair 1,063 1,043

Liúntais 1,711 1,675

68,633 66,569

Sochair foirceanta

2018 2017

€’000 €’000

Sochair foirceanta a ghearrtar don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais - 62

- 62
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9. An fhoireann (ar lean)

Príomhfhoireann bhainistíochta

Cuimsítear le príomhfhoireann bhainistíochta i dTeagasc comhaltaí an Údaráis, an Stiúrthóir agus triúr stiúrthóirí a thuairiscíonn don 
Stiúrthóir. Tá luach iomlán na sochar fostaithe do phríomhphearsanra bainistíochta leagtha amach thíos:

2018 2017

€’000 €’000

Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha eile: 

Luach saothair don phríomhfhoireann bhainistíochta 690 673

690 673

Ní áirítear leis sin luach na sochar scoir arna dtuilleamh sa tréimhse. Tá príomhphearsanra bainistíochta, seachas iad siúd atá ar 
an Údarás, ina mbaill de scéim phinsin Teagasc agus ní théann a gcuid teidlíochtaí ina leith sin níos faide ná téarmaí na scéime 
aoisliúntais poiblí eiseamláirí le sochar sainithe. 

Tuarastal agus sochair an Stiúrthóra
 
B'ionann luach saothair an Stiúrthóra don tréimhse airgeadais agus an méid a leanas:

2018 2017

€’000 €’000

Bunphá 158 144

Sochar comhchineáil (Carr) - 10

158 154

Tá an Stiúrthóir ina bhall de scéim phinsin Teagasc agus ní théann a gcuid teidlíochtaí maidir leis sin níos faide ná an scéim 
aoisliúntais um shochar sainithe eiseamláireach na hearnála poiblí. Ní áirítear luach na sochar scoir arna dtuilleamh sa tréimhse 
lena bhfuil thuas.

10. Pleananna sochair scoir

Déantar foráil in Alt 9 den Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle), 1988 do bhunú scéimeanna chun sochair scoir a 
dheonú maidir le foireann arna ceapadh ag Teagasc agus foireann arna haistriú chuig Teagasc ón gComhairle Oiliúna Talmhaíochta 
agus ón bhForas Talúntais.

Ag feitheamh ar fhaomhadh na scéimeanna pinsin dréachta ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag an Aire Airgeadais agus 
ag an Oireachtas, oibríonn Teagasc scéimeanna pinsin ar bhonn riaracháin. 

Déanann Teagasc dhá scéim pinsin a riar (Scéim Pinsin Foirne na gColáistí Talmhaíochta 1985 agus Scéim Pinsin Ranníocach na 
gColáistí Talmhaíochta do Chéilí agus Leanaí 1985) maidir le foireann áirithe arna fostú ag Coláistí Talmhaíochta agus Gairneoireachta 
faoi úinéireacht phríobháideach, a seasann an Státchiste costas a dtuarastail trí ghníomhú Teagasc.

Is scéimeanna pinsin le sochar sainithe na scéimeanna thuas. Ní dhéantar aon chiste ar leith a choimeád, agus ní choinnítear aon 
sócmhainní, chun íocaíocht na sochar agus na n-aiscí scoir a mhaoiniú. Taispeántar an meastachán achtúireach de na dliteanais 
sa todhchaí arna bhfabhrú maidir le sochair amach anseo ar an Ráiteas ar an Staid Airgeadais.

B'ionann meánlíon na sochar scoir míosúil a íocadh le linn na bliana agus 1,730 (2017: 1,732). 



89

RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

10. Pleananna sochair scoir (ar lean)

i. Anailís ar chostais iomlána na sochar scoir arna ngearradh don chuntas ioncaim agus caiteachais

2018 2017

€'000 €'000

Costas seirbhíse reatha 21,665 20,392

Ús ar dhliteanais na scéime 22,526 21,996

Ranníocaíochtaí na foirne (3,611) (3,499)

40,580 38,889

ii. Athrú ar ghlandliteanas sochair scoir le linn na bliana airgeadais

2018 2017

€'000 €'000

Glandliteanas sochair scoir amhail an 1 Eanáir 1,288,839 1,232,605

Costas seirbhíse reatha 21,665 20,392

Sochair íoctha (46,835) (45,895)

Ús ar dhliteanais na scéime 22,526 21,996

(Gnóthachan)/caillteanas achtúireach (136,676) 59,741

Glandliteanas sochair scoir amhail an 31 Nollaig 1,149,519 1,288,839

iii. Sócmhainn maoinithe iarchurtha do shochair scoir

Aithníonn Teagasc mar shócmhainn méid atá comhfhreagrach don dliteanas iarchurtha neamhchistithe do shochair scoir ar bhonn 
an tacair toimhdí ar a bhfuil cur síos thíos agus ar bhonn roinnt imeachtaí san am atá thart. Áirítear leis na himeachtaí sin an bonn 
reachtúil le haghaidh scéimeanna pinsin a chur ar bun, agus an polasaí agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair i dtaca le pinsin 
na seirbhíse poiblí a chistiú agus na ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas bliantúil um meastacháin san áireamh. Cé nach 
bhfuil aon chomhaontú foirmiúil i bhfeidhm maidir leis na méideanna sin leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, níl aon fhianaise 
ag Teagasc nach leanfar den pholasaí cistithe sin na suimeanna sin a chlúdach ar aon dul leis an gcleachtas reatha. 

Maoiniú iarchurtha glan do shochair scoir sa bhliain

2018 2017

€'000 €'000

Cistiú inghnóthaithe maidir le sochair scoir na bliana reatha 44,191 42,388

Acmhainní arna gcur i bhfeidhm chun sochair scoir a íoc (46,835)   (45,895)

(2,644) (3,507)

Amhail an 31 Nollaig 2018, b'ionann an tsócmhainn maidir le maoiniú iarchurtha do shochair scoir agus €1,150m (2017: €1,289m).



90

RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

10. Pleananna sochair scoir (ar lean)

iv. Stair maidir le hoibleagáidí i leith pinsean le sochar sainithe

2018 2017 2016 2015

€'000 €'000 €'000 €'000

Gnóthachan / (caillteanas) ó thaithí 70,948 (80,343) (13,272) 55,428

Céatadán de luach reatha dhliteanais na scéime 6.2% 6.2% 1.1% 4.7%

Athruithe ar na boinn tuisceana 65,728 20,602 (53,573) 118,660

Céatadán de luach reatha dhliteanais na scéime 5.7% 1.6% 4.4% 10.2%

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach arna aithint in ioncam 
cuimsitheach eile 136,676 (59,741) (66,845) 174,088

Is é an caillteanas carnach achtúireacha atá aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach ná €23.909m (2017: €160.585m).
  

v. Cur síos ginearálta ar an scéim

Is éard atá sa scéim pinsin ná socrú pinsin le sochar sainithe atá bunaithe ar an tuarastal deiridh agus ina ndéantar sochair agus 
ranníocaíochtaí a shainiú trí thagairt do rialacháin “shamhailscéim” reatha na hearnála poiblí. Faoin scéim, soláthraítear sochar 
scoir (aon ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse), cnapshuim aisce (trí ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse) agus sochair scoir 
do chéilí agus do leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an gnáthaois scoir, cé go bhfuil daoine a bhí ina mbaill den scéim roimh 2004 i 
dteideal dul ar scor, gan laghdú achtúireach, nuair a bhaineann siad amach 60 bliana d’aois. Méadaítear sochair scoir atá á n-íoc 
(agus atá á n-iarchur) de ghnáth i gcomhréir le boilsciú ginearálta na dtuarastal san earnáil phoiblí.

Feidhmíonn Teagasc an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (an Scéim Aonair), ar scéim pinsin le sochar sainithe í do 
státseirbhísigh inphinsin a ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Is ar shamhail meánaithe gairmréime atá an scéim bunaithe 
agus éileofar ar na hiontrálaithe sin dul ar scor nuair a bhainfidh siad amach 70 bliain d'aois.  

Bhí an luacháil a úsáideadh i dtaca le nochtuithe bunaithe ar luacháil achtúireach a rinne achtúire cáilithe neamhspleách an 24 
Eanáir 2019 d'fhonn dliteanais na scéime a mheasúnú amhail an 31 Nollaig 2018.

Is ionann na toimhdí achtúireacha príomhúla arna n-úsáid chun dliteanais a ríomh agus na cinn a leanas:

2018 2017

% sa bhliain % sa bhliain

Méadú sa ráta boilscithe 1.50 1.75

Méadú i ráta tuarastail 3.00 3.25

Méadú ar phinsin Stáit 3.00 3.25

Méadú ar ráta pinsin - Príomh-scéim 2.25 2.50

Méadú ar ráta pinsin - Scéim Aonair 1.50 1.75

Ráta lascaine dhliteanais na Scéime 1.80 1.80
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10. Pleananna sochair scoir (ar lean)

Leis an mbonn básmhaireachta arna ghlacadh ligtear do fheabhsuithe san ionchas saoil thar am, ionas go mbeidh ionchas saoil 
ag dul ar scor ag brath ar an mbliain ina sroicheann ball an aois scoir (65 bliain d'aois). Taispeántar leis an tábla thíos an t-ionchas 
saoil do bhaill a shroicheann 65 bliain d'aois in 2018 agus 2038.

   

An bhliain ina sroichtear 65 bliain d'aois 2018 2038

Ionchas saoil - fir 86.4 88.8

Ionchas saoil - mná 88.9 90.9

Ar bhonn na dtoimhdí sin agus toimhdí eile agus trí mhodh chreidiúint réamh-mheasta an aonaid a úsáid is ionann luach reatha 
dhliteanais na scéime pinsin agus mar a leanas:

2018 2017

€'000 €'000

Dliteanas sochair scoir fabhraithe iomlán 1,149,519 1,288,839

11. Cáin ar an mbrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí

2018 2017

€'000 €'000

Bunaithe ar thorthaí don bhliain

Muirear cánach reatha 8 38

Cáin iarchurtha (Nóta 22) 9 9

17 47
 

Soláthair i leith blianta roimhe:

Cáin chorparáide 1 (1)

18 46

Tá an muirear cánach don bhliain níos ísle ná an muirear a bheadh ina thoradh ar ráta caighdeánach na cánach corparáide in Éirinn 
a chur i bhfeidhm ar an mbrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí.  Tá míniú tugtha ar na difríochtaí mar a leanas:

2018 2017

€'000 €'000

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin 807 2,444

Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí arna iolrú faoin ngnáthráta cánach in Éirinn -12.5% 101 306

Mar thoradh ar:

Barrachas na liúntas caipitil thar dhímheas (22) (7)

Ráta cánach níos airde ar bhrabúis 4 5

Caillteanais trádála gan úsáid 9 -

Máthairbhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí arna iolrú faoin ngnáthráta cánach - 12.5% (84) (266)

Muirear cánach reatha don bhliain 8 38

Baineann an muirear cánach le hoibríochtaí na fochuideachta Moorepark Technology Limited.
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12. Maoin, gléasra agus trealamh

GRÚPA

Talamh Foirgnimh
Sócmhainní 

atá á dtógáil

Gléasra 
agus 

trealamh Iomlán

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Costas nó luacháil

Amhail an 1 Eanáir 2017 6,381 133,494 1,032 86,113 227,020

Breiseanna - 3,862 1,400 5,054 10,316

Foirgnimh chríochnaithe - - - - -

Diúscairtí - (49) - (2,190) (2,239)

Amhail an 31 Nollaig 2017 6,381 137,307 2,432 88,977 235,097

Breiseanna 334 4,144 7,548 6,031 18,058

Foirgnimh chríochnaithe - 1,039 (1,039) - -

Diúscairtí (598) (468) - (6,057) (7,123)

Athaicmiú - 57 - (57) -

Amhail an 31 Nollaig 2018 6,117 142,080 8,941 88,894 246,032

Dímheas carntha
agus caillteanais lagaithe

Amhail an 1 Eanáir 2017 446 56,213 - 71,841 128,500

Muirear don bhliain - 3,459 - 3,813 7,272

Cealú caillteanais lagaithe (102) - - - (102)

Diúscairtí - (41) - (1,901) (1,942)

Amhail an 31 Nollaig 2017 344 59,631 - 73,753 133,728

Muirear don bhliain - 4,232 - 3,816 8,047

Diúscairtí (344) (413) - (5,853) (6,610)

Amhail an 31 Nollaig 2018 - 63,450 - 71,716 135,166

Luach anonn

Amhail an 31 Nollaig 2018 6,117 78,630 8,941 17,177 110,865

Amhail an 31 Nollaig 2017 6,037 77,676 2,432 15,224 101,369
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12. Maoin, gléasra agus trealamh (ar lean)

TEAGASC

Talamh Foirgnimh
Sócmhainní 

atá á dtógáil

Gléasra 
agus 

trealamh Iomlán

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Costas nó luacháil

Amhail an 1 Eanáir 2017 6,381 128,831 1,031 80,672 216,915

Breiseanna - 3,802 1,208 4,722 9,732

Foirgnimh chríochnaithe - - - - -

Diúscairtí - (49) - (2,181) (2,230)

Amhail an 31 Nollaig 2017 6,381 132,584 2,239 83,213 224,417

Breiseanna 334 1,008 6,046 5,511 12,899

Foirgnimh chríochnaithe - 1,039 (1,039) - -

Diúscairtí (598) (412) - (5,575) (6,585)

Athaicmiú - 57 - (57) -

Amhail an 31 Nollaig 2018 6,117 134,276 7,246 83,092 230,731

Dímheas carntha
agus caillteanais lagaithe

Amhail an 1 Eanáir 2017 446 53,471 - 67,416 121,333

Muirear don bhliain - 3,303 - 3,638 6,941

Cealú caillteanais lagaithe (102) - - - (102)

Diúscairtí - (41) - (1,893) (1,934)

Amhail an 31 Nollaig 2017 344 56,733 - 69,161 126,238

Muirear don bhliain - 4,024 - 3,605 7,629

Diúscairtí (344) (402) - (5,371) (6,117)

Amhail an 31 Nollaig 2018 - 60,355 - 67,395 127,750

Luach anonn

Amhail an 31 Nollaig 2018 6,117 73,921 7,246 15,697 102,981

Amhail an 31 Nollaig 2017 6,037 75,851 2,239 14,052 98,179
 

Tá roinnt sócmhainní seasta, arna dtabhairt do Teagasc ar iontaoibh, cosanta faoi reacht agus ní féidir iad a dhíol.

Tá líon iomlán de 55 oifig / ionad ag teagasc a bhfuil 50 acu faoi úinéireacht Teagasc agus tá na 5 chinn eile faoi chomhaontuithe 
cíosa. Rachaidh ceithre cinn de na comhaontuithe cíosa as feidhm i gceann idir cúig agus deich mbliana agus is léas fadtéarmach 
é an comhaontú eile, a bhfuil a dháta deiridh fós le socrú.
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12. Maoin, gléasra agus trealamh (ar lean)

Diúscairt maoine, gléasra agus trealaimh

Fáltais/ costais Fáltais/ costais

2018 2017

€'000 €'000

Fáltais ó dhíol maoine

Díolacháin maoine le linn na bliana 670 -

Costas díolachán (182) -

488 -

Fáltais ó dhíol sócmhainní eile 59 104

547 104

Glanluach na sócmhainní seasta arna ndiúscairt de réir na leabhar:

Sócmhainní maoine (310) (8)

Sócmhainní eile (203) (288)

(513) (296)

Brabús/ (caillteanas) ar dhiúscairt sócmhainní seasta 34 (192)

Níor aistríodh aon fháltais ó dhíolacháin sócmhainní chuig an Státchiste in 2018.

13. Sócmhainní oidhreachta

An Grúpa agus Teagasc

Tá tithe seanré i gColáiste Chill an Dátúnaigh, Coláiste Bhéal Átha hÉis agus Ionad Taighde Pháirc na Darach ina gcuid de 
bhonneagar oibre Teagasc, agus mar sin déantar iad a chaipitliú ar an Ráiteas ar an Staid Airgeadais ar a gcostas bunaidh.

Níor aithníodh sócmhainní oidhreachta áirithe a bhaineann le hIonad Taighde Chaisleán Bhaile Sheáin, amhail an caisleán, an 
músaem talmhaíochta agus an garraí daingean, sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais toisc nárbh fhéidir faisnéis a fháil maidir le costas 
ná luach na sócmhainní oidhreachta sin ar chostas a bheadh ag teacht leis na tairbhí a bhainfeadh úsáideoirí na ráiteas airgeadais 
as an bhfaisnéis sin. Tá na sócmhainní sin á bhforbairt anois ina ndíol spéise oidhreachta do thurasóirí. Tá i gceist leis an tionscadal 
forbartha ionad cuairteoirí nua a thógáil agus an caisleán a athchóiriú, rud atáthar ag súil leis a mbeidh faoi lánseol faoi 2019.  Is 
é Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann a dhéanfaidh an t-ionad a bhainistiú agus a fheidhmiú. Rinneadh costais tógála €4.8m a 
tabhaíodh in 2018 a chaipitliú mar "shócmhainní atá á dtógáil" agus, tar éis an tionscadal a chur i gcrích, déanfar na costais tógála 
go léir a dhímheas de réir pholasaí cuntasaíochta Teagasc maidir le dímheas maoine, gléasra agus trealaimh.
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14. Infheistíochtaí

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Infheistíocht i scaireanna luaite 506 265 506 265

Infheistíocht i scaireanna neamhluaite 213 173 214 174

719 438 720 439

Infheistíochtaí i scaireanna luaite Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Luach cóir amhail an 1 Eanáir 265 264 265 264

Breiseanna 223 - 223 -

Gnóthachan ar ghluaiseacht luacha chóir sa bhliain 18 1 18 1

Luach cóir amhail an 31 Nollaig 506 265 506 265

Infheistíochtaí i scaireanna neamhluaite Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

Luach ag dáta na fála €'000 €'000 €'000 €'000

Amhail an 1 Eanáir 173 157 174 158

Breiseanna 40 16 40 16

Amhail an 31 Nollaig 213 173 214 174

Glanluach de réir na leabhar Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Amhail an 1 Eanáir 173 157 174 158

Gluaiseacht i scaireanna neamhluaite 40 16 40 16

Amhail an 31 Nollaig 213 173 214 174
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14. Infheistíochtaí (ar lean)

Anailísithe mar: Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Glanbia cpt 461 216 461 216

Kerry Group cpt 45 49 45 49

Moorepark Technology Limited - - 1 1

Wexford Milk Producers Limited 25 25 25 25

Lakeland Dairies 5 5 5 5

Aurivo 2 2 2 2

Glanbia Co-Op Ltd 14 14 14 14

Carbery Creameries Ltd 69 43 69 43

Barryroe Creameries Ltd 2 1 2 1

Dairygold Co-Op Society Ltd 49 36 49 36

Dairygold Co-Op Society (Ciste Imrothlach) 47 47 47 47

719 438 720 439

Sonraí na nInfheistíochtaí

Ainm na Cuideachta Tír corpraithe Uimhir 
chláraithe

Líon na 
scaireanna

Luach ainmniúil in 
aghaidh na scaire 

amhail an 31.12.2018

Díbhinn a 
fuarthas

Nádúr ghnó na 
cuideachta

Glanbia cpt Éire 129933 28,119 €16.40 2018 - €2,995 
2017 - €572

Cuideachta cothaithe 
dhomhanda

Kerry Group cpt Éire 111471 522 €86.50 2018 - €271 
2017 - €242

Soláthraí 
teicneolaíochtaí blais 
agus cothaithe

Moorepark Technology Ltd Éire 168270 5,102 €0.13 2018 - €náid 
2017 - €náid

Seirbhísí a sholáthar 
le haghaidh taighde 
agus forbartha (T&F)

Wexford Milk Producers Ltd Éire 2640R 24,537 €1.00 2018 - €náid 
2017 - €náid

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Lakeland Dairies Co-
Operative Society Ltd

Éire 4622R 104,371 €0.05 2018 - €52 
2017 - €52

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Aurivo Co-Operative 
Society Ltd

Éire 5113R 1,715 €1.00 2018 - €34 
2017 - €34

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Glanbia Co-Operative Ltd Éire 4928R 13,742 €1.00 2018 - €2,704 
2017 - €1,569

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Kerry Co-Operative Ltd Éire 3618R 87 €1.25 2018 - €274 
2017 - €239

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Carbery Creameries Ltd Éire 2899R 19,605 €3.51 2018 - €náid 
2017 - €náid

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Barryroe Co-Operative Ltd Éire 1736R 2,023 €1.00 2018 - €náid 
2017 - €náid

Táirgeadh agus 
soláthar bainne

Dairygold Co-Operative 
Society Ltd

Éire 4621R 49,745 €1.00 2018 - €náid 
2017 - €náid

Táirgeadh agus 
soláthar bainne



97

RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

14. Infheistíochtaí (ar lean)

D'infheistigh Teagasc €650 i Moorepark Technology Limited agus tá scairsheilbh 57% aige i scairchaipiteal íoctha na cuideachta.  

Tá céatadán na scairshealbh sna heagraíochtaí eile uile atá liostaithe diomaibhseach agus ní thugtar leas urlámhais leis do Teagasc.

15. Fardail

2018 2017

€'000 €'000

Beostoc 4,523 5,138

Torthaí feirme, leasacháin agus stoic bheatha 566 533

Soláthairtí ginearálta 176 191

5,265 5,862

Luaitear stoic tar éis soláthar do lagú de €náid (2017: €náid).

Réiteach an ghlanathraithe ar bheostoc:

2018 2017

€'000 €'000

Iarmhéid ag tús na bliana 5,138 4,097

Ceannacháin 757 650

Díolacháin (2,768) (2,358)

Breitheanna 1,150 1,167

Básanna (163) (222)

Coigeartuithe le haghaidh luach cóir 409 1,804

Iarmhéid ag deireadh na bliana 4,523 5,138

16. Sócmhainní coinnithe le díol

Amhail an 31 Nollaig, áiríodh le luach anonn na sócmhainní na sócmhainní a leanas atá coinnithe le díol:
 

Luach 
anonn 

amhail an 
31 Nollaig 

2018

Luach 
anonn 

amhail an 
31 Nollaig 

2017

 Nóta €'000 €'000

Láithreán ag an Ráithín, Co. Luimnigh - 227

Láithreán ag Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe - 26

Láithreán ag Béal Átha hÉis, Co. an Chabháin - 1

Cionn Sáile Thoir, Co. Átha Cliath 540 583

Láithreán ag Emsworth, Co. Átha Cliath 77 77

Teachín ag Cill an Dátúnaigh, Co. Chill Chainnigh -

12 617 914
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17. Infháltais

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Infháltais trádála 11,182 9,622 10,714 9,277

Infháltais eile 170 215 144 194

Ioncam oibriúcháin fabhraithe 5,800 4,024 5,800 4,024

Ioncam deontais ón Oireachtais fabhraithe 8,979 10,426 8,979 10,426

Réamhíocaíochtaí 1,384 2,623 1,368 2,607

CBL agus cánacha eile 95 3 - -

27,610 26,913 27,005 26,528

Beidh na méideanna san áireamh thuas dlite laistigh de bhliain amháin: 

Luaitear infháltais trádála tar éis soláthar do lagú de €189,529 (2017: €330,724).

18. Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Airgead sa bhanc agus ar láimh 12,145 20,995 10,209 19,410

Taiscí gearrthéarmacha 15,500 - 15,500 -

27,645 20,995 25,709 19,410



99

RÁITIS CHOMHDHLÚITE AIRGEADAIS TEAGASC
DON BHLIAIN AIRGEADAIS DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

NÓTAÍ MAIDIR LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS

19. Suimeanna iníoctha - méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Suimeanna iníoctha trádála 1,766 1,446 1,691 1,334

Suimeanna iníoctha agus fabhruithe eile 12,723 14,585 12,327 14,500

Soláthairtí dlí 134 236 134 236

ÍMAT/ÁSPC 2,379 2,250 2,362 2,234

Cáin bhreisluacha 209 128 209 111

Cáin shiarchoinneálach/RCT 111 242 111 233

Asbhaintí párolla eile 1,480 1,258 1,480 1,258

18,802 20,145 18,314 19,906

Tá suimeanna iníoctha i leith cánachais agus leasa shóisialaigh 
san áireamh thuas

2,710 2,633 2,693 2,590

Tá na nithe a leanas san áireamh faoi shuimeanna iníoctha agus fabhruithe eile de €12.33m: táillí gairmiúla lena n-áirítear seirbhísí 
dlíthiúla agus anailíseacha €2.05m, pá agus tuarastail agus costais fostaithe eile €3.08m (lena n-áirítear fabhrú saoire bliantúla 
de €2.18m), deisiúcháin agus cothabháil €1.88m, trealamh agus míreanna caipitil €1.41m, deontais/ seimineáir €0.52m, costais 
TFC €1.07m, costais reatha feirme €0.53m, costais oibriúcháin ghinearálta lena n-áirítear fóntais €0.89m, fabhruithe eile €0.38m, 
taisteal agus cothú €0.25m agus caidreamh poiblí agus fógraíocht €0.20m. 

Íoctar infháltais trádála ar iarratas nó tar éis tríocha lá. Bhí ús agus cúiteamh um íocaíocht phras €55,566 iníoctha ar shuimeanna 
iníoctha trádála in 2018.

Tá ÍMAT/ ÁSPC, cáin bhreisluacha agus cáin shiarchoinneála faoi réir ag téarmaí reachtaíochta ábhartha. Fabhraítear ús ar íocaíocht 
dhéanach cánacha ar aon dul le téarmaí reachtaíochta ábhartha. Ní raibh aon ús dlite ag deireadh na bliana airgeadais as cáin a 
íoc go déanach.

Is ionann méideanna eile atá san áireamh le suimeanna iníoctha nach bhfuil clúdaithe ag nochtuithe sainiúla sna nótaí agus 
neamhurraithe, saor ó ús agus suimeanna inaisíoctha ar iarratas.
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20. Ioncam iarchurtha atá dlite laistigh de bhliain amháin

Déanann Teagasc taighde arna mhaoiniú go poiblí de réir conarthaí le hInstitiúidí Stáit eile, go príomha an Roinn Talmhaíochta, 
Bia agus Mara. Tugtar deontais maidir lena leithéid de thaighde san áireamh mar ioncam nuair a thabhaítear an caiteachas 
comhfhreagrach faoi gach conradh. Amhail an 31 Nollaig b'ionann foinse agus méid an ioncam iarchurtha maidir le taighde agus 
tionscadail eile agus mar a leanas:

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

Nóta €'000 €'000 €'000 €'000

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - 
réamhíocaíocht maidir le tionscadail FIRM 4 2,335 1,833 2,335 1,833

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - 
réamhíocaíocht maidir le tionscadail Stimulus 4 2,018 2,538 2,018 2,538

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - Ionad na 
mBianna Ullmhaithe Tomhaltais 4 2,572 - 2,572 -

Fiontraíocht Éireann 6 3,146 1,738 3,146 1,738

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 645 580 645 580

Fondúireacht Eolaíochta Éireann 6 5,074 3,213 5,074 3,213

An tAontas Eorpach 5 7,331 4,720 7,331 4,720

Taighde ginearálta agus suimeanna iarchurtha eile 1,260 1,143 1,161 1,009

Méideanna iarchurtha i leith táillí cúrsaí 1,408 2,008 1,408 2,008

Méideanna a fuarthas roimh ré le haghaidh oibre a 
bhaineann le díol talún a thabhairt chun críche ag Baile 
Átha an Rí 510 1,114 510 1,114

26,299 18,887 26,200 18,753

21. Ioncam iarchurtha atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin.

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Amhail ag tús na bliana 468 612 175 272

Scaoilte chuig an gcuntas ioncaim agus caiteachais (47) (47) - -

Athchatagóirithe faoi ‘laistigh de bhliain amháin’ (175) (272) (175) (272)

Méideanna iarchurtha i leith táillí cúrsaí 108 175 108 175

Amhail ag deireadh na bliana 354 468 108 175
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22. Soláthairtí do dhliteanais

Cáin iarchurtha Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Amhail ag tús na bliana 110 101 - -

Gearrtha ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais 9 9 - -

Amhail ag deireadh na bliana 119 110 - -

Comhpháirteanna na cánach iarchurtha Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Caillteanais trádála gan úsáid (9) - - -

Liúntas caipitil luathaithe 128 110 - -

119 110 - -
 
23. Cuntas Caipitil

Is ionann iarmhéid an chuntais seo agus luach gan amúchadh na gcistí chun maoin, gléasra agus trealamh a cheannach. 

24. Cúlchistí ioncaim

Is ionann na cúlchistí ioncaim agus ioncam cuimsitheach carnach a aithnítear ar an dáta tuairiscithe.

25. Leas neamh-urlámhais

Is éard atá sa leas neamh-urlámhais ná infheistíocht chothromais na scairshealbhóirí eile mar aon lena ranníocaíocht chaipitil chun 
áiseanna in Moorepark Technology Limited leathnú.

26. Léasanna

Léasanna oibriúcháin
Amhail an 31 Nollaig bhí íocaíochtaí léasa íosta ag Teagasc faoi léasanna oibriúcháin dochealaithe mar a leanas:

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Léasanna a rachaidh in éag:

Laistigh d’aon bhliain amháin 686 584 686 584

Idir dhá bhliain agus cúig bliana 1,314 1,439 1,314 1,439

Tar éis 5 bliana 1,015 1,067 1,015 1,067

3,015 3,090 3,015 3,090
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27. Réiteach an bharrachais leis an sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

2018 2017

€’000 €’000

Barrachas don bhliain 807 2,444

Costas dímheasa 8,047 7,272

Cealú caillteanas lagaithe ar mhaoin, gléasra agus trealamh - (102)

Coigeartuithe le haghaidh luach cóir ar shócmhainní bitheolaíocha (409) (1,804)

Coigeartuithe le haghaidh luach cóir ar infheistíochtaí (18) (1)

(Gnóthachan)/ caillteanas ó dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe (34) 192

Ús a íocadh 77 54

Ioncam ó ús (15) (18)

Aistriú chuig an gcuntas caipitil 4,802 2,597

Sreafaí airgid oibriúcháin iomlána roimh ghluaiseachtaí i gcaipiteal oibre 13,257 10,634

Laghdú ar fhardal 1,007 760

(Méadú) ar infháltais (697) (3,272)

Laghdú ar shuimeanna iníoctha 5,956 2,032

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 19,523 10,154

28. Coláistí príobháideacha

Soláthraíonn Teagasc tacaíocht do thrí choláiste phríobháideacha, Coláiste Talmhaíochta an Ghoirtín, Coláiste Talmhaíochta an 
Chreagáin agus Coláiste Talmhaíochta Phailís Chaonraí.

2018 2017

€'000 €'000

Deontais do choláistí príobháideacha 2,921 2,959

Costais tuarastail na mball foirne atá tugtha ar iasacht do choláistí príobháideacha (san áireamh 
sa chaiteachas iomlán ar phá i
Nóta 7 thuas) 685 1,023

Costais soláthraithe seirbhíse seachtracha i gcomhair seirbhísí múinteoireachta arna soláthar do 
choláistí príobháideacha (san áireamh sa
chaiteachas oibriúcháin ghinearálta i Nóta 8 thuas) 96 122

3,702 4,104

Sa bhreis ar na deontais ar a bhfuil breac-chuntas thuas sholáthair Teagasc leabhair oibre do choláistí príobháideacha dar luach 
€69,850 (2017: €75,400).

29. Gealltanais

Ceangaltais chaipitil
Bhí ceangaltais chaipitil €2.727m ar Teagasc amhail an 31 Nollaig 2018, a bhain le tógáil foirgneamh agus saoráidí ag Caisleán 
Bhaile Sheáin (€2.321m), an Chloch Liath (€0.376m) agus Cloich na Coillte (€0.030m, 2017: €1.103m).

Ceangaltais deontais
Bhí ceangaltais deontais €10.817m ar Teagasc amhail an 31 Nollaig 2018, a bhain le Comhaltaí Walsh (€6.296m), Deontais do 
Choláistí Príobháideacha (€3.145m) agus Deontais Eile (€1.376m, 2017: €10.974m).
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30. Comhaltaí an Údaráis - nochtadh idirbheart

Ghlac an tÚdarás le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d'eisigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara in 2009 maidir le 
nochtadh leasa ag comhaltaí an Údaráis agus cloígh an tÚdarás leis na nósanna imeachta sin. Níor tharla aon idirbheart le linn na 
bliana i leith ghníomhaíochtaí an Údaráis lena raibh baint ag comhaltaí an Údaráis.

31. Dliteanais theagmhasacha

Rinne an tÚdarás soláthar sna ráitis airgeadais lena léirítear a mheastachán is fearr ar an dliteanas a eascraíonn. Is é tuairim an 
Údaráis nach bhfuil aon dliteanais theagmhasacha ann. 

32. Idirbhearta le páirtithe gaolmhara

Rinneadh na hidirbhearta a leanas le páirtithe gaolmhara:

Díolacháin earraí agus seirbhísí:

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Fochuideachta - - 10 20

- - 10 20

Ceannacháin earraí agus seirbhísí:

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Fochuideachta - - 517 727

- - 517 727

Iníoctha le páirtithe gaolmhara:

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Fochuideachta 22 62 22 62

22 62 22 62

Eascraíonn na hinfháltais agus na suimeanna iníoctha go príomha ó idirbhearta díolachán agus ceannachán, faoi seach.  Tá na 
hinfháltais agus suimeanna iníoctha neamhurraithe de nádúr agus níl siad úsmhar.  Níl aon soláthar coinnithe i gcoinne infháltais ó 
pháirtithe gaolmhara le linn na bliana (2017: €náid). 

Faoi théarmaí Chomhaontú Tionscnóra Moorepark Technology ghlac Teagasc mar chúram air riachtanais foirne sainithe a sholáthar 
óna chuid acmhainní féin lena n-áireofar an Bainisteoir, an Rúnaí Cuideachta agus teicneoir amháin.  Le linn 2018, rinne Teagasc 
ranníocaíocht chaipitil €2.560m le Moorepark Technology Limited faoi chomhair leathnú caipitil a saoráidí.
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33. Ionstraimí airgeadais

Tá na hionstraimí airgeadais a leanas ag an nGrúpa agus teagasc:

Grúpa Teagasc

2018 2017 2018 2017

€'000 €'000 €'000 €'000

Sócmhainní airgeadais atá ina n-ionstraimí cothromais arna 
dtomhas ag a gcóirluach trí ráiteas comhdhlúite ar ioncam 
agus caiteachas

Infheistíochtaí sócmhainní neamhreatha liostaithe    506 265 506 265

Infheistíochtaí sócmhainní neamhreatha neamhliostaithe 213 173 214 174

Sócmhainní airgeadais

Infháltais trádála 11,182 9,622 10,714 9,277

Infháltais eile 170 215 144 194

Airgead ar láimh      27,645     20,995 25,709 19,410

Dliteanais airgeadais arna dtomhas ag costas amúchta

Suimeanna iníoctha trádála   1,766 1,446 1,691 1,335

Suimeanna iníoctha eile      12,723     14,585 12,327 14,500

34. Teagmhais tar éis na tréimhse tuairiscithe

Níor tharla aon teagmhas suntasach, taobh amuigh den ghnáthchúrsa gnó, a chuaigh i bhfeidhm ar an nGrúpa ón 31 Nollaig 2018.

35. Faomhadh na ráiteas airgeadais

D’fhaomh an tÚdarás na ráitis airgeadais an 3 Aibreán 2019.






