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1. Réamhrá 

1.1 Tábhacht an uisce 

Is bunchloch bhunúsach é uisce fairsing, glan agus sláintiúil d'aon sochaí rathúil agus tá sé riachtanach 

do gheilleagar bríomhar agus do thimpeallacht maireachtála taitneamhach. Cuireann éiceachóras 

uisceach láidir agus sláintiúil earraí agus seirbhísí ríthábhachtacha ar fáil, amhail soláthar uisce óil agus 

cosaint i gcoinne tuilte agus tionchair an athraithe aeráide. Mar sin féin, is acmhainn leochaileach é 

an t-uisce a chaithfear a chosaint. 

Aithnítear é ar fud an Aontais Eorpaigh gur gá dul i ngleic le hathrú aeráide agus díghrádú comhshaoil 

go práinneach ar scála áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. In Éirinn, mar atá in áiteanna eile, tá táscairí 

comhshaoil le haghaidh uisce, bithéagsúlachta agus aeráide ag dul in olcas in ainneoin polasaithe, 

infheistíochtaí agus gníomhartha atá ceaptha chun meathlú a chosc agus a athrú. Tá gá le straitéis nua 

chun fíor-inbhuanaitheacht a sheachadadh. Is freagra cuimsitheach é An Déileáil Ghlas na hEorpa ar 

an dúshlán. Tá sé beartaithe geilleagar an AE a dhéanamh inbhuanaithe trí dhúshláin aeráide agus 

comhshaoil a chasadh i ndeiseanna, agus an t-aistriú a dhéanamh díreach agus cuimsitheach do gach 

saoránach. Tá sé mar aidhm ag an bplean; 

• Úsáid éifeachtach acmhainní a threisiú trí aistriú go geilleagar glan, ciorclach 

• Bithéagsúlacht a athbhunú agus truailliú a ghearradh. 

Tá clár i bhfad níos uaillmhianaí sa Chlár 2020 don Rialtas1. Faoin Déileáil Ghlas na hEorpa tá raon 

cuimsitheach gníomhartha leagtha amach lena n-áirítear; astaíochtaí uisce, oidhreachta nádúrtha 

agus bithéagsúlachta, aeráide agus comhshaoil. Aithnítear an gá le cur chuige comhtháite maidir leis 

na saincheisteanna seo, lena n-áirítear an poitéinseal bearta comhtháite a sheachadadh, a leasaítear 

gach cuspóir comhshaoil. 

 

1.2 An Earnáil Agraibhia 

Is í an earnáil agraibhia an earnáil dhúchasach is mó in Éirinn a chuireann le 7.8% den ollioncam 

náisiúnta (ON), 7.9% den fhostaíocht iomlán agus 11.1% de na honnmhairí earraí go léir. D'fhás 

onnmhairí agraibhia le breis agus 70% ó 2009 go 2017 nuair a shroich siad € 13.6 billiún. Le cúlra na 

gcuótaí déiríochta in 2015, d'fhoilsigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara bia 20252, ag leagan 

                                                           
1 https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programmme-for-government-Our-shared-future/  
2 https://www.gov.ie/en/publication/a6b0d-food-wise-2025/  

https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programmme-for-government-Our-shared-future/
https://www.gov.ie/en/publication/a6b0d-food-wise-2025/
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amach an phlean reatha deich mbliana don tionscal. Leagann an straitéis seo spriocanna le haghaidh 

tuilleadh forbartha agus diansaothraithe i dtáirgeadh príomhúil agus próiseáil breisluacha. 

An Plean atá dírithe ar mhéadú 85% ar onnmhairí, cruthú 23,000 post breise, méadú 70% ar luach 

breisluacha agus méadú 60% ar phríomhtháirgeadh faoi 2025. Admhaíonn sé go bhfuil iomaíochas 

eacnamaíoch agus inbhuanaitheacht chomhshaoil sa seachadadh den fhís straitéiseach. 

Tá Straitéis Agraibhia nua le cur in ionad Food Wise 2025 i mbliana. Aithníonn an straitéis nua an 

tírdhreach polaitiúil agus comhshaoil athraithe ina chur chuige maidir le hinbhuanaitheacht agus 

cosaint an chomhshaoil. Tá sé mar aidhm aige cur chuige níos comhtháite a sholáthar maidir le 

feirmeoireacht, ag cur san áireamh réimsí éagsúla beartais a bhaineann le talmhaíocht, eadhon bia, 

sláinte, aeráid agus timpeallacht. 

Leagann an straitéis amach ceithre mhisean ardleibhéil atá le baint amach chun córas bia inbhuanaithe 

atá brabúsach a fhorbairt, tá buntáistí leathanbhunaithe aige don tsochaí agus tá tionchar dearfach 

nó neodrach aige ar an gcomhshaol nádúrtha in Éirinn: 

1. Earnáil Agri-Bia Inbhuanaithe don Chomhshaol Aeráide 

2. táirgeoirí bunscoile inmharthana agus athléimneacha le bia folláine fheabhsaithe atá sábháilte, 

cothaitheach agus tarraingteach, 

3. Iontaofa agus a luacháil sa bhaile agus thar lear, 

4. Earnáil nuálach, iomaíoch agus athléimneach, á stiúradh ag teicneolaíocht agus tallann. 

D'ainneoin rath eacnamaíoch na straitéise Food Wise go dtí seo, tá roinnt dúshlán comhshaoil agus 

aeráide os comhair na hearnála chomh maith lenár gcaighdeáin cháilíochta uisce agus ár ngealltanais 

maidir le hathrú aeráide. De réir mar a chuimsíonn an tionscal leibhéil fáis nua, beidh air freisin 

tiomantas iomlán a thaispeáint do phrionsabail na hinbhuanaitheachta, ag aithint nach mór 

gnóthachain i dtáirgiúlacht a bheith ar chostas an chomhshaoil. Cuirfidh an rath nó na bearta chun na 

dúshláin seo a mhaolú agus a oiriúnú do na hathchóirithe ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CT), 

bunchloch na tacaíochta talmhaíochta in Éirinn agus san AE. 
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2. Comhthéacs beartais 

2.1 Réamhrá 

Braitheann gníomhaíocht talmhaíochta ar chaighdeán ár n-uisce, ár n-ithreacha, ár mbithéagsúlacht 

agus ár n-aer ag scála áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. Treoraigh an AE agus an Beartas agus Rialáil 

Náisiúnta Gníomhaíocht Talmhaíochta go mór, agus an comhbheartas talmhaíochta (CT) ag glacadh 

leis an ról uileghabhálach. Tugann an chuid seo forbhreathnú ar oibleagáidí rialála agus dlíthiúla an AE 

agus na n-oibleagáidí rialála agus dlíthiúla eolaíochta agus na dúshláin atá roimh an earnáil 

talmhaíochta. 

Is léir go bhfuil gá le ailíniú níos mó idir beartais éagsúla um chosaint an chomhshaoil ag leibhéal 

náisiúnta agus Eorpach. Go háirithe, tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an bhfeirm AE go 

straitéisí forc agus bithéagsúlachta do 2030 don earnáil talmhaíochta. 

In Éirinn, ní mór na naisc idir Pleananna agus Cláir Cháilíochta Uisce, Straitéisí Bithéagsúlachta agus 

Pleananna Oiriúnaithe Aeráide a fhorbairt chun a chinntiú go bhfuilimid ag baint amach go leor 

buntáistí a bhaineann le go leor beart forfheidhmithe agus is féidir. Tá naisc nádúrtha idir na bearta is 

gá chun gach ceann de na réimsí seo a chosaint agus is é an ról atá ag lucht déanta beartas agus 

páirtithe leasmhara chun a chinntiú go neartaítear na naisc seo oiread agus is féidir. 

 

2.2 Creat-Treoir Uisce 

Bunaítear leis an gCreat-Treoir Uisce (CTU) creatlach chun gach uiscí a chosaint lena n-áirítear 

aibhneacha, lochanna, inbhir, uiscí cósta agus screamhuisce, agus a bhfiadhúlra / gnáthóga 

cleithiúnacha faoi phíosa reachtaíochta comhshaoil amháin. Tugadh éifeacht dhlíthiúil in Éirinn ag 

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Beartas Uisce) 20033 (I.R Uimh. 722 de 2003). Tá an CTU nasctha 

le roinnt treoracha eile AE ar bhealaí éagsúla. Ina measc seo tá treoracha a bhaineann le cosaint na 

bithéagsúlachta (Treoracha maidir le hÉin agus Gnáthóga), treoracha a bhaineann le húsáidí sonracha 

uiscí (treoracha maidir le huisce óil, uiscí snámha agus fuíolluisce uirbeach) agus le treoracha a 

bhaineann le rialáil gníomhaíochtaí a rinneadh sa chomhshaol (tionsclaíoch Astuithe agus Treoracha 

Measúnaithe Tionchair Timpeallachta). Tá sláinte ithreach aghaidh go hindíreach trí chur i bhfeidhm 

an CTU. 

Éilítear ar Éirinn plean bainistíochta abhantraí a tháirgeadh faoin CTU agus d'fhoilsigh an tAire 

Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an dara plean bainistíochta abhantraí d'Éirinn in 2018. 

                                                           
3 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/722/made/en/print  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/722/made/en/print
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Leagtar amach sa phlean na gníomhartha a thógfaidh Éire chun cáilíocht an uisce a fheabhsú agus 

chun stádas éiceolaíoch 'maith' a bhaint amach inár ndobharlaigh. Tá cáilíocht an uisce in Éirinn ag dul 

in olcas le fiche bliain anuas. Soláthraíonn an PBA creatlach níos comhordaithe chun caighdeán ár n-

uiscí a fheabhsú - chun sláinte an phobail, an comhshaol, taitneamhachtaí uisce a chosaint agus chun 

tionscail uisce-dian a chothú, lena n-áirítear agraibhia agus turasóireacht, go háirithe in Éirinn tuaithe. 

Tá an dréacht-PBA tríú timthriall le foilsiú go luath, agus tréimhse comhairliúcháin phoiblí ina dhiaidh 

sin sula bhfoilseofar an plean deiridh in 2022. Leagfaidh an dréachtphlean amach na bearta atá 

beartaithe chun aghaidh a thabhairt ar bhrúnna ar ár n-chomhlachtaí uisce ó ghníomhaíochtaí agus 

earnálacha éagsúla, lena n-áirítear talmhaíocht. Tá an NAP ar cheann de na príomhbhearta chun 

brúnna talmhaíochta a mhaolú agus tá an dá chlár á fhorbairt ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 

agus Oidhreachta (RTRAO) i ndlúthchomhar agus le leibhéil chomhroinnte uaillmhéine. 

 

2.3 Treoir maidir le Níotráití agus Clár Gníomhaíochta Níotráití 

Tháinig an chéad chlár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le Níotráití (NAP) i bhfeidhm i 2006. Éifeacht 

a thabhairt don Treoir maidir le Níotráití agus le tacaíocht ó rialacháin náisiúnta comhleanúnacha, 

dearadh an NAP chun cosc a chur ar thruailliú uiscí ó fhoinsí talmhaíochta agus chun cáilíocht an uisce 

a chosaint agus a fheabhsú. 

De réir an Treoir maidir le Níotráití agus Airteagal 28 de na Rialacháin Dea-Chleachtais Talmhaíochta, 

rinne an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, i gcomhairle leis an tAire Talmhaíochta, Bia 

agus Mara athbhreithniú ar an NAP in 2010, 2013 agus 2017. Cuirtear an NAP reatha i bhfeidhm leis 

na Rialacháin um Dhea-Chleachtas Talmhaíochta (ar a dtugtar freisin na ‘Rialacháin GAP’ agus na 

‘Rialacháin Níotráití’ ') - IR 605/20174 le leasuithe IR 40205, IR 225 20206 agus IR 529 20207 a 

dhíorthaítear ó athbhreithniú ar an Maolú in 2019. Le haghaidh éascaíocht tagartha, tá leagan 

comhdhlúite neamhoifigiúil de na rialacháin bhearna san áireamh ar ár láithreán gréasáin mar chuid 

den chomhairliúchán seo. Téann an NAP reatha in éag an 31 Nollaig 2021. 

 

 

 

                                                           
4 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/605/made/en/print  
5   http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/40/made/en/print  
6   http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/225/made/en/print  
7 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/529/made/en/print  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/si/605/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/40/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/225/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/529/made/en/print
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2.3.1 Príomhghnéithe de Chlár Gníomhaíochta Níotráití reatha na hÉireann (NAP) 

Chuir Éire a NAP i bhfeidhm ar fud na tíre lena n-áirítear bearta rialaithe nítrigine agus fosfair araon 

laistigh dá rialacháin. Níl ach Éire ceann amháin de roinnt Ballstát lena n-áirítear nítrigin agus fosfar, 

ag cinntiú seachadadh leathan rialaithe cothaitheach agus clúdach críochach 100%. 

Tá scóip an NAP go dtí seo cuimsitheach, ó thaobh aghaidh a thabhairt ar na foinsí móra cothaithigh 

talmhaíochta agus a chlúdaíonn daonra feirmeoireachta náisiúnta de níos mó ná 139,600 sealúchas 

feirme. 

I measc phríomhghnéithe an NAP tá: 

• Teorainneacha ar rátaí stocála feirme, 

• Uasmhéid dlíthiúil do rátaí iarratais nítrigine agus fosfair, 

• Tréimhsí leathadh toirmiscthe a chuireann cosc ar chur i bhfeidhm leasachán orgánach agus 

ceimiceacha le linn amanna níos leochailí don chomhshaol den bhliain, 

• Ceanglais stórála íosta le haghaidh aoileach beostoic, 

• Ceanglais maidir le cothabháil an chlúdaigh ghlais i dtailte curaíochta, agus 

• Achair ar ais ó uiscí. 

Mar aon le Ballstáit eile an AE ina ndéantar gníomhaíocht talmhaíochta a chleachtar, tá Éire tar éis 

leas a bhaint as maolú ó theorainn nítrigine 170kg n / ha beostoic mar a fhoráiltear dóibh sa Treoir 

maidir le Níotráití. Deonaíodh an maolú ar dtús ag an gCoimisiún i 2007 agus athnuachan in 2010, 

2014 agus 2017. 

Forbrófar Clár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le Níotráití i gcomhthéacs uaillmhian níos mó 

timpeallachta sa Chlár don Rialtas agus ar leibhéal an AE. 

 

2.3.2 Polasaí Treorach Eolaíochta - Clár dobharcheantair Talmhaíochta 

Is é príomhfheidhm an Chlár Dobharcheantar Talmhaíochta (CDT) an meastóireacht ar éifeachtacht 

an phacáiste beart atá i NAP na hÉireann. Feidhmíonn Teagasc an clár agus maoinithe ag DAFM. 

Oibríonn an CDT i gcomhpháirtíocht le níos mó ná 300 feirmeoir i sé dhobharcheantar atá feirme go 

dian agus an rannpháirtíocht feirmeoir seo, atá bunaithe ar chaidrimh na gcomhairleoirí lena gcliaint 

feirmeora, éascaíonn na gnéithe taighde den chlár. Déantar an obair thaighde de réir dearadh 

turgnamhach aonair a chuirtear i bhfeidhm go dian i ngach dobharcheantar. Úsáidtear raon 

paraiméadair bhithfhisiceacha agus shocheacnamaíocha chun measúnú a dhéanamh ar thionchar na 

mbeart an Nap agus an maolú a chuir feirmeoirí a chur i bhfeidhm faoi Threoir maidir le Níotráití. 
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Soláthraíonn torthaí an taighde seo léargas luachmhar ar na próisis a chinneann tionchar na 

gníomhaíochta talmhaíochta ar cháilíocht an uisce sna dobharcheantair. 

Tríd is tríd, léiríonn fianaise ón CDT go bhfuil tacaíocht ag tacú le feirmeoirí cinntí níos fearr a 

dhéanamh maidir le conas a bhainistíonn siad iarratais ar chothaithigh is dócha gurb é an limistéar 

aonair a bhfuil an poitéinseal is mó acu chun torthaí a fheabhsú le haghaidh caighdeán uisce ar 

fheirmeacha na hÉireann - brabúis níos fearr a sheachadadh don fheirmeoir agus riosca níos fearr á 

sheachadadh ag an bhfeirmeoir caillteanas cothaitheach le huisce. 

Cuireadh tús leis an gceathrú céim den CDT in 2020 agus tá buiséad méadaithe 65% faighte aige. 

Éascóidh sé seo earcú taighdeoirí nua, teicneoirí agus teicneolaithe chun turgnaimh nua a dhéanamh 

agus tacú le bailiú agus taighde leanúnach agus leathnaithe sonraí. 

 

Príomhtheachtaireachtaí ón CDT  

• Tá tírdhreach na hÉireann ilchineálach i dtéarmaí fachtóirí a rialaíonn bealaí aistrithe n agus p, 

próisis chlaochlaithe agus uainiú seachadta. 

• Is féidir leis an tionchar a imirt ar chineál ithreach, fo-ithreach agus geolaíocht ar chaillteanas 

cothaitheach uisce a shárú brú tráchta ag an scála feirme. Ag scála abhantral (ca. 10 km2) an nasc 

idir brúnna foinse cothaitheach agus cothaithigh monatóireacht san uisce sruth an-soiléir nuair a 

aithníodh na réimsí foinse criticiúla. 

• Imríonn tiománaithe aimsire ról níos tábhachtaí in iompar cothaitheach ama ná athruithe 

cleachtais feirme. 

• Bhí tionchair na n-athruithe aimsire difriúil do shuíomhanna fisiciúla éagsúla. Teastaíonn breithniú 

ar shifts aimsire fadtéarmach agus fritháireamh gearrthéarmacha. 

 

Eolaíocht a threoraíonn an tábhacht a bhaineann leis an tréimhse dhúnta 

Tá cosc ar an "tréimhse dhúnta" nuair a chuirtear cosc ar leasachán agus "tréimhsí stórála" le haghaidh 

aoileach beostoic faoi na rialacháin GAP is gá chun caillteanas nítrigine agus fosfair a íoslaghdú d'uiscí. 

Nítrigin agus fosfar iad an dá ghné mhór atá riachtanach le haghaidh fás plandaí. Mura n-éiríonn leis 

an ithir nó má ghlactar le plandaí atá ag fás go bhfuil siad ar fáil le haghaidh caillteanais uisce. An 

bealach is mó a ghlactar le nítrigin neamhúsáidte (barrachas) a cailleadh le huisce i gcodarsnacht le 

huisce le fosfar. 

Ní dhéanann níotráit ceangal le cáithníní cré agus is furasta é a dhíscaoileadh in uisce ag síothlú tríd 

an ithir. Gabhfaidh plandaí atá ag fás an nítrigin seo a dhíscaoileadh i dtuaslagán ithreach. Mar sin féin, 
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le linn an fhómhair, an gheimhridh agus an go luath san earraigh, titeann rátaí fáis plandaí ag teacht 

le teochtaí ithreach agus le solas an lae. Bíonn níos lú fáis nítrigine mar thoradh ar níos lú fáis. Ag an 

am céanna den bhliain, is dóchúla go mbeidh ithreacha sáithithe mar go sáraíonn méideanna báistí 

rátaí imghalú. Cé gur féidir le méideanna báistí a bheith éagsúil ó shéasúr go séasúr go dtí an séasúr, 

titeann imghalú i gcónaí chun méideanna neamhbhríoch i rith an gheimhridh. Iompraíonn an taise i 

ithreacha sáithithe nítrigine tuaslagtha d'uisce talún, a shroichfidh sruthanna agus aibhneacha ag 

spriongaí sa deireadh. 

Tá nítrigin ó aoileacha orgánacha i mbaol caillteanais le linn na tréimhse dúnta mar (i) tá fás beag barr 

ann chun nítrigin a thógáil ó thuaslagán ithreach agus (ii) taise i ithreacha sáithithe a iompraíonn 

nítrigin tuaslagtha go héasca (thíos) an crios fréimhe. 

Is iondúil go gcailltear fosfar trí rith chun srutha dromchla nuair a bhíonn ithreacha sáithithe agus tá 

méideanna báistí níos mó ná cumas na n-ithreacha chun méid an uisce a thagann suas. Is féidir le hithir 

"ceangal" agus a choinneáil ar fosfar ach ní fhaigheann sé deis chun é sin a dhéanamh nuair a dhéantar 

I rith chun srutha báistí, trasna an chosáin dromchla go sruthchúrsa. Léirigh taighde ón gclár 

dobharcheantar talmhaíochta (Shore et al 2016) gur dóichí go dtarlóidh sé seo le linn na tréimhse 

dúnta. Rátaí imghalú Íseal (a pléadh thuas) mar thoradh ar cochall is dóichí de ithreacha sáithithe agus 

cailltear méid neamhréireach cothaithigh le huisce. Faigheann 43% den fhosfar iomlán agus 45% de 

nítrigin ina shruthanna dobharcheantair le linn na tréimhse dúnta. 

Ní féidir dálaí aimsire in Éirinn a thuar agus is féidir leo dul in olcas tar éis bailchríocha na tréimhse 

dúnta. Tá tréimhsí stórála aoiligh orgánacha níos faide ná tréimhsí dúnta chun an dóchúlacht go 

dtarlóidh sé as stóráil a laghdú má tharlaíonn sé seo. Tá éifeachtúlacht úsáide nítrigine ar chórais 

bunaithe ar fhéar íseal (thart ar 25% de ghnáth). Is bealach mór é úsáid éifeachtach a bhaint as 

leasacháin orgánacha, ag fáil an fhreagairt uasta ón N go bhfuil siad ina bhealach mór chun é seo a 

fheabhsú, agus costais a thabhaítear i gceannacháin cheimiceacha N a íoslaghdú. Ag leathadh aoileach 

orgánach ag an am ceart san áit cheart in eochair chun é seo a bhaint amach. 

  

2.4 Dúshlán Aeráide 

2.4.1 Cúlra: 

Foilsíodh an Treochlár Ag-Climatise i mí na Nollag 2020 ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. 

Leagann an doiciméad amach sraith de 29 gníomh chun laghdú 10-15% ar astaíochtaí GHG a 

sheachadadh faoi 2030. Soláthróidh cur i bhfeidhm an treochlár seo laghdú ar astaíochtaí thart ar 3MT 

ar leibhéil 22MT 2018, rud a thabharfaidh an fardal talmhaíochta go dtí thart ar 19 MT . Tá na 
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gníomhartha sa treochlár bunaithe go príomha ar chuair chostas laghdaithe imeallach Teagasc (MACC) 

maidir le gás ceaptha teasa agus astaíochtaí amóinia. 

 

2.4.2 Talmhaíocht a bheidh neodrach ó thaobh carbóin faoi 2050: 

Leagann Ag-Climatise amach cuspóir le haghaidh córas bia neodrach aeráide atá comhoiriúnach le 

spriocanna teocht Pháras, trína ndéantar an tionchar aeráide de mheatán bithigineach ón tréad 

beostoic neodraithe agus tá na hastaíochtaí talmhaíochta atá fágtha cothrom le haistrithe trí úsáid 

talún agus go mór le hastaíochtaí talmhaíochta atá fós fuinneamh. 

Cuirtear an Treochlár i láthair mar dhoiciméad beo is féidir a nuashonrú chun forbairtí a léiriú maidir 

leis an mBille um Ghníomhú Aeráide (Leasú) agus an Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 agus atriallta 

amach anseo.  

Díríonn an Treochlár araon ar na gníomhartha láithreacha nach mór don earnáil a ghlacadh, in 

éineacht leis na gníomhartha níos meánacha go fadtéarmach. Tacóidh an treochlár seo leis an gcaibidil 

chomhshaoil den Straitéis Agraibhia 2030 nua. 

Baineann an cur chuige maidir lena chinntiú go mbaineann an earnáil a n-uaillmhianta aeráide trí cinn 

agus folaíonn sé 

• astaíochtaí a laghdú, 

• forbairt bainistíochta talún inbhuanaithe a fheabhsú, agus 

• Cur le fuinneamh inbhuanaithe. 

Beidh gá le dul chun cinn suntasach i ngach ceann de na trí réimse má tá an earnáil chun a chuspóir 

foriomlán a bhaint amach maidir le bheith neodrach aeráide. Beidh príomhfhócas an treochláir ar 

bhainistíocht nítrigine agus ag laghdú úsáid nítrigine leasacháin go dtí uasmhéid de 325,000 tonna faoi 

2030. 

 

2.4.3 Bearta Gníomhaíochta Aeráide: 

Leagann an Plean Oiriúnaithe Aeráide8 a foilsíodh le déanaí le haghaidh talmhaíochta amach cuspóirí 

ardleibhéil chun spriocanna suntasacha a bhaineann le haeráid na hÉireann a bhaint amach. Níor 

aistríodh iad seo go bearta ar an talamh agus tá an t-athbhreithniú ar an NAP ina am tráthúil chun 

                                                           
8 https://www.gov.ie/en/publication/a8e47-climate-change-bioenergy-biodiversity/#agriculture-forest-and-
seafood-climate-change-sectoral-adaptation-plan  

https://www.gov.ie/en/publication/a8e47-climate-change-bioenergy-biodiversity/#agriculture-forest-and-seafood-climate-change-sectoral-adaptation-plan
https://www.gov.ie/en/publication/a8e47-climate-change-bioenergy-biodiversity/#agriculture-forest-and-seafood-climate-change-sectoral-adaptation-plan
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breathnú ar bhearta cur chun feidhme a d'fhéadfadh go mbeadh buntáistí iomadúla aige le haghaidh 

cáilíocht uisce agus maolú aeráide (chomh maith le bithéagsúlacht). 

Tá méid suntasach taighde déanta ag Teagasc agus daoine eile, ag féachaint ar bhearta maolaithe don 

talmhaíocht chun astaíochtaí GHG a laghdú agus cleachtais feirmeoireachta níos inbhuanaithe a chur 

chun cinn. D'fhéadfaí cuid den taighde seo a ghlacadh i mbearta sa chéad staighre eile mar chuid de 

threochlár chun spriocanna aeráide na hÉireann a bhaint amach. 

 

2.5 Gáis Cheaptha Teasa 

Is é seasamh beartais náisiúnta na hÉireann ná aistriú go dtí geilleagar ísealcharbóin, athléimneach 

aeráide agus sochaí le dícharbónú 80% faoi 2050 lena n-áirítear cur chuige maidir le neodracht 

charbóin san earnáil talmhaíochta agus úsáide talún nach gcuireann isteach ar tháirgeadh bia 

inbhuanaithe. 

Is féidir tiomantais na hÉireann faoi Chinneadh Roinnt Iarrachta an AE9 agus an Chreat Aeráide agus 

Fuinnimh10 go 2030 a achoimriú mar seo a leanas: 

 Príomhtháscaire 2020 2030 

Laghdú ar thrádáil neamh-astaíochtaí 

Astaíochtaí GHG   

20% 30% 

Méadú ar éifeachtúlacht fuinnimh 20% 32.5% 

Méadú ar Fhuinneamh In-athnuaite 

(thar leictreachas, teas agus iompar) 

16% >16% - 32% 

 

 

2.6 Amóinia agus astaíochtaí eile go dtí an t-aer 

Tá roinnt treoracha AE maidir le cáilíocht an aeir i bhfeidhm a shocraíonn caighdeáin do réimse leathan 

truailleán. Ina theannta sin, is páirtí é Éire sa Choinbhinsiún ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin 

(CLRTAP) faoina ndéantar truailleáin aeir trasteorann áirithe lena n-áirítear amóinia a rialú. Mar bhall 

den AE, baintear an cur i bhfeidhm Phrótacal Gothenburg (prótacal iníon den Chlár CLRTAP) amach trí 

theorainneacha atá leagtha amach sa Treoir um Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta 2001/81 / CE 

(NECD). 

                                                           
9 https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_en  
10 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en  

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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Is cuid lárnach den NECD uasteorainneacha astaíochtaí náisiúnta níos uaillmhianaí agus cosanta do 

thruailleáin thábhachtacha ar nós amóinia. Leagann an Treoir NEC spriocanna náisiúnta nua do 2020 

agus 2030 le haghaidh cúig thruailleán aeir - ábhar cáithníneach (PM10 agus PM 2.5), dé-ocsaíd sulfair 

(SO2), Ocsaídí Nítrigine (NOX), Amóinia (NH3), agus comhdhúile orgánacha so-ghalaithe (VOCanna). Is 

í aidhm na Treorach ná tionchar diúltach truailliú aeir ar shláinte an duine a ghearradh beagnach leath 

faoi 2030. Is é an príomhthosaíocht ná leibhéil breoiteachta, lena n-áirítear galair riospráide agus 

cardashoithíoch agus bás roimh am an príomhthosaíocht.  

Tá dhá phríomhcheist mar thoradh ar amóinia inár n-aer; Damáiste féideartha do shláinte an duine is 

cúis le saincheisteanna riospráide agus díghrádaithe gnáthóige trí sil-leagan ar ithir agus fásra. Is 

ionann gníomhaíochtaí talmhaíochta agus níos mó ná 99% de na hastaíochtaí náisiúnta NH3. In 2020 

thuairiscigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) ár n-astaíochtaí NH3 le haghaidh 

2018 bhí 119.4 kt in aghaidh uasteorainn de 116.0 kt- dá bhrí sin níos mó ná ár n-uasteorainn. Bunaithe 

ar astaíochtaí tuairiscithe 2020 an EPA do 2018 laghdú de thart. 12kt go dtí uasteorainn reachtach nua 

de 107.5kt bheadh gá leo faoi 2030. 

Tá an EPA tar éis a dtuarascáil 2021 a chríochnú anois ar astaíochtaí truailleán aeir d'Éirinn. 

Sonraítear sa tuarascáil "Aighneachtaí CLRAP / NECD na hÉireann 2021" sonraí a athríomh suntasach 

ar fhachtóirí astaíochta amóinia san earnáil talmhaíochta. Mar shampla, mar thoradh ar na haiséal 

seo, tá méadú tagtha ar astaíochtaí ó thalmhaíocht do 2018 ó 118.31 kt san iomlán sa tuarascáil 2020 

go 134.33 kt sa tuarascáil 2021. Is ionann é seo agus méadú 13.53% in astaíochtaí talmhaíochta 

iomlána 2018. Níor tugadh faoi anailís chuimsitheach ar na rioscaí a bhaineann leis na 

huasteorainneacha mar atá leagtha amach sa Treoir um Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta fós. 

 

Réamh-mheastacháin amóinia 

Tá astaíochtaí amóinia ag méadú go seasta in Éirinn ó 2011 (EPA, 2021) mar thoradh ar ghníomhaíocht 

talmhaíochta a mhéadú, leis an gcéad dul thar an uasteorainn astaíochta a tuairiscíodh in 2016, agus 

ina dhiaidh sin in 2017, 2018 agus 2019. Ina theannta sin, déantar astuithe a réamh-mheas Leanúint 

ar aghaidh ag sárú na huasteorann do na tréimhsí tiomantais nua (EPA, 2021), mar sin tá gá le straitéisí 

laghdaithe a chur i bhfeidhm go práinneach. 

In 2019, d'fhoilsigh DAFM cód dea-chleachtais chun astaíochtaí amóinia a laghdú ar fheirmeacha, 

d'fhonn feasacht na roghanna atá oscailte d'fheirmeoirí a mhéadú. I mí Dheireadh Fómhair 2020 

d'fhoilsigh Teagasc cuar amóinia imeallacha ceirde imeallaigh a leagann amach 13 beart chun cur i 

bhfeidhm féideartha ar leibhéal na feirme chun aghaidh a thabhairt ar chomhlíonadh na talmhaíochta 
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le huasteorainneacha NECD. Cé go soláthraíonn gach ceann de na bearta ranníocaíocht le laghdú ar 

astaíochtaí NH3 ó thalmhaíocht na hÉireann, is féidir le méadú ar chion na sciodair a chuirtear i 

bhfeidhm ag baint úsáide as córais leathadh astaíochtaí íseal (níos lú) astaíochtaí amóinia a laghdú 

suas le 60% thar na modhanna iarratais reatha (pláta splancscáileáin). Is féidir leis an úsáid a bhaint as 

níos lú a chur i bhfeidhm 90% de na sciodar go léir ó bóinní Éireannacha a sheachadadh laghdú 

féideartha in 2030 de 11.69 KT de astuithe NH3. Tá glacadh le glacadh na dteicneolaíochtaí seo faoi 

láthair trí scéimeanna nuachóirithe talmhaíochta DAFM (TAMS) agus Scéim Glas, Ísealcharbóin, Agra-

Chomhshaoil (GLAS). 

 

2.7 Bithéagsúlacht 

Tá laghdú tagtha ar bhithéagsúlacht domhanda agus tá sé seo fíor in Éirinn freisin. Tá tionchar ag 

bainistíocht talún talmhaíochta ar go leor de bhithéagsúlacht na hÉireann agus tá tionchar aige air. 

Níor cuireadh stop le caillteanas na bithéagsúlachta in Éirinn agus tá an talmhaíocht ina bhagairt ar 

ghnáthóga agus ar speicis faoi chosaint go díreach agus go hindíreach. 

Déanann an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra (NPWS) monatóireacht agus tuairisciú ar 

stádas láithreán Natura11 in Éirinn, ag cruthú líonra lárnach ar fud na tíre. Gnáthóga agus speicis atá 

ag brath ar, mar shampla, is féidir le gníomhaíocht ard-uisce tionchar diúltach a imirt ar ghníomhaíocht 

talmhaíochta. 

Cé go bhfuil na suíomhanna Natura seo go príomha sna réimsí atá feirme go forleathan sa tír tá sé 

tábhachtach go bhfuil gach ceantar talmhaíochta sa tír ag cur bearta cuí i bhfeidhm chun 

bithéagsúlacht náisiúnta a chothabháil agus a fheabhsú. 

 

2.7.1 Bearta Bithéagsúlachta: 

Is é bunchloch an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 2017-2021 bithéagsúlacht a 

thabhairt isteach i gcinntí beartais príomhshrutha agus a chinntiú go gcomhlíontar ár spriocanna 

bithéagsúlachta agus gur féidir linn spriocanna bithéagsúlachta a thabhairt isteach d'earnálacha 

aonair. 

Tá an poitéinseal is mó ag an talmhaíocht, mar an úsáid talún ceannasach, tionchar a imirt, go dearfach 

agus go diúltach, ar bhithéagsúlacht in Éirinn. Cé gur uirlis cosanta uisce go príomha é, tá bearta tugtha 

isteach ag an gClár Gníomhaíochta Níotráití a chuireann buntáistí dearfacha ar fáil do cháilíocht an 

                                                           
11 Natura 2000 is a network of core breeding and resting sites for rare and threatened species, and some rare 
natural habitat types which are protected in their own right. 



15 
 

uisce agus don bhithéagsúlacht agus tá na bearta seo chun bithéagsúlacht a fheabhsú tugtha isteach 

d'fheirmeoirí a oibríonn le maolú níotráite ón 1 Eanáir 2020. Áirítear leis seo glacadh ag beart amháin 

ar a laghad ó Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí12 chun an bhithéagsúlacht a fheabhsú ar fheirmeacha 

atá ceachtar / nó; 

• Fág crann Sceach Gheal amháin ar a laghad / crann Draighean laistigh de gach fálta sceach. 

• Fálta sceach a choinneáil ar thimthriall 3 bliana ar a laghad. Gearradh go bliantúil stop a chur leis 

an bhfál sceach bláthanna agus torthúla. 

 

2.8 Cosaint Uisce Óil 

Cosnaíonn cosaint foinsí uisce óil ó éilliú miocróbach idirleata ó eisfhearadh ainmhithe a bheith ina 

ábhar imní do shláinte an phobail. De ghnáth bíonn droch-chleachtais bhainistíochta feirme nó talamh 

mí-oiriúnach ag leathadh in aice le pointí astarraingthe foinse an chúis le héilliú sin. Is minic a bhíonn 

an bhagairt agus an tionchar ba chúis le himeachtaí aimsire foircneacha. D'aithin an EPA foinsí uisce 

óil a bheith i mbaol ó thiúchan níotráite ardaithe ó chleachtais úsáide talún laistigh dá 

ndobharcheantar. 

 

2.9. Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) agus an Clár Forbartha Tuaithe (RDP) 

I ngach atriall tá an CBT ag dul i ngleic le hinbhuanaitheacht ó thaobh an chomhshaoil de. Glasú na 

híocaíochta bunúsacha mar aon leis na ceanglais tras-chomhlíonta le haghaidh íocaíochtaí díreacha 

nuair a choinnítear talamh i riocht maith talmhaíochta agus comhshaoil bunlíne comhshaoil. 

Is éard atá sa RDP sraith beart atá deartha chun iomaíochas na hearnála agraibhia a fheabhsú, 

bainistíocht níos inbhuanaithe acmhainní nádúrtha a bhaint amach agus forbairt níos cothroime a 

chinntiú ar cheantair thuaithe, le fócas níos fearr ar thorthaí dearfacha comhshaoil a sheachadadh 

lena n-áirítear uisce agus aeráid athrú. Ceapadh na cláir GLAS faoin RDP chun gníomhartha bríocha a 

chur i bhfeidhm ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil, go háirithe i gceantair le caighdeán ard uisce. Tá ról 

lárnach ag aistriú eolais anseo chun go bhféadfaí torthaí taighde a scaipeadh agus a chur i bhfeidhm 

ar an talamh. Cuidíonn bearta spriocdhírithe a tugadh isteach faoin gClár Forbartha Tuaithe reatha 

(RDP) freisin le freastal ar ár n-uaillmhianta le haghaidh bearta athraithe aeráide, bithéagsúlacht 

cosanta uisce agus ithir. Is samplaí é a leathadh sciodair astaíochta íseal, pórú beostoic éifeachtach, 

                                                           
12 https://pollinators.ie/  

https://pollinators.ie/
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agus uasghrádú na n-áiseanna feirme. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar thionchar na mbeart beartais 

seo agus cuirfidh sé an chéad Phlean Straitéiseach CAP eile ar an eolas. 
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3. Achoimre ar Cháilíocht Uisce 

3.1. Cúla 

Tá an EPA freagrach ar an gClár monatóirtia Cáilíochta Uisce Anánánta a dhéanamh13. Táirgeann an 

EPA tuarascálacha bliantúla ar cháilíocht uisce ag imlíniú riocht agus treochtaí uiscí na hÉireann, agus 

na brúnna is cúis leis na tionchair. Soláthraíonn an chaibidil seo achoimre ar an bhfaisnéis déanaí 

cothrom le dáta. Tugtar tuilleadh sonraí sna tuarascálacha EPA seo a leanas: 

• Cáilíocht uisce in Éirí Tuairisc 2013-201814 

• Cáilíocht an Uisce i Éiríd; Tuarascáil Tasscairí15 

• Comhshaol na hÉireann; Measúnú Comhtháite16 

 

3.1.2 Tionchair na talmhaíochta ar cháilíocht uisce 

Tá cáilíocht uisce sásúil ag díreach os cionn leath de dhobharlaigh dromchla a ndéantar monatóireacht 

orthu in Éirinn. Is í an talmhaíocht an brú is forleithne agus is suntasaí a théann i bhfeidhm ar an 

timpeallacht uisce. Is iad na príomhcheisteanna a éiríonn as an talmhaíocht: 

• Cúrsa iomarcach Nítrigin agus Fosfar le Eotrófú; 

• Lotnaidicídí A mbíonn tionchar acu ar Cruinniú Shláinte ÉifItolachta agus Ar Cruinniú Chonartha 

Uisce Uisce; 

• dríodar mín iomarcach a eascraíonn go príomha as creimeadh agus rith chun srutha; agus 

• Cleachtaí Draenála talún agus Tosca Eile a mbíonn tionchar acu ar Cruinniú Riocht Gnáthóige 

Fisicúil. 

Is í an tsaincheist is forleithne ná tiúchan cothaitheach ardaithe atá i gcuid shuntasach dár 

ndobharlaigh, agus tá na treochtaí reatha ag taispeáint meath leanúnach agus leanúnach ar cháilíocht 

an uisce. 

 

 

                                                           
13 EU Member States are also required to monitor the effectiveness of their Nitrates Regulations, under Article 
5 (6) of the EU Nitrates Directive. The Agricultural Catchments Programme (ACP), is tasked with monitoring the 
effectiveness of Ireland’s measures since 2008. The ACP undertakes monitoring in relation to the impacts of 
derogation farms on water quality. 
14 https://www.catchments.ie/water-quality-in-ireland-2013-2018/  
15 https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/freshwater--marine/water-quality-in-2020.php  
16 https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/assessment/state-of-the-environment/irelands-
environment-2020---an-assessment----report.php  

https://www.catchments.ie/water-quality-in-ireland-2013-2018/
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/freshwater--marine/water-quality-in-2020.php
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/assessment/state-of-the-environment/irelands-environment-2020---an-assessment----report.php
https://www.epa.ie/publications/monitoring--assessment/assessment/state-of-the-environment/irelands-environment-2020---an-assessment----report.php
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3.1.3 Saincheisteanna Nítrige 

Thug an Tuarascáil Táscairí Cáilíochta Uisce is déanaí a foilsíodh i mí Iúil 2021 faoi deara go bhfuil 

tiúchan níotráite ró-ard i go leor dár n-uiscí, go háirithe in oirdheisceart agus in oirdheisceart na tíre, 

agus go bhfuil na treochtaí ag dul sa treo mícheart. Tá tiúchan níotráite ardaithe ag beagnach leath 

dár suíomhanna abhann agus an ceathrú cuid dár láithreáin screamhuisce. Tá ár n-inbhir agus uiscí 

cósta an-íogair do thiúchan ard nítrigine. 

Is iad seo a leanas na príomhtháscairí nítrigine: 

• Tá tiúchan níotráite míshásúla ag beagnach leath (47%) de shuímh abhann. Tá os cionn aon trian 

(38%) de shuímh ag taispeáint treocht níotráite méadaitheach don tréimhse 2013-2020 agus níl 

treocht laghdaitheach ag 3%. 

• Tá níos mó ná an cúigiú (22%) de chomhlachtaí uisce inbhir agus cósta tuaslagáin neamhorgánacha 

neamhorgánacha (DIN) tiúchan. Tá na comhchruinnithe DIN is airde i ndeisceart agus in 

oirdheisceart na tíre. 

• Tá méadú 26% ar ualaí iomlána nítrigine go dtí an timpeallacht mhuirí ónár n-aibhneacha ónár n-

aibhneacha (14,574 tona) ó 2012-2014. 

• Tá tiúchan níotráite ard (> 25mg / l n03) ag beagnach an ceathrú cuid (24%) de shuíomhanna 

monatóireachta screamhuisce, agus sáraíonn trí shuíomh an caighdeán uisce óil (50 mg / l n03). 

• Bhí méadú tagtha ar beagnach leath (47%) de gach suíomh screamhuisce ag méadú tiúchan 

níotráite don tréimhse 2013-2020. 

• Tá patrún réigiúnach láidir i ngach uiscí a bhfuil comhchruinnithe nítrigine bhreis orthu agus 

treochtaí méadaithe. Is iad na réimsí imní is mó atá ag an taobh theas agus in oirdheisceart na tíre. 

 

Is iad na príomhfhoinsí nítrigine ó ghníomhaíochtaí talmhaíochta ná aoileach orgánacha agus fuail ó 

bheostoc, agus leasachán ceimiceach. Déanann an chuid is mó de ithreacha draenála saor in aisce sa 

deisceart agus in oirdheisceart na limistéir seo a bheith so-ghabhálach go háirithe do láisteadh 

níotráite. Tagann an chuid is mó de na hualaí nítrigine sna dobharcheantair seo ó thalmhaíocht agus 

tá gaol láidir idir déine feirmeoireachta agus tiúchan níotráite in uiscí ag an scála abhantrach. Tá 

éagsúlacht cháilíochta uisce ann, áfach, laistigh agus idir fo-dhobharcheantair. Tá obair thaighde 

mionsonraithe sa chlár dobharcheantair talmhaíochta aibhsithe go bhfuil ithreacha, aimsir agus 

cleachtais feirmeoireachta is féidir tionchar suntasach a imirt ar chomhchruinnithe níotráite, ag an 

scála áitiúil. Tá impleachtaí tábhachtacha aige seo chun díriú ar an mbeart ceart chun caighdeán an 

uisce a fheabhsú san áit cheart. 
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3.1.4 Saincheisteanna fosfair 

Cuireann an iomarca fosfair le eotrófú agus is ábhar imní faoi leith é do shláinte éiceolaíochta 

aibhneacha agus lochanna, agus roinnt inbhir. Is iad na príomhfhoinsí fosfair i dtimpeallacht na 

hÉireann ná talmhaíocht agus fuíolluisce uirbeach. 

Déantar formhór na bhfuíolluisce uirbeach a urscaoileadh i gceantair chósta, agus is é an talmhaíocht 

an fhoinse is suntasaí intíre. 

Seo a leanas na príomhtháscairí fosfair17: 

• Tá comhchruinnithe fosfáite míshásúla ag os cionn an ceathrú cuid (29%) de shuímh 

mhonatóireachta na habhann, agus tá treocht fosfáite méadaitheach ag an gceathrú (24%) de 

shuíomhanna abhann don tréimhse 2013-2020. 

• Bhí beagnach aon trian (30%) de lochanna monatóireachta go raibh comhchruinnithe fosfair 

iomlán míshásúla agus bhí treocht iomlán fosfair ag 33%. 

• Tá méadú 35% tagtha ar ualaí fosfair go dtí an timpeallacht mhuirí ó 2012-2014. 

 

Is iad na réimsí is so-ghabhálaí do chaillteanais fosfair ithreacha a dhraenáil go dona, as a bhfuil an rith 

chun srutha thar sceitheadh talún le sruthchúrsaí. Cé go bhfuil comhchruinnithe fosfair ardaithe ag go 

leor de na dobharcheantair san oirthear agus in oirthuaisceart go hiondúil bíonn limistéir de ithreacha 

draenála go dona i bhformhór na ndobharcheantar. Léirigh taighde go dtagann an chuid is mó den 

chaillteanas fosfair i ndobharcheantair de ghnáth ó limistéar réasúnta beag (na limistéir fhoinsí 

criticiúla), laistigh de thréimhse réasúnta gearr, le linn imeachtaí báistí suntasacha. Bainfear amach na 

torthaí is fearr nuair a dhíreofar bearta isteach sna limistéir foinse chriticiúla. 

 

3.2 Measúnú an EPA ar na dobharcheantair a dteastaíonn uathu laghduithe ar thiúchan nítrigine 

chun cuspóirí cáilíochta uisce a bhaint amach 

D'fhoilsigh an EPA tuarascáil i Meitheamh 2021 maidir leis an "measúnú ar na dobharcheantair a 

dteastaíonn laghduithe ar thiúchan nítrigine chun cuspóirí cáilíochta uisce a bhaint amach"18 Leagtar 

amach sa tuarascáil go bhfuil comhchruinnithe nítrigine ag méadú in uiscí cósta sa deisceart, san 

oirdheisceart agus san oirthear thar an tréimhse ó 2009 agus measann sé go bhfuil 85% de nítrigin i 

ndobharcheantair tuaithe den chuid is mó ó thalmhaíocht. Soláthraíonn an tuarascáil meastacháin ar 

                                                           
17 EPA Water Indicators report 2020  
18 https://www.catchments.ie/assessment-of-the-catchments-that-need-reductions-in-nitrogen-
concentrations-to-achieve-water-quality-objectives/  

https://www.catchments.ie/assessment-of-the-catchments-that-need-reductions-in-nitrogen-concentrations-to-achieve-water-quality-objectives/
https://www.catchments.ie/assessment-of-the-catchments-that-need-reductions-in-nitrogen-concentrations-to-achieve-water-quality-objectives/
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an méid de laghdú ar an ualach nítrigine sna haibhneacha i ngach dobharcheantar ag teastáil chun 

tacú le huiscí sláintiúla, bhí sé seo idir 0 i roinnt dobharcheantar i roinnt blianta go dtí 8,000 tonna do 

na Bearú in 2018. Aithnítear tionchair na haeráide agus na haimsire, bhí tionchar suntasach diúltach 

suntasach ag an triomach 2018 ar cháilíocht an uisce agus bhí na tionchair seo á thaispeáint fós in 

2019. I ndobharcheantair na Bearú agus na Slaney is ó thalamh arúil atá c27% de na caillteanais ach is 

ó fhéarach a thagann formhór na gcaillteanas ar fud na ndobharcheantair go léir.Aithníonn an 

tuarascáil go bhfuil réimsí talún i ngach dobharcheantar ithreach dhraenála saor in aisce atá so-

ghabhálach do chaillteanais agus tugtar limistéir foinse chriticiúla orthu agus ba chóir iad a dhíriú ar 

idirghabhálacha chun caillteanais a laghdú 

 

Ar an meán, is ionann iad seo agus 40% de na dobharcheantair nó 690,000 heicteár. Is é an limistéar 

talmhaíochta in Éirinn seachas coimíneacht ná 4.5mn ha, deir an tuarascáil go mbeidh an laghdú a 

theastaíonn ar níos lú ná 15% den achar talún a bheidh ina dhúshlán suntasach. 

 

3.3 Bearta a dhíriú 

Léiríonn an fhianaise go léir go bhfuil cáilíocht an uisce, agus na tosca a mbíonn tionchar aige air, go 

forleathan ar fud na tíre, ag brath ar úsáid talún, cineál ithreach agus aeráid. Bainfear amach na torthaí 

cáilíochta uisce is éifeachtaí trí dhíriú ar na bearta go dtí na fadhbanna sonracha cáilíochta uisce agus 

rioscaí. Tá an EPA tar éis forbairt a dhéanamh ar léarscáileanna ionchasacha tionchar truaillithe ar 

féidir iad a úsáid chun díriú ar bhearta chun astaíochtaí cothaitheacha a laghdú ó thalmhaíocht 

idirleata go huiscí. Cuirfidh an fheidhmiúlacht mapála feabhsaithe seo beatha isteach i bhforbairt agus 

i gcur i bhfeidhm na mbeart mar chuid den NAP nua agus beidh sé ina acmhainn lárnach do na páirtithe 

leasmhara go léir a bhfuil baint acu leis na hearnálacha talmhaíochta agus comhshaoil. Tá tuilleadh 

eolais agus nasc leis na léarscáileanna seo ar fáil ar www.catchments.ie 
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4. Athbhreithniú ar an Chéad Chéim Comhairliúcháin19 

4.1 Réamhrá 

De réir an Treoir, ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar chlár Gníomhaíochta na hÉireann maidir le 

Níotráití (NAP) faoi dheireadh 2021 agus ba é an comhairliúchán céadchéim ná tús taiscéalaíoch an 

phróisis athbhreithnithe. Seo a leanas cuspóir an chomhairliúcháin Chéad Chéim: 

• an dréacht-chlár amchláir agus an clár oibre a leagan amach chun an chéad Chlár Gníomhaíochta 

maidir le Níotráití (NAP) eile a tháirgeadh; 

• na saincheisteanna ionchasacha atá le breithniú a dhéanamh mar chuid den athbhreithniú;  

• chun clocha míle a aibhsiú sa timthriall athbhreithnithe ina mbeidh tuilleadh comhairliúcháin ar 

siúl; agus 

• cuireadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara aighneachtaí a dhéanamh ar an méid thuas. 

An Chéad Chomhairliúchán Céim ailínithe freisin leis na tiomantais sa Chlár Rialtais: 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtaí na níotráite maolú ar cháilíocht an uisce, i gcomhar leis 

an EPA, a chuirfidh le beartas sa todhchaí sa réimse seo. 

• Oibriú le feirmeoirí maolú níotráití chun torthaí comhshaoil a fheabhsú ar a bhfeirmeacha, ag 

cinntiú úsáid inbhuanaithe an mhaolaithe, ag teacht lenár gcuspóirí comhshaoil. 

 

4.2 Raon feidhme an Chéad Chéim Comhairliúcháin 

Bhí cuid de na saincheisteanna féideartha le bheith san áireamh sa Pháipéar Comhairliúcháin Tosaigh 

mar chuid den chéad athbhreithniú ar an NAP eile. Breithníodh roinnt saincheisteanna mionsonraithe 

chun an próiseas comhairliúcháin dara céim a chur ar an eolas. Leagadh amach iad seo mar; 

• Rochtain eallaigh ar shruthchúrsaí 

• Fosfar a thógáil suas 

• Coimeád taifead 

• Oiliúint (d'fheirmeoirí agus do chomhairleoirí) 

• Lúide leathadh sciodair 

• Pleanáil Bainistíochta Cothaitheach 

• Measúnú ar na táblaí teicniúla i Sceideal 2 de Rialacháin 

• Riachtanais stórála sciodair lena n-áirítear. uisce salach 

                                                           
19 https://www.gov.ie/en/consultation/6c940-public-consultation-on-irelands-nitrates-action-programme/  

https://www.gov.ie/en/consultation/6c940-public-consultation-on-irelands-nitrates-action-programme/
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• Cosaint Foinse Uisce Óil 

Liostaíodh riachtanais bhreise ionchasacha freisin, lena n-áirítear: 

• Teorainn 

• Ithreacha 

• déine féaraigh / innilt nialasach 

• Onnmhairí aoileach beostoic 

• tréada mhóra 

• Athbhreithniú eatramhach ar an gClár Gníomhaíochta maidir le Níotráití 

• Comhlíonadh na Treorach maidir le hÉin agus Gnáthóga 

 

4.3 Torthaí an Chéad Chomhairliúchán 

Fuarthas 101 aighneacht scríofa mar fhreagra ar an gcomhairliúchán oscailte. Ina measc seo tá 

aighneachtaí ó údaráis áitiúla, comhlachtaí poiblí, feirmeoirí agus comhlachtaí ionadaíocha 

feirmeoireachta, NGOanna, cumainn comhoibritheacha talmhaíochta, comhairleoirí talmhaíochta, 

comhlachtaí trádála agus gairmiúla agus Teagasc. Rinne an Grúpa Saineolaithe maidir le Níotráití 

athbhreithniú ar na haighneachtaí seo agus ba léir go bhfuil an gá atá le treoir eolaíoch agus theicniúil 

a aithint lárnach don bheartas faisnéise agus chun a chinntiú go bhfuil na torthaí ón athbhreithniú seo 

láidir go leor agus praiticiúil. Bhí tacaíocht leathan ann freisin ar fud na n-aighneachtaí maidir le bearta 

atá ann cheana féin agus aithnítear roinnt athbhreithnithe beartais ó cuireadh tús leis an NAP reatha 

in 2018 go háirithe; 

• an t-athbhreithniú eatramhach ar mhaolú na níotráite in 2019, 

• Bearta breise a tugadh isteach d'oibríocht feirmeoirí os cionn 170kgn / ha agus sciodar 

onnmhairithe in 2020. 

Rinne Grúpa Saineolaithe maidir le Níotráití athbhreithniú ar na haighneachtaí go léir a fuarthas agus 

rinne sé cuid dá bplé ar fhorbairt na mbeart atá beartaithe don NAP nua. Tá an grúpa faoi 

chathaoirleacht DHLGH agus DAFM agus comhdhéanta saineolaithe eolaíochta sinsearacha ó DHLGH, 

DAFM, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus Teagasc. 
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4.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar na topaicí comhairliúcháin céadchéime 

4.4.1 Rochtain eallaigh ar shruthchúrsaí: 

Cuireann na rialacháin reatha cosc ar rochtain eallaigh ar shruthchúrsaí, éifeachtach ón 1 Eanáir 2021, 

ar fheirmeacha le ráta stocála féaraigh de 170 kg n / ha nó os a chionn. 

Éilíonn an beart cúrsaí uisce le fál 1.5 méadar ó bharr bhac na habhann nó an imeall uisce de réir mar 

a bheidh. Lorg an comhairliúchán tuairimí ar na riachtanais seo agus ar chóir go síneofaí riachtanais 

reatha na bhfeirmeacha agus má tá, cé chomh mór sin. 

Bunaithe ar athbhreithniú leathan ar fhreagraí, tháinig na pointí ginearálta seo a leanas chun cinn; 

• Ba chóir an ceanglas maidir le sruthchúrsaí a shíneadh chuig gach feirm. 

• Ba chóir gach sruthchúrsa a shainaithnítear a bheith i mbaol ó bhrú talmhaíochta a fhálú laistigh 

de 3 bliana. 

• Ba chóir an beart seo a athbhreithniú i NAPS sa todhchaí chun a thionchar a chinneadh go 

héifeachtach. 

 

4.4.2 Tógáil fosfair: 

Tugadh isteach an fhoráil a cheadaíonn P a thógáil suas ar fheirmeacha le rátaí stocála de 130 kg n / 

ha nó os a chionn san athbhreithniú is déanaí ar an gClár Gníomhaíochta maidir le Níotráití in 2017. 

Ceadaíonn sé d'úinéirí talún leibhéil níos airde fosfair a thabhairt isteach ar thailte le a Innéacs fosfair 

1 nó 2 chun táirgiúlacht ithreach a bharrfheabhsú. 

Leag an príomhphointe chun teacht chun cinn as an bhfreagra comhairliúcháin béim ar spleáchas 

díréireach a bhraitear ar thástáil na hithreach P, chun na rioscaí a bhaineann le rith chun srutha 

cothaitheach a chinneadh. Moladh go bhfuil cineál ithreach agus geolaíocht réamhaithritheoirí níos 

fearr ná leibhéal ithreach P chun bheith ag tuar P caillteanas ó thalamh talmhaíochta. Moladh freisin 

gur chóir don NAP bogadh ar shiúl ón spleáchas ar thástáil Morgan P mar bhealach chun measúnú a 

dhéanamh ar riosca rith chun srutha d'uiscí. 

 

4.4.3 Coimeád Taifead: 

Tá bainistíocht, cothabháil agus taifid a chur isteach ag éirí ina ghné níos tábhachtaí de chomhlíonadh 

na rialachán bearna a léiriú. Faoi láthair tá gach feirmeoir ag teastáil chun taifid pháipéir cothrom le 

dáta a choinneáil agus teip na taifid seo a tháirgeadh le linn cigireachta is féidir pionóis shuntasacha a 

bheith mar thoradh ar fheirmeoirí. 
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Cé gur glacadh leis go ginearálta go raibh cothabháil taifead maith dea-chleachtais ar fud gach gné den 

fhiontar feirme, d'aithin roinnt de na freagraí aighneachta gur chóir próiseas níos sruthlínithe a 

fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh níos mó feirmeoirí in ann a gcuid taifead a bhainistiú agus saor in 

aisce Am le haghaidh comhairleoirí feirme, a bhfuil a chuid ama a glacadh go minic le taifid a choinneáil 

thar ceann na bhfeirmeoirí. 

 

4.4.4 Oiliúint (d'fheirmeoirí agus do chomhairleoirí): 

Tá buntáistí soiléire ag baint le haistriú eolais, ó chomhairleoir d'fheirmeoir agus do phiaraí go piaraí, 

chun dea-chleachtais a roinnt agus cuidiú le heolas an fheirmeora ar riachtanais na rialachán bearna 

a fhorbairt. Cuireann sé tuiscint níos fearr ar fáil d'fheirmeoirí ar chosaint an chomhshaoil go ginearálta 

agus is féidir le droch-chleachtais feirmeoireachta a bheith ar shruthchúrsaí áitiúla. 

Bhí na haighneachtaí go léir tacúil le hoiliúint d'fheirmeoirí, do chomhairleoirí agus do thionscal chun 

freagra comhleanúnach agus comhchoiteann a chinntiú chun freastal ar na dúshláin chomhshaoil a 

chuirtear i láthair. 

 

4.4.5 Lúide leathadh sciodair: 

Léirigh leathadh sciodair astaíochta íseal (níos lú) chun éifeachtúlacht úsáide cothaitheach a fheabhsú 

agus astaíochtaí atmaisféaracha amóinia a laghdú ó leathadh sciodair. Is riachtanas é an modh 

leathadh sciodair seo do gach feirmeoir maolaithe ó 2020. 

Ardaíodh roinnt saincheisteanna le linn an chéad céim chomhairliúchán a gcaithfidh an Grúpa 

Saineolaithe maidir le Níotráití a bhreithniú mar chuid den athbhreithniú ar an NAP. Ba chóir na 

saincheisteanna seo a bhreithniú i gcomhthéacs na bhfreagairtí beartais chomhtháite, lena n-áirítear 

laghdú amóinia mar phríomh-bhreithniú i méid níos lú úsáide; 

• Ní mór tacaíocht a thabhairt do chonraitheoirí chun trealamh cuí a cheannach. 

• D'fhonn ár spriocanna amóinia a chomhlíonadh, ní mór an céatadán sciodair (arna ríomh ar an 

bhfeirm nó ar scála náisiúnta) a chur i bhfeidhm ag níos lú gá. 

 

4.4.6 Pleanáil Bainistíochta Cothaitheach: 

Tá Pleanáil Bainistíochta Cothaitheach (NMP) cheann de na modhanna is éifeachtaí chun a chinntiú go 

n-uasmhéadaíonn feirmeoir luach a n-ionchur cothaitheach ceimiceacha agus orgánacha. Is bunchloch 

é NMP freisin de chomhlíonadh na gceanglas maolaithe. Tá teacht go mór le teacht na n-uirlisí pleanála 
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bainistíochta cothaitheach ar líne le blianta beaga anuas agus tá go leor feirmeoirí nach bhfuil i maolú 

ag baint úsáide as na huirlisí seo freisin chun a n-úsáid cothaitheach a uasmhéadú. 

Is léir ó roinnt de na haighneachtaí nach bhfuil pleanáil bainistíochta cothaitheach á chur i bhfeidhm i 

mórán cásanna. Déantar é seo a thuilleadh i dtaighde a rinne Teagasc. Beidh príomhshruthú úsáid na 

n-uirlisí seo agus a chinntiú go mbeidh a n-úsáid go rialta ina phríomhghné d'aon staighre rathúil. 

Moladh freisin gur chóir gach feirmeoir a spreagadh chun páirt a ghlacadh i bpleanáil bainistíochta 

cothaitheach. 

 

4.4.7 Measúnú ar Tháblaí i Sceideal 2: 

Cuimsíonn Sceideal 2 de na Rialacháin um Bearna 2017 22 táblaí a leagann amach critéir éagsúla maidir 

le hacmhainn stórála agus bainistíocht cothaitheach. Ina measc seo tá roinnt táblaí a bhaineann le 

rátaí toirchithe ceadaithe, rátaí eisfhearadh ainmhithe, cumais stórála sciodair, etc. 

Cé go ndearnadh roinnt den fhaisnéis seo a nuashonrú nó a thabhairt isteach le linn an athbhreithnithe 

dheireanaigh ar Chlár Gníomhaíochta Níotráití, táthar ag breithniú á dhéanamh ar mheasúnú iomlán 

ar stóinseacht na faisnéise atá sna táblaí. Ní mór don mheasúnú seo feabhas a chur san áireamh i 

bhfeabhsuithe eolaíochta a bhaineann le bearta bainistíochta cothaitheach, sonraí athraithe aeráide 

agus bearta oiriúnaithe aeráide. Tá fianaise eolaíoch ar fáil faoi láthair chun a léiriú gur chóir na rátaí 

eisfhearadh don bhó déiríochta a nuashonrú. Leag roinnt de na freagraí aighneachta béim ar an méadú 

le déanaí ar an ráta eisfhearadh don bhó déiríochta agus thug sé faoi deara na tionchair fhéideartha a 

bheidh ag méadú ar rátaí stocála. 

 

4.4.8 Ceanglais stórála sciodair Uisce salach san áireamh: 

Tá sé soiléir le blianta beaga anuas go bhfuil an stóráil sciodair atá ar fáil ar fheirmeacha 

leordhóthanach i gcónaí. Tá sé seo nasctha le fachtóirí éagsúla, lena n-áirítear patrúin athraithe báistí 

a tharla mar thoradh ar athrú aeráide agus is fachtóir soiléir é an costas caipitil a bhaineann le 

bonneagar stórála a shuiteáil. 

D'eascair eisiúint stórála sciodair go ginearálta in aighneachtaí i gcomhthéacs na gcostas a bhaineann 

le tógáil agus cothabháil cheart áiseanna stórála cuí ar fheirmeacha. Cé nach féidir le DAFM stóráil 

cúnaimh a dheonú go dtí leibhéil chomhlíonta, tá deontais ar fáil chun stóráil sciodair bhreise a 

shuiteáil ar fheirmeacha agus ar DAFM a spreagadh i gcónaí feirmeoirí chun a chinntiú go bhfaigheann 

siad a gcuid riachtanas stórála le linn dearaidh agus suiteála. 
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4.4.9 Cosaint Foinse Uisce Óil: 

Is príomhghné de na rialacháin bhearna é cosaint foinsí óil, agus áirítear leis na rialacháin roinnt beart 

chun foinsí uisce óil a chosaint ó thruailleán talmhaíochta agus pataiginí. Is féidir iad seo a bheith mar 

thoradh ar dhroch-sciodair nó cleachtais iarratais ar leasachán ceimiceacha (I.E. amchlár, rátaí, 

cineálacha) nó trí sciodair nó leasachán a chur i bhfeidhm ró-ghar don fhoinse uisce. 

Mhol roinnt aighneachtaí gur réimse den NAP é seo a chaithfear a neartú agus ní mór é a nascadh le 

hobair chosanta foinse leanúnach faoin gCreat-Treoir Uisce agus le forálacha na Treorach Uisce Óil 

athmhúnlaithe. 

 

4.4.10 Teorainn: 

Thug an 2020 dea-chleachtas talmhaíochta (Leasú) Rialacháin (IR 40 2020) a thug isteach ceanglas 

d'fheirmeoirí leas a bhaint as maolú chun clár teorann a ionchorprú ina bplean toirchithe. 

Is cleachtas comónta é rialú ithreach trí aol trí aol a chur i bhfeidhm ar go leor feirmeacha, áfach, nár 

forordaítear roimhe seo sna rialacháin go dtí an leasú le déanaí. Glacadh go ginearálta leis na buntáistí 

a bhaineann le teorann na bhfreagairtí comhairliúcháin agus beidh na húsáidí agus na buntáistí a 

bhaineann le teorann mar chuid den phlé ar fud an athbhreithnithe NAP agus beidh ionchur na 

bpáirtithe leasmhara ríthábhachtach do na díospóireachtaí seo. 

 

4.4.11 ithreacha: 

Bhí sé soiléir ó na freagraí comhairliúcháin go mbeidh leas iomlán a bhaint as torthúlacht na hithreach 

chun úsáid éifeachtach a bhaint as ionchuir chothaithigh a bheith ina phríomhghné den athbhreithniú 

ar an NAP seo. Tá cion na n-ithreacha a tástáladh le leibhéil torthúlachta ithreach ag an mbarr is fearr 

agranamaíoch (PH> 6.3, P agus K> Innéacs 3) fós íseal ag thart ar 18% in 2018. Cothromú macra-agus 

micrea-chothaithigh araon chun an torthúlacht ithreach is fearr a bhaint amach Déanfaidh Grúpa 

Saineolaithe Níotráití athbhreithniú ar an bhfiontar feirme. 

 

4.4.12 déine féaraigh / innilt nialasach: 

Déanfar déine innilte i gcoibhneas le stocáil iomlán na feirme a mheas mar chuid den athbhreithniú ar 

an NAP seo bunaithe ar an taighde is déanaí atá ar fáil. Is é atá i nialas féarach ná cleachtas atá á 

ghlacadh níos mó agus níos mó ag leibhéal na feirme agus déanfaidh an grúpa saineolaithe 

athbhreithniú ar dhea-chleachtas le haghaidh féaraigh agus bainistíochta cothaitheach. Cé nach raibh 
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déine an ardáin innilte mar chuid mhór de go leor aighneachtaí, is saincheist í fós a chaithfear a 

bhreithniú le linn an athbhreithnithe. 

 

4.4.13 Onnmhairí aoileach beostoic 

Os cionn 4,500 feirmeoireacht aoileach onnmhairithe beostoic chun fanacht le teorainneacha ráta 

stocála sna rialacháin. Tugadh isteach roinnt beart breise chun onnmhairiú aoiligh beostoic a rialú ag 

na Rialacháin um Leasú Bearna (IR 40 de 2020), áfach, is é an cleachtas aoileach aoiligh beostoic a 

bheith ag teastáil. 

Mhol Athbhreithniú Grúpa Saineolaithe Níotráití an NAP in 2019 tabhairt isteach bearta breise do na 

gabháltais seo. Leag cuid mhaith de na freagraí aighneachta ón gcomhairliúchán céadchéime béim 

freisin ar na cleachtais reatha neamh-inbhuanaithe a bhaineann le gluaiseacht aoiligh, agus na 

rialuithe teoranta atá i bhfeidhm. 

 

4.4.14 Tréada Dian / Móra: 

Tá difríocht mhéadaitheach idir an céatadán beag de thréada an-mhór sa tír agus gabháltais atá ag 

feidhmiú le tréada meánmhéide. 

Le déine na n-oibríochtaí móra seo tar éis an poitéinseal brúnna suntasacha a chur ar chaighdeán agus 

ar chainníocht an uisce ina ndobharcheantar áitiúil, iarradh ar an gceist sa chéad chomhairliúchán an 

chóir bearta breise a mheas chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo. 

Ní raibh imní ar go leor de na freagraí aighneachta ar scála na méideanna tréada, ag díriú ar na rialuithe 

ráta stocála mar chosaint leordhóthanach. Leag roinnt freagraí béim ar an bpoitéinseal a bhaineann 

le héifeachtaí carnacha ar leibhéil chothaitheacha roinnt tréada an-mhór laistigh de dhobharcheantar 

amháin, nó dobharcheantair in aice láimhe. 

 

4.4.15 Athbhreithniú Eatramhach ar Chlár Gníomhaíochta Níotráití: 

Leagann an Clár Gníomhaíochta maidir le Níotráití (NAP) atá ann cheana amach na riachtanais chun 

nítrigin talmhaíochta agus fosfar a bhainistiú ar feadh tréimhse 4 bliana. Cé go bhfuiltear ag súil le 

tréimhse chomhchosúil don chéad Nap eile tá sé beartaithe tabhairt faoi athbhreithniú eatramhach 

ar an gclár i dtreo dheireadh Bhliain 2 den chlár chun dul chun cinn a mheas go náisiúnta chun an 

cuspóir a bhaint amach maidir le truailliú a laghdú ó fhoinsí talmhaíochta. Nuair a mheastar a bheith 

riachtanach chun an cuspóir seo a bhaint amach, moltar leasuithe ar an gclár. 
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Bhí tacaíocht ann maidir le hathbhreithniú eatramhach ar an NAP a chuimsiú agus a chur in iúl dóibh 

sna haighneachtaí comhairliúcháin. Chreid a lán aighneachtaí freisin gur chóir an t-am a thabhairt do 

na bearta reatha atá le cur i bhfeidhm agus go mbeidh tionchar níos suntasaí aige ar threochtaí 

cáilíochta uisce. 

 

4.4.16 Comhlíonadh Treoracha Éin & Gnáthóga: 

Is cuid lárnach d'fhorbairt aon phlean nó clár é comhlíonadh na dTreoracha maidir le hÉin agus 

Gnáthóga, lena n-áirítear athbhreithnithe ar na pleananna nó na gclár sin. Cé go mbeidh an t-

athbhreithniú foriomlán nap faoi réir measúnú cuí ardleibhéil, ní mór an measúnú seo a shonrú go 

leor chun tionchair a ionchorprú ar leibhéal na talún ar gach gabháltas aonair. 

Léirigh roinnt aighneachtaí an tábhacht a bhaineann leis na measúnuithe a éilítear faoi Rialacháin 

maidir le Gnáthóga agus na Rialacháin um Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil agus a dtábhacht 

chun aon éifeachtaí díobhálacha a d'fhéadfadh a bheith ag an NAP nua atá beartaithe a mhaolú. 

 

4.4.17 Tuairimí Ginearálta a cuireadh isteach. Athbhreithniú a dhéanamh ar 

• An gá le comhordú níos fearr a dhéanamh ar bheartais idir an Chreat-Treoir Uisce, an Treoir um 

Níotráití agus an Treoir um Shíleá Astuithe Náisiúnta. Cinntigh go bhfuil sé ag teacht le spriocanna 

i straitéisí bithéagsúlachta agus feirme go forc straitéisí. 

• Smaoinigh ar cholúin na hinbhuanaitheachta agus ar thionchar foriomlán comhshaoil, 

eacnamaíoch agus shóisialta atá ag táirgiúlacht mhéadaithe, ag cur san áireamh iascaireacht, 

turasóireacht agus sláinte phoiblí. 

• Rannpháirtíocht phoiblí / comhairliúchán poiblí feabhsaithe. 

• Naisc a sholáthar leis an eolaíocht a thacaíonn leis na sonraí, an taighde agus na tuarascálacha. 

• Cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú níos fearr. 

• Deireadh a chur le leathadh uisce salach sa tréimhse dhúnta. 

• Cúnamh maoinithe / deontais go háirithe le haghaidh stórála ach aol freisin, etc. 

• Tá ceann de na príomhphrionsabail a glacadh le haghaidh próiseas pleanála bainistíochta 

abhantraí in Éirinn ag cur 'an beart ceart san áit cheart'. Ba chóir an cur chuige céanna a chur i 

bhfeidhm ar bhainistíocht cothaitheach ar fud feirmeacha na hÉireann. 

• Ba chóir go mbeadh an cur chuige bunaithe ar aistriú eolais spriocdhírithe agus tacaíochtaí 

comhairleacha do thréada a aithníodh mar bhrú a chur le dobharcheantar. Moltar go mbeadh cur 
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chuige comhairleach spriocdhírithe tríd an gclár ASSAP d'fheirmeacha atá suite i réimsí foinse 

criticiúla atá draenála saor in aisce ina bhfuil an barrachas N nó P a scrúdú. 

• bearta sonracha maidir le hamóinia a ionchorprú, m.sh. aistí bia próitéine íseal agus úsáid 

éigeantach trealaimh astaíochta íseal ar gach feirm déiríochta agus gach feirm stocáilte> 130 kg n 

/ ha. 

• An beart ceart san áit cheart, ag cur san áireamh limistéir foinse chriticiúla agus conairí 

cothaitheacha chomh maith le cineál ithreach, geolaíocht agus mapáil deascadh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. Comhairliúchán Dara Céim 

5.1 Cúlra 

Tá na bearta atá beartaithe atá leagtha amach sa doiciméad comhairliúcháin seo bunaithe ar an 

nGrúpa Saineolaithe Níotráití de roinnt foinsí faisnéise éagsúla, lena n-áirítear na freagraí 

comhairliúcháin phoiblí agus taighde agus sonraí ó Teagasc, EPA agus an saol acadúil. Cuireadh plé an 

ghrúpa saineolaithe ar an eolas freisin trí phlé le héagsúlacht príomhpháirtithe leasmhara, lena n-

áirítear an Coimisiún Eorpach. 

 

5.2 Tionchar na mbeart comhshaoil a shamhaltú 

Rinne DAFM coimisiúnú ar Teagasc chun roinnt anailíse a dhéanamh ar thionchar na mbeart féideartha 

chun caillteanais nítrigine a laghdú don chomhshaol. Tá an dréacht-tuarascáil ar an anailís, dar teideal 

‘The Impact of Nitrogen Management Strategies within Grass Based Dairy Systems’ le foilsiú sna 

seachtainí amach romhainn. Nascóidh an anailís go díreach le tuarascáil an EPA a luaitear in alt 3.2 

thuas agus bainfear úsáid as chun bearta féideartha a chur ar an eolas faoi nap agus maolú Clár 

Níotráití Deiridh. 

 

5.3 Bearta atá molta 

Tá córas táirgthe talmhaíochta den chuid is mó ag Éirinn, áfach, go ndéanfar athbhreithniú ar gach 

córas feirmeoireachta chun a chinntiú go bhfuil gach córas feirmeoireachta ag cosaint uisce agus ag 

cur comhliseanna leis an gcomhshaol. Tá an torthúlacht ithreach is fearr a chinntiú agus cothú 

cothaithe ár gcóras féaraigh chun caillteanais cothaithigh agus dríodair a íoslaghdú don chomhshaol 

ná díriú lárnach an athbhreithnithe seo. Laistigh de seo, beidh roinnt príomhréimsí a chur san áireamh 

le haghaidh athbhreithnithe, atriall nó a bhaint bunaithe ar an chuid is mó suas go dtí an t-eolas 

eolaíoch is déanaí atá ar fáil agus sonraí praiticiúla chun a thionchar a thomhas. 

Agus tú ag freagairt don chomhairliúchán seo tugtar cuireadh duit do thuairimí a thabhairt maidir leis 

an méid seo a leanas ag cur san áireamh na naisc ábhartha le caibidlí 1 go 4 san áireamh. 

 

5.3.1 Bearta Rialacháin Neamh-Bhearna Molta 

Is é seo an chéad athbhreithniú ar an gClár Gníomhaíochta maidir le Níotráití trína ndéanfar gach beart 

a tugadh isteach le linn an athbhreithnithe a ionchorprú i sraith nua de rialacháin dea-chleachtais 
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talmhaíochta. Le linn na bpléití le páirtithe leasmhara, agus pléití an Ghrúpa Saineolaithe Níotráití, tá 

sé soiléir go bhfuil gá le níos leithne, cur chuige níos iomláine maidir le caillteanais cothaithigh agus 

dríodair a rialú ón talmhaíocht ag an bpointe seo. 

Tá sé i gceist ag na bearta atá leagtha amach thíos aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 

suntasacha go léir a tháinig chun cinn le linn an chomhairliúcháin chéad chéime, agus i bplé le páirtithe 

leasmhara agus le Coimisiún an AE. Tá sé i gceist ag na bearta freisin cabhrú le hÉirinn chun freastal ar 

a sprioc aeráide, bithéagsúlachta agus cáilíochta uisce atá leagtha síos ag leibhéal náisiúnta agus AE. 

Agus na bearta atá beartaithe thíos á leagan amach, beidh na prionsabail leathana a mhealladh, agus 

déanfar iad seo a scagadh tar éis measúnú a dhéanamh ar na freagraí comhairliúcháin, agus sula 

bhfoilseofar an nap deiridh. Is cuid de na cúiseanna leis na prionsabail ardleibhéil ag an bpointe seo 

ná ligean do pháirtithe leasmhara faisnéis agus tuairimí a thabhairt chun cinn a thabharfaidh deis do 

Ghrúpa Saineolaithe Níotráití bearta láidre, réadúla agus indéanta a dhearadh a chuirfidh fíorthorthaí 

ar fáil agus cuntas air. 

Déantar na bearta atá beartaithe a mhiondealú i roinnt grúpaí, ag brath ar a scála agus ar a gcur i 

bhfeidhm. Beidh an fócas tosaigh san alt seo ar na bearta sin a chuirfear chun cinn faoi chuimsiú an 

athbhreithnithe NAP ach lasmuigh de scóip na rialachán dea-chleachtais talmhaíochta nua. Tá na 

bearta seo deartha chun iarratas a dhéanamh ar fud na ngníomhaíochtaí talmhaíochta go léir, beag 

beann ar chineál nó ar scála na gníomhaíochta sin. Tá siad bunaithe ar an bprionsabal go bhfuil roinnt 

beart is fearr a chuirtear i bhfeidhm ag an leibhéal áitiúil, cé go mbaineann daoine eile na torthaí is 

fearr a bhaint amach nuair a chuirtear i bhfeidhm iad ar scála náisiúnta. 

 

Clár Leasacháin Cheimiceach: 

Tá tús curtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara cheana féin leis an bpróiseas chun reachtaíocht 

a fhorbairt a sholáthróidh clár de dhíolacháin leasacháin cheimiceacha ar fud na tíre. Is é cuspóir an 

chláir ná soláthar a dhéanamh do rianú cruinn ar dhíolacháin leasacháin agus léargas níos réadúla a 

sholáthar ar an áit a bhfuil leasachán á chur i bhfeidhm ar thalamh. Ina theannta sin, cabhróidh sé le 

tuiscint níos fearr a bhunú ar luach aoileach beostoic agus an gá le cothaithigh a athúsáid oiread agus 

is féidir ar fheirmeacha. 

Chomh maith leis an gclár gluaiseachta ar líne a seoladh le déanaí, tabharfaidh sé leibhéal rialacháin 

don tionscal atá ag teastáil chun a chinntiú go n-úsáidtear leasacháin cheimiceacha le haghaidh 

éifeachtúlacht is fearr. Cé go n-aithnítear go gcuireann formhór na bhfeirmeoirí leasacháin 

cheimiceacha i bhfeidhm ar bhealach éifeachtach, agus i gcomhréir le riachtanais na rialachán bearna, 
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ní thugann an ghluaiseacht idirfheirmeacha leasacháin agus stoc-charn an leasacháin é féin ar iasacht 

go cruinn ar an gceimiceán Loaduithe leasacháin ag scála feirme. 

Cosúil leis an gclár lotnaidicídí dá bhforáiltear faoi IR 155 de 2012 agus IR 159 de 2012, cuirfidh an clár 

leasacháin cheimicigh nua atá beartaithe an fhreagracht ar cheannaithe chun díolacháin leasacháin 

cheimiceacha a chlárú i gcoinne uimhreacha tréada feirmeora aonair. Déanfar na sonraí seo a 

thuairisciú go tréimhsiúil don RTBM, áit a mbeidh sé ag cur isteach ar anailís na Roinne ar 

ghníomhaíochtaí feirmeoireachta go ginearálta, agus níos mó go sonrach ná measúnú a dhéanamh ar 

chomhlíonadh riachtanais na rialachán bearna. 

Meastar go dtógfaidh an próiseas chun an reachtaíocht a fhorbairt chun foráil a dhéanamh don chlár 

leasacháin thart ar 18-24 mhí, le ham luaidhe luaidhe ag súil le 6 mhí tar éis dóibh a bheith 

comhlíontachta. 

 

Comhlíonadh a Fheabhsú: 

Ar an meán, déantar thart ar 2,000 cigireacht a bhaineann le níotráití ar fheirmeacha ar fud na 

hÉireann gach bliain ag an údarás áitiúil agus ag pearsanra DAFM. Athraíonn an leibhéal comhlíonta le 

riachtanais na rialachán bearna ó Chontae go Contae ach meastar go ginearálta go bhfuil sé íseal, i 

gcomparáid le comhlíonadh na reachtaíochta náisiúnta eile. Tugann aighneachtaí a fuarthas le linn an 

chéad chéim chomhairliúcháin, agus plé le pearsanra na nÚdarás Áitiúil go bhfuil gá le hathchóiriú ar 

fhorfheidhmiú foriomlán na rialachán bearna chun: 

• Leibhéil chomhlíonta a fheabhsú tuilleadh, 

• A chinntiú go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag údaráis áitiúla, 

• Spriocdhíriú ar dhíriú ar réimsí ardriosca. 

Cé nach bhfuiltear ag súil go mbeidh athruithe suntasacha ar chumhachtaí forfheidhmithe pearsanra 

údaraithe laistigh de na rialacháin bhearna, leagfaidh an Grúpa Saineolaithe Níotráití amach sraith 

moltaí don Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta chun foráil a dhéanamh maidir le 

hathchóiriú cuí laistigh de an earnáil. Is mór againn do chuid tuairimí maidir le scóip reatha agus amach 

anseo maidir le forfheidhmiú gníomhaíochtaí talmhaíochta a mhúnlú chun moltaí an Ghrúpa 

Saineolaithe a mhúnlú, agus leag amach teimpléad chun rátaí comhlíonta a fheabhsú agus córas 

forfheidhmithe níos éifeachtaí atá oiriúnach don eochair a fheabhsú agus a sheachadann ar a eochair 

Cuspóirí. 
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Athbhreithniú ar an gClár Tacaíochta Inbhuanaitheachta agus Comhairleach Talmhaíochta (ASSAP) 

Tugadh isteach an Clár Tacaíochta Inbhuanaitheachta agus Comhairleach Talmhaíochta (ASSAP) le linn 

an dara timthriall Plean Bainistíochta Abhantraí (RBMP) chun gníomhú mar chur chuige níos 

comhoibritheach chun torthaí dearfacha cáilíochta uisce a bhaint amach do thalmhaíocht na hÉireann. 

Chuir maoiniú ó DAFM agus DHLGH ar chumas Teagasc 20 comhairleoir a sholáthar agus tá 10 

gcomhairleoir curtha ar fáil ag an maoiniú ó Chomharchumainn Próiseála Déiríochta mar chuid den 

Tionscnamh Inbhuanaitheachta Déiríochta (DSi). 

Ina dtuarascáil eatramhach ar an gclár20, d'aithin Teagasc gur bunaíodh caidrimh chomhoibritheacha 

láidre idir na Comhairleoirí Assap, Teagasc, na Comharchumainn Próiseála Déiríochta agus Clár Uisce 

na nÚdarás Áitiúil (Lawpro). Tá tiomantas sa chlár reatha don Rialtas chun an clár ASSAP a leathnú, 

áfach, chun an clár a leathnú agus a fheabhsú, tá gá le roinnt soiléireachta ar ról agus scóip an asssap 

amach anseo. Mar thoradh air sin, tá measúnú ar an gclár á ullmhú faoi láthair ag Teagasc atá le 

déanamh ag painéal saineolaithe seachtracha ón taobh amuigh ass. Díreoidh an measúnú ar 

réasúnaíocht, éifeachtúlacht, éifeachtacht agus inbhuanaitheacht assap, chomh maith le moltaí a 

sholáthar don todhchaí agus a ról maidir le cuspóirí cáilíochta uisce atá leagtha amach sa RBMP tríú 

timthriall a bhaint amach. Tá an measúnú le críochnú roimh dheireadh an 2021 agus seolfar na moltaí 

chuig an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. 

 

5.3.2 Bearta Rialachán GAP Nua atá molta: 

5.3.2.1 Stóráil agus bainistíocht sciodair 

Is réimse tábhachtach é bainistíocht aoileach orgánaigh, go háirithe sciodar, chun an laghdú féideartha 

ar chaillteanais na gcothaitheach don chomhshaol. Tá sé i gceist ag na bearta seo aghaidh a thabhairt 

ar an bhfíric go bhfuil easnamh stórála sciodair ar thart ar 40% d'fheirmeacha déiríochta. Tá na rialacha 

maidir le stóráil sciodair soiléir agus tá siad ar feadh roinnt blianta anois. Taispeánann staitisticí 

cigireachta go bhfuil ceann de na príomh-chomhghleacaithe a aithníodh trí ghníomhaíocht 

forfheidhmithe stórála sciodair neamhleor ar fheirmeacha. I gcás feirmeoirí ar mian leo iarratas a 

dhéanamh ar mhaolú, ní mór dóibh an acmhainn stórála íosta sciodair dlíthiúla a bheith acu chun a 

bheith incháilithe. I gcás feirmeoirí nach mian leo a oibriú ar mhaolú, nó atá ag ráta stocála níos ísle is 

é an riachtanas an ceanglas dlíthiúil ar a laghad a choinneáil, áfach, ní cheadaítear stóráil laghdaithe 

trí na rialacháin a bheith ag teacht chun cinn i gcomhréir leis na rialacháin ach amháin ar fheirmeacha 

le ráta stocála níos lú ná 100 kg n / ha. 

                                                           
20 https://www.teagasc.ie/publications/2020/assap-interim-report-1.php  

https://www.teagasc.ie/publications/2020/assap-interim-report-1.php
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• Ón 1 Eanáir 2022 beidh sé ina cheanglas go gcaithfear gach sciodar a chur i bhfeidhm; 

a. 30 Meán Fómhair do 2022 le haghaidh criosanna A, B agus C 

b. 15 Meán Fómhair do 2023 agus blianta ina dhiaidh sin do chriosanna A, B agus C 

• Ón 1 Eanáir 2023, ní mór d'fheirmeoirí stocáil> 170 kg n / ha a léiriú deighilt shoiléir ar bhainistíocht 

uisce sciodair agus glan glan sa chlós feirme. 

• Ón 1 Eanáir 2022, ní mór na siopaí sciorta seachtracha nua-thógtha a chlúdach. 

• Ba chóir go mbeadh na siopaí sciodair sheachtracha atá ann cheana féin clúdaithe a luaithe agus is 

féidir, ach tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2027. 

 

5.3.2.2 Stóráil agus bainistíocht uisce salach 

Teastaíonn béim níos mó ar rialú agus ar bhainistiú uisce salach ó chlóis feirme ar fud na meicníochtaí 

seachadta go léir don Chlár Gníomhaíochta Níotráití. Tá go leor de na saincheisteanna a bhaineann le 

hacmhainn stórála atá á gcomhlíonadh ar fud na tíre ag baint le huisce salach a chur leis umair sciodair. 

Tá sé beartaithe aghaidh a thabhairt ar an gceist seo ar an mbealach seo a leanas; 

• Ní mór uisce salach a bhailiú agus a choinneáil ar leithligh le sciodar ar gach gabháltas, 

• Ón 1 Eanáir 2022 - chun tionchar na gcaillteanas cothaitheach a laghdú sa tréimhse is measa, beidh 

cosc ar leathadh an uisce salach idir 15 Samhain agus 15 Eanáir. 

• Ní mór stóráil 4 seachtaine ar a laghad a bheith i bhfeidhm ag gach gabháltas a tháirgeann uisce 

salach faoin 31 Nollaig 2024. 

 

5.3.2.3 Rátaí eisfhearadh beostoic 

Tá an ráta eisfhearadh de gach catagóir beostoic (de réir Tábla 6 de na Rialacháin) á athbhreithniú mar 

chuid den NAP tar éis an méadú is déanaí sa ráta eisfhearadh nítrigine beostoic bliantúil don bhó 

déiríochta (ó 85kg / ha orgánach n le 89kg / ha orgánach n). Ina theannta sin, d'ardaigh Coimisiún an 

AE saincheisteanna le cur chuige na hÉireann de fhigiúr aschuir orgánach amháin agus d'iarr siad ar 

Éirinn meastóireacht a dhéanamh ar fhachtóir eisfhearadh a dháileadh ar an mbó déiríochta bunaithe 

ar thorthaí bainne. 

D'iarr DAFM ar Teagasc athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas seo agus rinne sé réamh-anailís a 

dhéanamh ag déanamh athbhreithnithe ar an aschur orgánach i gcoinne toradh bainne. Mar fhocal 

scoir, de réir mar a mhéadaíonn toradh bainne, méadaíonn aschur orgánach an bhó déiríochta freisin. 



35 
 

Tá Réamh-Anailís déanta ag DAFM agus meastachán sealadach a mheasann go mbeadh aschur 

orgánach in aghaidh an bhó mar seo a leanas má bhaidítear in aghaidh toraidh bhliantúil bainne 

bainne, mar a leanas: 

Banda 1  <4,500kg - 80 kg orgánach n / ha 

Banda 2  4,501 agus 6,500kg, - 92 kg orgánach n / ha 

Banda 3 > 6,500kg - 106 kg orgánach n / ha 

Tá sé beartaithe na rátaí eisfhearadh nua seo a thabhairt isteach ar bhealach céimnithe i dTábla 6 de 

na Rialacháin nua um Chleachtais Talmhaíochta, ag tosú an 1 Eanáir 2022. 

 

5.3.2.4 Tionscnamh Laghdaithe N Tionscail Déiríochta 

Léirigh tuarascálacha cáilíochta uisce an EPA le déanaí leibhéal na laghduithe nítrigine atá ag teastáil i 

ndobharcheantair déiríochta chun cáilíocht mhaith uisce a bhaint amach. Tá an poitéinseal ann don 

tionscal déiríochta tacú le baint amach na spriocanna seo trí dhreasachtaí airgeadais atá cosúil leis an 

gcur chuige a glacadh i mBallstáit eile agus a bheith fostaithe go rathúil in Éirinn chun comhlíonadh na 

Scéime Dearbhaithe Déiríochta Inbhuanaithe a bhaint amach. Tá ionadaithe an tionscail déiríochta ag 

gabháil do dhíospóireachtaí déthaobhacha leis an ngrúpa saineolaithe níotráití mar gheall ar an ról a 

chaithfidh an tionscal a imirt chun a chinntiú go bhfeidhmíonn a gcuid soláthraithe ar bhealach atá 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Mar phríomhghrúpa geallsealbhóirí laistigh den earnáil 

talmhaíochta, tá freagracht ar a 18,000 feirmeoir ar chomhoibrithe déiríochta chomh maith le 

saoránaigh Éireannacha chun dul i ngleic leis an bpróiseas athbhreithnithe NAP agus chun tograí a 

thabhairt chun cabhrú le cailliúintí cothaitheach a laghdú d'uisce agus don timpeallacht níos leithne 

agus Feabhas a chur ar fheidhmíocht chomhshaoil an tionscail. 

Tá tús curtha ag an nGrúpa Oibre Déiríochta Inbhuanaitheachta Éireann le tionscadal chun breathnú 

ar roghanna chun laghduithe a dhéanamh ar scálaí náisiúnta agus dobharcheantair. Tá an tionscadal 

ag a chéad chéimeanna faoi láthair agus tá a phríomhfhócas ar: 

• feabhsuithe a thiomáint i mbainistíocht sciodair, 

• Comhlíonadh a chur chun cinn riachtanais na GAP, 

• straitéis bainistíochta athraithe chun laghduithe a thiomáint, 

• Clár Cumarsáide / Aistrithe Eolais, atá nasctha le Assap, 

• Clár mór athraithe iompraíochta timpeall ar stóráil sciodair. 
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Leanfaidh tuilleadh oibre ar an togra ar aghaidh sna míonna amach romhainn, le hionchur ó 

phríomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear Teagasc, DAFM agus DHLGH. D'fhonn tionchar a bheith 

ag an tionscadal go gcaithfidh an tionscadal tiomantas iomlán an tionscail a bheith acu agus go 

ndéanfar acmhainní leordhóthanacha a fháil sula gcuirtear an Clár Gníomhaíochta maidir le Níotráití 

chun críche.  

 

5.3.2.5 Rialuithe leasacháin cheimiceacha 

In 2020, nuashonraigh Teagasc an leabhar glas ar chomhairle mhór agus micrea-chothaitheach (2016 

agus 2020)21. 

Cuirfear na hathbhreithnithe eolaíocha nuashonraithe seo san áireamh sa chéad atriall eile de na táblaí 

teicniúla de na rialacháin nuair is cuí. 

Ina theannta sin, laghdófar na liúntais nítrigine mar atá leagtha amach i dTábla 12 de na Rialacháin 

10% go náisiúnta agus d'fhéadfadh sé suas le 15% a dhéanamh i roinnt réimsí atá bunaithe ar 

Thuarascáil Measúnaithe Abhantraí an EPA. 

Cinnfidh na saineolaithe níotráití na ceantair seo, bunaithe ar ionchur ón EPA, agus déanfar aon 

laghduithe ar dhobharcheantair shonracha ar bhonn céimnithe. 

Chomh maith leis sin, déanfar an tréimhse nuair a chuireann cosc ar leasacháin cheimiceacha a chur i 

bhfeidhm ar thalamh. Cuireann Sceideal 4 de na Rialacháin cosc ar leasacháin cheimiceacha a chur i 

bhfeidhm ón 15 Meán Fómhair go dtí an 31 Eanáir, ag brath ar an suíomh. Tá sé beartaithe na dátaí 

seo a leathnú mar seo a leanas; 

• I gcontaetha Cheatharlach, Chorcaí, Baile Átha Cliath, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Uíbh Fhailí, 

Tiobraid Árann, Port Láirge, Loch Garman agus Chill Mhantáin, cuirfear cosc ar chur i bhfeidhm 

leasacháin cheimiceacha talún go talamh sa tréimhse ón 15 Meán Fómhair go dtí an 31 Eanáir. 

• I gcontaetha an Chláir, Gaillimh, Ciarraí, Luimneach, Longfort, Lú, Maigh Eo, an Mhí, Ros Comáin, 

Sligeach agus na hIarmhí, cuirfear cosc ar chur i bhfeidhm leasacháin cheimiceacha talún sa 

tréimhse ón 15 Meán Fómhair go dtí an 3 Feabhra 

• I gcontaetha an Chabhán, Dún na nGall, Liatroim agus Muineachán, cuirfear cosc ar chur i 

bhfeidhm leasacháin cheimiceacha chun talún sa tréimhse ón 15 Meán Fómhair go dtí an 19 

Feabhra. 

                                                           
21 https://www.teagasc.ie/news--events/news/2020/revisedteagascgreenbook.php  

https://www.teagasc.ie/news--events/news/2020/revisedteagascgreenbook.php
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Chomh maith leis sin, déanfar athbhreithniú ar liúntais leasacháin cheimiceacha breise do bharra 

áirithe curaíochta (Tábla 16, Sceideal 2). 

 

5.3.2.6 Sloda Séarachais / Tionscail 

Tá úsáid sloda séarachais á bhainistiú ag Uisce Éireann trína Phlean Bainistíochta Sloda Fuíolluisce 

Náisiúnta. Tá cur i bhfeidhm sloda séarachais ar thalamh talmhaíochta á rialú ag údaráis áitiúla trí 

chláir sloda agus cláir iniúchta / forfheidhmithe a chothabháil. 

Déantar rialú ar smacht sloda tionsclaíocha eile (lena n-áirítear sloda ó thionscal próiseála déiríochta), 

nuair is infheidhme, trí cheadúnais IPC arna dheonú ag an EPA. Tá tuiscint chuimsitheach ar 

ghluaiseacht sloda agus cur i bhfeidhm sloda ar thalamh talmhaíochta ag teastáil chun a chinntiú go 

bhfuil na rialuithe atá ann cheana oiriúnach don fheidhm. Le linn an athbhreithnithe NAP, beidh an 

Grúpa Saineolaithe Níotráití ag obair leis na páirtithe leasmhara éagsúla chun aghaidh a thabhairt go 

leordhóthanach ar an riosca ón bhfoinse cothaitheach atá ag dul i méid i gcónaí. 

 

5.3.2.7 P Tógáil suas 

Meastar gur meicníocht thábhachtach é an P Saoráid Tógála chun torthúlacht na hithreach a 

chothromú agus éifeachtúlacht cothaitheach is fearr a bhaint amach ag leibhéal na feirme. Sa 

chomhthéacs seo, déanfar athbhreithniú ar na rátaí toirchithe uasta bliantúla fosfair ar thalamh 

féaraigh a ghlactar le rátaí iarratais Tógtha méadaithe a athbhreithniú agus tá sé beartaithe an beart 

a chur san áireamh sa chéad chlár eile agus an áis seo a leathnú d'fheirmeoirí a oibríonn os cionn 100 

kg n / ha . 

 

5.3.2.8 Clúdach glas ar thalamh curaíochta 

Chun laghdú ar aon chaillteanais féideartha na cothaithigh iar-fómhar agus ag tógáil ar riachtanais atá 

ann faoi láthair a athghiniúint go nádúrtha clúdach glas laistigh de 6 seachtaine iar-fómhar, tá sé molta 

anois go gcaithfear saothrú éadomhain na mbarr a lománaíodh a dhéanamh 7 lá iar-fómhar. 

Tá gá le riachtanais bhreise le haghaidh barra a lománaíodh go déanach i. Áireofar orthu seo réimsí 

foinsí criticiúla a aithint do na barra seo agus cuirfidh siad maoláin chuí i bhfeidhm chun aon 

chomhlachtaí uisce trasnaithe a chosaint. 
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5.3.2.9 Cinneadh ábhar orgánach 

Sna rialacháin reatha, tá ceanglas go "áititheoir gabháltais atá suite i gceantar ina bhfuil ábhar ábhar 

orgánach de 20% agus os a chionn, mar a shainmhínítear ar léarscáil ithreacha táscach an EPA Teagasc-

, áiritheoidh sé go n-áireofar cinneadh ábhar orgánach sa tástáil ithreach a dhéantar. Ní rachaidh an 

ráta toirchithe fosfair d'ithreacha a bhfuil níos mó ná 20% ábhair orgánach thar na méideanna a 

cheadaítear le haghaidh Innéacs 3 ithreacha. Ní bheidh gá le cinneadh ábhar orgánach ithreach sa chás 

go bhfuil sé deimhnithe ag Comhairleoir Córais Comhairleach Feirme go bhfuil ithreacha ar shealbhú 

/ réimse i gceantair den sórt sin ithreacha mianraí " 

Tá leasuithe éagsúla tugtha do chur i bhfeidhm Cinneadh Ábhar Orgánach trí IR 65 de 2018 agus 

Ciorclán DAFM 02 de 2020 ach ní mór an sampláil ithreach d'ábhar orgánach ó ithreacha laistigh de 

chiseal táscach an EPA a mheas mar chuid den chéad NAP eile agus an cur chuige is fearr as a chur i 

bhfeidhm. 

Cuirtear an nós imeachta maidir le hithir a dheimhniú mar ithir mhianrach ar fáil faoi na rialacháin 

reatha, áfach, chun an próiseas a shruthlíniú nuair a bhíonn samplaí ithreach ag teastáil i gcásanna 

áirithe agus i gcásanna eile, éilíonn an creat rialála cur chuige níos sruthlínithe chun comhsheasmhacht 

a chinntiú agus cruinneas meastacháin OM. Dá bhrí sin, ó 2022, ceanglaítear ar gach ithreanas sa 

chiseal táscach Teagasc / EPA do> 20% OM a bheith mar thástáil san ithir d'ábhar orgánach. 

 

5.3.2.10 Tástálacha ithreach 

Tagraíonn tástáil ithreach do thorthaí anailíse ar shampla ithreach a rinne saotharlann tástála ithreach 

a chomhlíonann riachtanais an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara chun na críche seo. 

Tá an anailís ar fosfar, go sonrach leis an Morgan extractable P test, a úsáidtear faoi láthair chun a 

chinneadh an t-innéacs ithreach. Déanfar athbhreithniú ar an modheolaíocht tástála ithreach le 

haghaidh infhaighteacht fosfair, áfach, tá gá le treoir ar an gcur chuige is fearr chun machnamh a 

dhéanamh chun a chinntiú go ndéantar meastóireacht ar infhaighteacht fosfair i gceart. 

 

 5.3.2.11 Bainistíocht Talún Féaraigh 

 Maidir le féaraigh ghearrthéarmach, ní cheadaítear ach talamh laistigh de 30km a bheith san áireamh 

i ríomhráta stocála 

Faoi láthair le haghaidh níotráití maolú feirmeacha, coimíneacht agus innilt gharbh a cheadaítear le 

cur san áireamh le haghaidh liúntais 170kg n / ha. D'fhonn na limistéir seo a chosaint tuilleadh agus 
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an próiseas pleanála cothaitheach feirme ar fad, tá sé beartaithe iad seo a laghdú faoi bhun na tairsí 

170kg n / ha. 

 

5.3.2.12 Athbhreithniú ar Tháblaí Teicniúla 

I gcásanna áirithe, níl an fhaisnéis cothrom le dáta sna táblaí teicniúla agus breithneofar iad seo go léir 

mar chuid den athbhreithniú. I measc na samplaí tá cion cothaitheach na n-aoileach beostoic lena n-

áirítear sciodar muc agus aoileach éanlaithe agus an bhfuil na figiúirí acmhainne stórála sciodair a 

mheastar a léiriú go cruinn athruithe ar mhéid an ainmhí le roinnt blianta anuas. 

 

5.3.2.13 Cáilíocht an Aeir 

Ó thaobh cáilíochta an aeir, soláthraíonn amóinia an dúshlán is suntasaí ó thalmhaíocht. Forálann na 

rialacháin reatha maidir le húsáid éigeantach trealaimh leathadh sciodair astaíochta íseal (LESS) do 

gach feirmeoir a oibríonn os cionn 170 kg n / ha agus feirmeoirí maolaithe. D'fhonn ár spriocanna 

amóinia agus agglimatise a chomhlíonadh, beidh gá le cur i bhfeidhm níos mó éigeantaigh LESS do níos 

mó feirmeoirí. 

D'fhonn a ailíniú leis na spriocanna seo, beidh an úsáid éigeantach de LESS a thabhairt isteach do gach 

feirmeoir ag feidhmiú os cionn 100 kg beostoic n / ha ó 2023 agus do gach feirmeoir muc ó 2023 ar 

aghaidh. 

Ina theannta sin, ní mór do gach lámhleabhar orgánach a chuirtear i bhfeidhm ar thalamh arúil a bheith 

astaíocht íseal nó ionchorprú laistigh de 12 uair an chloig ó aoileach a chur i bhfeidhm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6.0 Cad a tharlaíonn ina dhiaidh sin? 

 6.1 Bíodh do thuairim agat 

Chun páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán, seol ríomhphost chuig le do fhreagra: 

wau@housing.gov.ie  

 

Is féidir freagairtí poist a sheoladh chuig: 

Comhairliúchán Níotráití 

Aonad Comhairleach Uisce, 

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreacht 

Teach an Chustaim, 

Baile Átha Cliath 1 

 

Is féidir aon cheisteanna a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist thuas nó glaoigh ar 01 8882000. 

Tá cóipeanna breise den pháipéar comhairliúcháin agus den doiciméid ghaolmhara ar fáil i bhformáid 

leictreonach agus chruachóip ar iarratas chuig an rannóg atá ainmnithe thuas. 

 

Is féidir teacht ar na páipéir trí https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-housing-local-

government-and-heritage  

nó 

https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-agriculture-food-and-the-marine  

 

Ní gá duit freagra a thabhairt ar gach ceist sa chomhairliúchán. Má tá réimse spéise sonrach agat, tá 

cead agat freagra a thabhairt ar na ceisteanna sin. 

 

Is é an 20 Meán Fómhair 2021 an dáta deiridh chun freagraí a fháil 

 

 

mailto:wau@housing.gov.ie
https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-housing-local-government-and-heritage
https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-housing-local-government-and-heritage
https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-agriculture-food-and-the-marine
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6.2 Cad a dhéanfaimid le do fhreagra 

Beidh freagairtí mar bhonn le forbairt an 5ú timthriall den NAP d'Éirinn. Tabhair faoi deara, le do thoil, 

cé nach bhfoilseoimid ainmneacha na ndaoine a d'fhreagair, féadfar aighneachtaí a fuarthas a chur ar 

fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. Ar aon nós, beidh gach aighneacht a fuarthas faoi réir fhorálacha 

an Achta um Shaoráil Faisnéise agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí. 

Tá cóip de ráiteas príobháideachais na Roinne ar fáil ag 

https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-housing-local-government-and-heritage/  

 

6.3 Saoráil Faisnéise 

Tá na haighneachtaí agus na tuairimí go léir a cuireadh faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi 

réir an Achta um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014 agus na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Faisnéis 

faoin gComhshaol) 2007-2014. Tá aighneachtaí faoi réir reachtaíocht um chosaint sonraí freisin. 

Níor chóir faisnéis phearsanta, rúnda nó tráchtála íogair a chur san áireamh i d'aighneacht agus glacfar 

leis go bhfuil an fhaisnéis go léir atá in d'aighneacht inmharthana faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 

2014. 

Foilsíodh Ráiteas Príobháideachais freisin a sonraítear an chaoi a ndéanfaidh an Roinn Tithíochta, 

Rialtais Áitiúil & Oidhreachta (DHLGH) agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) do shonraí 

pearsanta a bhainistiú mar chuid den phróiseas comhairliúcháin seo, de réir an Rialacháin GDPR. 

 

6.4 Na chéad chéimeanna eile 

Leanfar le forbairt an 5ú timthriall den Chlár Gníomhaíochta maidir le Níotráití ar aghaidh go dtí 

deireadh 2021. Críochnófar an 5ú an nap, a chlúdóidh an tréimhse 2022 - 2025 tar éis an 

athbhreithnithe ar fhreagraí agus ar rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara sula seoltar é le haghaidh 

síniú Aireachta. Tá sé seo le críochnú sa Cheathrú deiridh 4 2021.

https://www.gov.ie/en/organisation/Department-of-housing-local-government-and-heritage/
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 gov.ie/tithiocht 
 

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreacht 

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-tithiochta-rialtais-aituil-agus-oidhreachta/?referrer=http://www.gov.ie/tithiocht/

