Fís don Bhia
2030
Ceannaire Domhanda
i gCórais Bhia Inbhuanaithe

i

© An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Íomhánna bunaidh curtha ar fáil ag Bord Iascaigh Mhara, Bord Bia agus Jack Caffrey || The Pimlico Project.
ii

CLÁR ÁBHAR
Brollach

2

Coiste na bPáirtithe Leasmhara

6

Achoimre Feidhmiúcháin

8

Réamhrá agus Comhthéacs

30

Fís agus Struchtúr Straitéiseach

50

Misean 1
Earnáil Agraibhia atá Cliste ó thaobh na hAeráide
agus Inbhuanaithe ó thaobh an Chomhshaoil de

52

Misean 2
Príomhtháirgeoirí Inmharthana agus
Athléimneacha le Folláin Fheabhsaithe

90

Misean 3
Bia atá Sábháilte, Cothaitheach agus Mealltach,
Iontaofa, a bhfuil meas air sa Bhaile agus Thar Lear

124

Misean 4
Earnáil Agraibhia Nuálaíoch, Iomaíoch agus
Athléimneach, Tiomáinte ag Teicneolaíocht agus Tallann

143

Creat Faireacháin agus Cur i bhFeidhm

170

Giorrúcháin

184

1

RÉAMHRÁ
Ba cheart gurb iad na 2020idí an Deich mBliana d’Inbhuanaitheacht d’earnáil agraibhia na hÉireann. Tar éis ocht mí dhéag
oibre, is é seo conclúid Choiste Straitéise Agraibhia 2030. Mínítear sa Straitéis seo a leanas cén fáth ar thángthas ar an
gconclúid seo agus cad is gá a dhéanamh chun go mbeidh Éire ina ceannaire idirnáisiúnta i gCórais Bhia Inbhuanaithe (SFSanna).
Tá Córas Bia Inbhuanaithe brabúsach ar an iomlán
(inbhuanaitheacht eacnamaíoch), tá buntáistí
leathanbhunaithe aige don tsochaí (inbhuanaitheacht
shóisialta) agus tá tionchar dearfach nó neodrach
aige ar an gcomhshaol nádúrtha (inbhuanaitheacht
chomhshaoil).
Ba iad téarmaí tagartha an Choiste Geallsealbhóirí
Straitéis nua a fhorbairt d’earnáil agraibhia na
hÉireann a thabharfadh breac-chuntas ar an bhfís
agus na príomhchuspóirí, le gníomhartha gaolmhara,
chun a hinbhuanaitheacht eacnamaíoch, chomhshaoil
agus shóisialta a chinntiú go dtí 2030. Ghlac sé
cinneadh luath ríthábhachtach gur cheart an Straitéis
a fhorbairt trí chur chuige ‘córais bhia’ a úsáid.
Aithníonn sé seo an t-idirnasc idir beartais maidir
le bia, an comhshaol agus sláinte; agus admhaíonn
sé go bhfuil ról tábhachtach ag gach aisteoir sa
bhiashlabhra, ón bhfeirm go dtí an forc, i gcóras bia
inbhuanaithe a fhorbairt. Is ionann athrú suntasach ar
threo agus an cur chuige seo a ghlacadh i gcomparáid
leis na ceithre straitéis agraibhia a forbraíodh ó 2000,
cé go n-admhaítear leanúnachas tábhachtach leis na
straitéisí níos luaithe seo.
Is í an eochair do cheannaireacht i gCórais Bia
Inbhuanaithe cothromaíocht dhílis a bhaint amach
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idir na trí ghné den inbhuanaitheacht. Ag croílár na
Straitéise tá ceithre Mhisean ardleibhéil atá tacaithe
ag sraith príomhspriocanna agus ghníomhartha,
a fhéachann leis an gcothromaíocht seo a bhaint
amach:
1. 	Earnáil agraibhia atá cliste ó thaobh na
haeráide de agus inbhuanaithe ó thaobh
an chomhshaoil de;
2. 	Táirgeoirí príomhúla inmharthana agus
athléimneacha le folláin fheabhsaithe;
3. 	Bia atá sábháilte, cothaitheach agus
tarraingteach: Iontaobhas agus luach
sa bhaile agus thar lear;
4. 	Earnáil agraibhia nuálaíoch, iomaíoch agus
athléimneach, tiomáinte ag teicneolaíocht
agus tallann.
Táimid ag súil go mbeidh an timpeallacht mhargaidh
agus beartais atá os comhair na hearnála agraibhia
sna deich mbliana amach romhainn difriúil go
mór ná mar a bhí le deich mbliana anuas. De réir
mar a chuaigh ár gcuid oibre ar aghaidh, ba í an
teachtaireacht a fuaireamar, le soiléireacht níos
mó ná riamh, go mbeidh inbhuanaitheacht mar

riachtanas ón tomhaltóir baile agus idirnáisiúnta
agus ón saoránach, agus ó na custaiméirí trádála
a dhéanann ionadaíocht ar an droichead idir an
tomhaltóir agus an earnáil agraibhia. Chomh
tábhachtach céanna, beidh sé ríthábhachtach freisin
chun a chinntiú go bhfeidhmíonn an earnáil laistigh de
theorainneacha pláinéadacha agus go gcomhlíonfaidh
sí a bhfuil súil ag sochaí na hÉireann uaithi maidir le
bheith níos inbhuanaithe.
Creidimid gur deis shuntasach é margadh an domhain
atá ag athrú d’Éirinn a tháirgeann bia agus deoch
inbhuanaithe, chomh maith le táirgí agus seirbhísí
eile atá bunaithe ar acmhainní nádúrtha a bhaineann
leis an earnáil. Tarlóidh an chuid is mó den fhás sa
daonra sna 30 bliain amach romhainn san Áise agus
san Afraic, le daonraí meánaicmeacha atá ag fás leis
an gcumas íoc as aistí bia níos éagsúlaithe agus ar
chaighdeán níos airde.
Chomh maith leis an gcaoi ar mhúnlaigh an margadh
an straitéis, thugamar aird ar fhorbairtí polaitiúla
agus beartais atá ag athrú. Is athrú bunúsach i dtreo
bheartas an AE é Beart Glas na hEorpa (EGD), lena
n-áirítear na Straitéisí Feirme go Forc (F2F) agus
Bithéagsúlachta. Éileoidh an comhaontú deiridh
ar an CBT i Meitheamh 2021, agus Pleananna

Straitéiseacha an CBT chun an comhaontú seo a chur i
bhfeidhm, cinntí suntasacha ar leibhéal náisiúnta, beidh
tionchar ag na prionsabail bheartais atá leagtha amach sa
Straitéis seo ar chinntí a mbeimis ag súil leo. a forbraíodh
chun teacht leis na beartais nua shuntasacha seo.
Tá beartas na hÉireann maidir leis an gcomhshaol agus
athrú aeráide i bhfad níos uaillmhianaí le blianta beaga
anuas. Socróidh an Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide
2021 spriocanna don gheilleagar iomlán agus, trí bhuiséid
charbóin cúig bliana a leithdháileadh, d’earnálacha
eacnamaíocha éagsúla, lena n-áirítear talmhaíocht.
Tá sé mar aidhm ag an Straitéis córas bia atá neodrach
ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050, le dul
chun cinn infhíoraithe faoi 2030, ag cuimsiú astaíochtaí,
cáilíocht uisce agus bithéagsúlacht. Tógann sé ar Ag
Climatise (Nollaig 2020), an treochlár chun na spriocanna
astaíochtaí don talmhaíocht a sheachadadh i bPlean
Gníomhaíochta Aeráide 2019 an Rialtais. Teastóidh
tuilleadh coigeartaithe ag Ag Climatise chun beartais
náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ag teacht chun cinn a chur
san áireamh.
Is iad na snáitheanna eile beartais chun cuspóir neodracht
aeráide na hearnála a bhaint amach ná bearta chun
a ról i leithghabháil carbóin a mhéadú, go háirithe
trí fhoraoiseacht, agus scála na bhfoinsí fuinnimh inathnuaite a mhéadú, trí dhíleá anaeróbach, fuinneamh na
gréine agus éifeachtúlacht fuinnimh níos mó. Sna deich
mbliana amach romhainn beidh feirmeoireacht charbóin
ag tairiscint foinse ioncaim nua a d’fhéadfadh a bheith ann
d’fheirmeoirí, a mbeidh creat rialála nua ag teastáil uaidh
ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta, agus íocaíocht
as seirbhísí éiceachórais eile a sholáthar.
Gníomh práinneach sa Straitéis is ea pleananna
mionsonraithe a tháirgeadh faoi R2 2022 chun lorg
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comhshaoil inbhuanaithe na n-earnálacha déiríochta
agus mairteola a bhainistiú. Déanann Ag Climatise
soiléir go gcuirfidh aon mhéadú ar astaíochtaí
meatáin bithghéine ó líon méadaithe beostoic
gnóthachtáil na hearnála ag baint amach neodracht
charbóin faoi 2050. Tá an cheist seo faoi réir tuairimí
atá contrártha go láidir, agus beidh gá le scrúdú
mionsonraithe breise d’fhonn rogha eolasach beartais
a dhéanamh.
Is é mo thuairim go bhfuil an díospóireacht idir grúpaí
leasa talmhaíochta agus comhshaoil polaraithe go rómhór in Éirinn. I mí Feabhra 2021, tharraing ionadaí
na gColún Comhshaoil siar ó Choiste Geallsealbhóirí
2030, ag rá a thuairim nár léiríodh moltaí an Cholúin
sa dréacht go leordhóthanach. Ba chúis aiféala don
Choiste an tarraingt siar seo, níos tábhachtaí fós mar
gheall ar an gcion luachmhar a rinne an t-ionadaí
go dtí sin. Dar leis an gCoiste, mhol an Straitéis ina
foirm dheiridh beartais chun cothromaíocht a bhaint
amach idir gnéithe eacnamaíocha, comhshaoil agus
sóisialta na hinbhuanaitheachta. Glacann an Straitéis
cur chuige córasach agus cuimsitheach chun déileáil
leis an raon dúshlán comhshaoil atá os comhair
na hearnála, agus fís á litriú faoin gcaoi ar féidir
léi cur go mór le hÉirinn a cuid spriocanna aeráide
agus comhshaoil a bhaint amach, trí theaglaim
dhinimiciúil de ghearrthéarmach práinneach gníomh
chun dul i ngleic le fadhbanna reatha astaíochtaí,
cáilíocht uisce agus bithéagsúlachta laistigh d’fhís
níos fadtéarmaí chun spriocanna 2030 a bhaint
amach; méadú ar urghabháil carbóin lena n-áirítear
foraoiseacht; agus méadú ar fhoinsí fuinnimh inathnuaite ar an bhfeirm. Cuimsíonn sé go leor de na
moltaí a chuir an Colún Comhshaoil chun cinn. Is é
leas na hÉireann é gur féidir leis an Straitéis leibhéal
leathan comhdhearcadh polaitiúil agus sochaíoch a
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mhealladh: beidh sé seo ar an mbonn is fearr lena chur
i bhfeidhm a chinntiú agus chun go n-aithneofar é
mar bheartas fíor-náisiúnta. Creidim go soláthraíonn
an Straitéis dheiridh bunús d’idirphlé athnuaite ina
mbeidh ionadaithe an Cholúin Chomhshaoil i dtreo
teacht ar fhoras coitianta go leor chun oibriú le chéile
i dtreo fís aontaithe don todhchaí.
Cuireann an Straitéis níos mó béime ná a
réamhtheachtaithe ar ról ríthábhachtach an
phríomhtháirgeora. Leagann Misean 2 amach na
haidhmeanna agus na gníomhartha atá dírithe ar
inmharthanacht eacnamaíoch agus sóisialta táirgeoirí
bunscoile a mhéadú. Samhlaíonn an Straitéis treocht
aníos in Ioncam Feirme Teaghlaigh i dtreo 2030, le
sciar méadaithe d’fheirmeacha inmharthana agus
inbhuanaithe agus treocht aníos i luach aschuir
príomhúil le héagsúlú méadaithe ar fud earnálacha.
Síníonn sé beartais chun an earnáil a dhéanamh níos
éagsúlaithe, athléimní, agus bunaithe ar phrionsabail
an gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear spriocanna
chun dramhaíl bia a laghdú. Molann sé leathnú i
gcórais táirgeachta nádúr-bhunaithe, curaíochta,
gairneoireachta agus táirgeadh orgánach. Ach
ba cheart go leanfadh táirgeadh beostoic féar i
gcroílár aschur agraibhia na hÉireann. Ar fud an
domhain, ach go háirithe i dtíortha ardioncaim,
ba cheart níos mó torthaí agus glasraí agus níos lú
bia ultraphróiseáilte a ithe ar mhaithe le sláinte
an phobail. Ach ní chiallaíonn sé sin gur cheart
d’Éirinn athruithe radacacha a dhéanamh óna ról
mar tháirgeoir agus onnmhaireoir táirgí beostoic
atá sábháilte, ar ardchaighdeán agus a tháirgtear
go hinbhuanaithe: ní dhéanfadh sé sin ciall ó thaobh
comhshaoil nó cothaithe domhanda de, ná ó thaobh
na heacnamaíochta de.

Beidh dhá mhórdhúshlán ag baint leis na 2020idí
chomh maith leis an timpeallacht athraitheach
margaidh agus beartais - oibriú Brexit agus tógáil
siar tar éis paindéime COVID. Leanfaidh an RA de
bheith ar an margadh is mó in Éirinn maidir le bia
agus deoch. Tá rialtas na RA tar éis tús a chur le
comhaontuithe trádála a shíniú le tríú tíortha agus
is é tionchar na gcomhaontuithe seo margadh na
Breataine maidir le bia agus deoch a dhéanamh níos
iomaíche, go háirithe sa dara leath den deich mbliana.
Aithníonn an Straitéis go bhfuil dúshláin ar leith
roimh an earnáil iascaigh agus bia mara a eascraíonn
as toradh na caibidlíochta deiridh faoi Brexit agus
tugtar aitheantas d’obair Thascfhórsa na hEarnála
Bia Mara a bunaíodh chun moltaí a sholáthar maidir
leis na bearta iomchuí a thacóidh leis an earnáil agus
le pobail chósta áitiúla. Beidh béim na Straitéise ar
bheartais le haghaidh inbhuanaitheachta sóisialta
agus an gá le hinfheistíocht níos mó i bhforbairt
pobalbhunaithe laistigh de chreat an bheartais
forbartha réigiúnach agus tuaithe feabhsaithe mar
chuid thábhachtach den fhreagairt ar COVID.
Léiríonn Straitéis 2030 leanúint den aistear aistrithe
a bhí ag an earnáil le seachtó bliain anuas. Sna
1950idí, d’oibrigh talmhaíocht na hÉireann ag leibhéil
chothaithe. Thacaigh ballraíocht CEE ó 1973 ar
aghaidh le nuachóiriú na hearnála agus mar thoradh
ar nádúr éabhlóideach an CBT d’fhorbair earnáil
agraibhia iomaíoch idirnáisiúnta an lae inniu.
Is nóiméad aistrithe an-tábhachtach é an tiomantas
sa Straitéis seo gur chóir d’Éirinn a bheith ina
ceannaire idirnáisiúnta i gcórais bia inbhuanaithe.
D’fhéadfadh go mbeadh an Straitéis seo ann do
na 2020idí ach, gach cosúlacht, soláthróidh sí na
bunchlocha ar a dtógfar na straitéisí do na blianta

ina dhiaidh sin. Is é an ráthaíocht is fearr chun an fhís
fhadtéarmach seo a bhaint amach ná go mbaineann
córais bhia inbhuanaithe buntáistí: don tsochaí ina
hiomláine le daonra, timpeallacht agus geilleagar
níos sláintiúla; leis an margadh luach saothair a
thabhairt do tháirgeoirí bunscoile le praghsanna níos
airde ar tháirgí áirithe; agus leis an tsochaí a bheith
toilteanach feirmeoirí agus iascairí a íoc as raon
seirbhísí éiceachórais.
Cé gurb é príomhchuspóir na Straitéise seo fís
agus beartais a sholáthar d’earnáil agraibhia na
hÉireann sna deich mbliana amach romhainn, tá
gné thábhachtach idirnáisiúnta aici. Tá Éire ar
cheann den bheagán tíortha a d’fhorbair straitéis
agraibhia ag úsáid cur chuige córais bhia. Tá an
t-am chun seo tráthúil. I Meán Fómhair 2021, beidh
Cruinniú Mullaigh Córais Bia na Náisiún Aontaithe
ar siúl, le Taoiseach Micheál Martin agus an tAire
Charlie McConalogue mar ionadaithe ar Éirinn.
Mar thoradh ar an gCruinniú Mullaigh beidh fócas
níos mó ar chórais bhia inbhuanaithe, ar leibhéal
idirnáisiúnta agus laistigh de na beartais náisiúnta
i go leor tíortha. Trína taithí ar a straitéis agraibhia
féin a fhorbairt agus an tiomantas polaitiúil chun
na caighdeáin inbhuanaitheachta is airde a bhaint
amach laistigh dá beartas baile, beidh Éire i riocht
láidir ról ceannaireachta a imirt sa díospóireacht atá
ag éirí níos substaintiúla ar leibhéal idirnáisiúnta ar
bhia inbhuanaithe. córais. Tá gach muinín agam go
ndéanfaidh sé amhlaidh.
Ba mhaith liom críoch a chur le buíochas. Rinne
Sean Bell, Karl Walsh agus Wila Bruce ionadaíocht
ar rúnaíocht DAFM a dhréachtaigh an Straitéis.
Léirigh siad cumas ollmhór chun dul trí mhéid mór
dréachtaithe le héifeachtacht, foighne agus dea-

ghreann gan staonadh. Tharraing siad ar shaineolas
comhghleacaithe Roinne eile agus fuair tacaíocht
ón Ard-Rúnaí Cúnta, Sinead McPhillips agus ArdRúnaí na Roinne, Brendan Gleeson. Ba mhaith liom
aitheantas a thabhairt freisin don rannchuidiú
luachmhar ónár nGníomhaireachtaí Stáit, Teagasc,
Bord Bia, BIM agus Enterprise Ireland. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil freisin leis an iliomad
saineolaithe ó réimsí éagsúla a thug cur i láthair
don Choiste, chomh maith leis na baill sin go léir
den phobal agus as an iliomad eagraíochtaí a rinne
aighneachtaí chuig an dá chomhairliúchán poiblí a
tharla. Creidim gur chomhlánaigh an leibhéal fairsing
rannpháirtíochta seo obair an Choiste Geallsealbhóirí
agus nuair a thógtar le chéile é, léiríonn sé sampla
gan fasach de phlé agus comhoibriú rannpháirtíoch
agus Straitéis den chineál seo á fhorbairt. Mar
fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le
baill Choiste Geallsealbhóirí Agraibhia 2030. Gan
amhras d’fhorbair a n-éagsúlacht cúlraí, saineolais
agus tuairimí Straitéis a chur ar fáil a léiríonn an
éagsúlacht sin agus admhaím a dtiomantas agus
a dúthracht mhór dár dtasc. Cé go raibh orainn ár
gcuid oibre a dhéanamh in aimsir COVID, rinneadh
é i spiorad dearfach dearfach. Maidir liomsa féin,
ba mhór an onóir agus an pléisiúr dom a bheith mar
chathaoirleach ar an bpróiseas.

Tom Arnold, Cathaoirleach,
2030 Coiste Geallsealbhóirí na
Straitéise Agraibhia

Tom Arnold
Cathaoirleach, 2030 Coiste Geallsealbhóirí na
Straitéise Agraibhia
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COISTE NA BPÁIRTITHE LEASMHARA
TÉARMAÍ TAGARTHA
Ullmhóidh an Coiste straitéis don fhorbairt ag an earnáil agraibhia don tréimhse go 2030 agus cuirfidh sé faoi bhráid an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Tabharfaidh an straitéis breac-chuntas ar an bhfís agus na príomhchuspóirí, chomh maith le gníomhartha gaolmhara, a theastaíonn chun inbhuanaitheacht
eacnamaíoch, chomhshaoil agus shóisialta na hearnála agraibhia a chinntiú sna deich mbliana amach romhainn. Beidh tuarascáil an Choiste gearr, sonrach agus
trasearnála, le gníomhartha uaillmhianacha ach réalaíocha.

BALLRAÍOCHT
Tom Arnold

Cathaoirleach

Sharon Buckley

Stiúrthóir Tráchtála Grúpa,
Musgraves

Laura Burke

Ardstiúrthóir, GCC

Ailish Byrne

Ceann Talmhaíochta,
Banc Uladh

Paul Finnerty

Comhbhunaitheoir &
Cathaoirleach, Yield Lab
Europe

Pat Murphy

Cathaoirleach, IBEC Tionscal
Déiríochta na hÉireann agus
POF, Ciarraí Éire

Thia Hennessy

Agra-Eacnamaíocht Déan &
Cathaoirleach, COC

Larry Murrin

Liam Herlihy

Cathaoirleach, Teagasc

Comhairle Bianna
Tomhaltóirí Ullmhaithe IBEC
agus POF, Dawn Farm Foods

Martin Higgins

Cathaoirleach, FSAI

Colm O'Donnell

Uachtarán, INHFA

Caroline Keeling

POF, Keelings

Jerry Long

Uachtarán, ICOS

Oliver Loomes

Cathaoirleach, IBEC Drinks
Ireland and Ireland Stiúrthóir
& Cathaoirleach, Diageo

Kieran Calnan

Cathaoirleach, Bord Iascaigh
Mhara

Philip Carroll

Cathaoirleach, IBEC
Tionscal Feola Éireann

Karen Ciesielski*

Comhordaitheoir, Colún
Comhshaoil

Frank Convery

Comhpháirtí Sinsearach,
EnvEcon

Dan MacSweeney Cathaoirleach, Bord Bia

Edmond Phelan

Uachtarán, ICSA

Tim Cullinan

Uachtarán, IFA

Pat McCormack

Uachtarán, ICMSA

Alice Stanton

Thomas Duffy

Uachtarán, Macra na Feirme

Tom Moran

Iar-Ard-Rúnaí, RTBM

Brendan Dunford

Bainisteoir, Clár Bhoirne

Brian Murphy

Siobhán Talbot

POF, Glanbia

Julie Ennis

Uachtarán na Tíre, Sodexo
Ireland

Cathaoirleach, IBEC Tionscal
Foraoiseachta na hÉireann
agus POF, Balcas

Ollamh, Coláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn & Stiúrthóir
Sláinte an Duine, Devenish

* Tharraing Karen Ciesielski siar ón gCoiste an 25 Feabhra 2021
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Sean O'Donoghue POF, Eagraíocht Iascairí na
gCealla Beaga

Dolores
O'Riordan

Stiúrthóir, Institiúid Bia agus
Sláinte OCBÁC

Terence O'Rourke Cathaoirleach, Fiontraíocht
Éireann

Straitéis Agraibhia 2030 - Coiste na bPáirtithe Leasmhara
As láthair ón bpictiúr - Karen Ciesielski, Tim Cullinan, Liam Herlihy, Martin Higgins, Oliver
Loomes, Dan McSweeney, Brian Murphy, Pat Murphy, Seán O’Donoghue, Terence O’Rourke.
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ACHOIMRE
FHEIDHMIÚCHÁIN
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AN FHÍS
Fís 2030 d’Earnáil Agraibhia na hÉireann

Beidh Éire ar thús cadhnaíochta
domhanda i gCórais Bhia
Inbhuanaithe (SFS) sna deich
mbliana amach romhainn.
Tabharfaidh sé seo buntáistí
suntasacha d’earnáil agraibhia
na hÉireann féin, do shochaí na
hÉireann agus don chomhshaol.
Agus a thaispeáint go
gcomhlíonann earnáil agraibhia
na hÉireann na caighdeáin
inbhuanaitheachta is airde eacnamaíoch, comhshaoil agus
sóisialta - soláthróidh sé seo
an bonn freisin do bhuntáiste

iomaíoch na hearnála sa todhchaí.
Trí chur chuige comhtháite
maidir le córais bhia a ghlacadh,
féachfaidh Éire le bheith ina
ceannaire domhanda nuálaíochta
do chórais inbhuanaithe bia agus
talmhaíochta, ag táirgeadh bia
shábháilte, cothaithigh agus
ardluacha agus blas iontach air,
agus ag an am céanna ag cosaint
agus ag feabhsú ár n-acmhainní
nádúrtha agus cultúrtha agus ag
cur leis do phobail bheoga tuaithe
agus chósta agus don gheilleagar
náisiúnta.
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Chun an Fhís seo a
bhaint amach, tá
ceithre Mhisean
ardleibhéil glactha ag
an Straitéis ionas go
n-oibreoidh an earnáil
agraibhia sa tréimhse
go dtí 2030.
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AN COMHTHÉACS NÍOS
LEITHNE AGUS AN GÁ LE
STRAITÉIS AGRAIBHIA
DEICH MBLIANA

Chun críocha na Straitéise seo cuimsíonn earnáil
agraibhia na hÉireann talmhaíocht phríomha,
próiseáil agus déantúsaíocht bia agus dí, iascaigh,
dobharshaothrú agus próiseáil éisc, próiseáil
foraoiseachta agus foraoiseachta agus an earnáil
eachaí. Is é an tionscal dúchasach is sine agus is mó in
Éirinn é. In 2020, b’ionann an earnáil agus beagnach 7%
den Ollioncam Náisiúnta modhnaithe (OIN *) agus 10%
d’onnmhairí i dtéarmaí luacha. Fostaíonn sé thart ar
164,400 duine, arb ionann é agus 7.1% den fhostaíocht
iomlán. Ag leibhéal táirgeachta príomhúil, tháirg thart
ar 137,500 feirm, os cionn 770,000 heicteár d’fhoraois,
os cionn 2,000 árthach iascaireachta agus thart ar
180 láithreán dobharshaothraithe aschur measta €
8.5 billiún in 2019. D’fhás an earnáil agraibhia go mór
le deich mbliana anuas, agus d’ardaigh onnmhairí bia
agus dí na hÉireann ó 60% ó € 8.9 billiún in 2010 go
€ 14.2 billiún in 2020. Táirgeann an earnáil bia agus
comhábhair a bhfuil cáil dhomhanda orthu as cáilíocht
agus sábháilteacht, agus earnáil beostoic tógtha ar
chóras táirgeachta inmhaíte féar-bhunaithe. Tá an
t-éileamh domhanda ar bhia d’ardchaighdeán ag
méadú de réir daonra, uirbithe agus saibhris, agus tá
earnáil agraibhia na hÉireann i riocht maith chun ról a
chomhlíonadh chun an t-éileamh seo a chomhlíonadh.

PRÍOMHTHÁIRGEOIRÍ
Tá táirgeoirí bunscoile - feirmeoirí, iascairí agus
úinéirí foraoise - bunúsach don Straitéis seo agus is
bunús iad don earnáil iomlán. Tá inmharthanacht

eacnamaíoch táirgeoirí bunscoile ríthábhachtach
ní amháin i dtéarmaí a gcumas slí bheatha mhaith a
dhéanamh agus filleadh ar a n-iarrachtaí, ach freisin
maidir le cuidiú le hinbhuanaitheacht chomhshaoil
agus shóisialta a bhaint amach. Is ró-mhinic gné
inbhuanaitheachta sóisialta príomhtháirgeoirí. Is gá
tosca sóisialta mar athnuachan glúine, cothromaíocht
inscne, oideachas agus oiliúint, sláinte agus
sábháilteacht, sláinte mheabhrach agus folláine agus
forbairt tuaithe níos leithne a mheas agus a fheabhsú.
Tá idirbheartaíocht ar an gComhbheartas
Talmhaíochta (CBT) nua á thabhairt chun críche nuair
a scríobhadh an Straitéis seo. Soláthróidh an chéad
CBT eile níos mó ná € 10.6 billiún i maoiniú an AE
d’fheirmeoirí agus do phobail tuaithe sa tréimhse
ó 2023 go 2027. Bhí Éire comhsheasmhach maidir
leis an ngá le CBT láidir agus leag sí béim freisin ar
an ngá torthaí comhshaoil agus aeráide níos fearr
a chinntiú don CBT. Cuid lárnach d’uaillmhianta
comhshaoil is ea cosaint ioncaim feirme agus trasdul
cóir uilechuimsitheach. Idir an dá linn, déantar
athbhreithniú ar an gComhbheartas Iascaigh (CFP)
gach 10 mbliana agus tá an chéad athbhreithniú
eile le bheith críochnaithe faoi dheireadh 2022
nuair a thabharfaidh an Coimisiún Eorpach tuairisc
do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle
ar fheidhmiú an CBI. Nuair a bheidh an tuarascáil
curtha i láthair, más gá aon athruithe, tabharfaidh
an Coimisiún togra chun tosaigh maidir le leasú ar an
Rialachán CFP. Beidh Éire ag iarraidh go gcaithfidh
an t-athbhreithniú atá le teacht ar an CFP aghaidh
a thabhairt ar an tionchar díréireach ar thionscal
iascaireachta na hÉireann le Brexit. Beidh tionchar
an-suntasach ag an gComhaontú Trádála agus
Comhoibrithe AE-RA (TCA) nua ar an earnáil bia mara.
Tá Tascfhórsa Earnála Bia Mara curtha ar bun chun
scrúdú a dhéanamh ar na himpleachtaí a eascraíonn ón

TCA don earnáil agus do na pobail chósta atá ag brath
air. Molfaidh an Tascfhórsa, ina mbeidh ionadaithe ó
thionscal an bhia mara agus páirtithe leasmhara eile,
bearta chun tionchair na laghduithe ar sciar cuóta
éisc a mhaolú, ar thionscal iascaireachta na hÉireann
agus ar na pobail chósta atá ag brath ar iascaigh. Ina
thuarascáil eatramhach, a foilsíodh i mí an Mheithimh
2021, molann an Tascfhórsa go gcuirfí scéim cheangail
dheonach i bhfeidhm don tréimhse Meán Fómhair
go Nollaig do thart ar 220 árthach ilfhiúsach agus
trálaeir bhíoma a mbeidh tionchar díreach ag na
haistrithe cuóta orthu faoin TCA. Molann an tuarascáil
eatramhach raon ionchur chun aghaidh a thabhairt ar
na laghduithe cuóta sa TCA. Déanfaidh an Tascfhórsa
breithniú breise ar na gníomhartha molta seo agus
leagfar síos go mion iad i bpríomhthuarascáil an
Tascfhórsa.
Beidh iarmhairtí ag an bPlean Glas Eorpach, an
Geilleagar Ciorclach agus Straitéisí Bithéagsúlachta,
chomh maith le huaillmhian sláinte agus comhshaoil
níos airde sa Straitéis Feirme go Forc a léireofar sna
chéad bheartais chomhchoiteanna talmhaíochta
agus iascaigh eile, do tháirgeoirí bunscoile. I dteannta
a chéile, beidh athrú suntasach ag teastáil uathu
maidir leis an gcaoi a ndéanaimid feirmeoireacht
agus iascaireacht, bainistíocht ar ár bhforaoisí agus
an chaoi a ndéanaimid bia agus táirgí bithbhunaithe
a phróiseáil, a dháileadh agus a ithe. In éineacht le
forbairtí beartais náisiúnta, is féidir le caighdeáin
agus srianta níos airde thar raon táscairí cur le
costas an táirgthe. Cé go dtacaíonn an Straitéis le
treo na mbeartas seo, beidh ar Éirinn dul i mbun
réamhghníomhach chun tionchar a imirt ar threo na
rialachán cur chun feidhme faoi gach ceann de na
tionscnaimh seo, chun cúinsí náisiúnta agus leasanna
agus ábhair imní dlisteanacha a chur san áireamh.
Ina theannta sin, caithfear measúnuithe tionchair
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mionsonraithe a dhéanamh. Beidh gá le machnamh
a dhéanamh ar cá mbeidh ualach na gcostas seo, leis
an bpríomhtháirgeoir, dáileoirí nó próiseálaithe bia,
miondíol, seirbhís bia, tomhaltóirí nó cistí poiblí. Is
léir nach féidir a bheith ag súil go n-íocfaidh táirgeoirí
bunscoile amháin an costas seo.

AN COMHSHAOL
Tá ról lárnach ag an talmhaíocht maidir lenár dintiúir
aeráide agus comhshaoil a chosaint. Is í an earnáil an
ranníocóir is mó le hastaíochtaí gás ceaptha teasa na
hÉireann, agus thart ar an tríú cuid aici, agus ó thaobh
cháilíocht an aeir de, tá sí freagrach go heisiach as
astaíochtaí amóinia. Cé go bhfuil siad dúshlánach
ó thaobh na hÉireann de, agus neamhghnách i
gcomhthéacs idirnáisiúnta, léiríonn na fíricí seo
tábhacht eacnamaíoch agus stairiúil na talmhaíochta
in Éirinn, i gcomparáid le tionscail eile. Mar an úsáid
talún is mó in Éirinn, tá brú suntasach ar cháilíocht
an uisce sa talmhaíocht. Bhí tionchar ag athruithe i
ngníomhaíochtaí talmhaíochta, foraoiseachta agus
iascaireachta ar bhithéagsúlacht ar thalamh agus
ar muir. Cé gur fhan líon iomlán na mbó go réasúnta
seasmhach, tá leathnú ar an tréad déiríochta mar
thoradh ar chuótaí bainne a bhaint, agus tá brúnna
comhshaoil ar leith mar thoradh air. Tá ról le himirt ag
gach córas feirmeoireachta, áfach, maidir le tionchar
na talmhaíochta ar an aeráid agus ar an gcomhshaol a
laghdú.
Ag tabhairt aghaidh ar na deich mbliana go dtí
2030, is féidir leis an earnáil agraibhia feabhsúcháin
shuntasacha phráinneacha a dhéanamh ar a lorg
comhshaoil. Le ceannaireacht ó pháirtithe leasmhara,
is féidir leis an earnáil na céimeanna is gá a ghlacadh
chun a feidhmíocht chomhshaoil a fheabhsú agus a
cáil mar tháirgeoir inbhuanaithe bia ar ardchaighdeán
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a chosaint agus a fheabhsú. Ciallóidh sé freisin gur
féidir le hÉirinn áit cheannródaíoch a ghlacadh
go hidirnáisiúnta mar abhcóide ar Chórais Bia
Inbhuanaithe.

BIA, MARGAÍ, SLÁINTE AGUS COTHÚ
Tá ról ríthábhachtach ag córas agraibhia na hÉireann,
lena n-áirítear a fheirmeoirí, a iascairí agus a ghnóthaí
bia, i saol laethúil ní amháin daonra na hÉireann, ach
na milliúin níos mó ar fud na cruinne. Tá go leor le
bheith bródúil as an earnáil a onnmhairiú timpeall
90% den aschur, ag beathú agus ag cothú daoine sa
bhaile agus thar lear. Go deimhin, tugadh a ról chun
soláthairtí sábháilte sábháilte bia agus dí a chinntiú
chun tosaigh le linn na paindéime COVID-19, agus tá
sé seo tar éis meas na dtomhaltóirí a mhúscailt as an
áit as a dtagann a gcuid bia agus conas a dhéantar é a
tháirgeadh, a phróiseáil, a dháileadh. agus díoladh.
Is cuid lárnach de Chórais Bia Inbhuanaithe slándáil
agus cothú bia, go háirithe an nasc idir bia agus sláinte.
Tá sé tábhachtach go gcuireann an earnáil le beartais
chomhleanúnacha bia agus sláinte a chinntiú a
sholáthraíonn torthaí sláinte níos fearr.
Tá treochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta tomhaltóirí
agus custaiméirí trádála ag teacht chun cinn agus
casta. Gné amháin ar féidir a mheas go bhfuil sé
seasmhach ná ionchas go bhfuil an bia agus an
deoch sábháilte, inrianaithe agus barántúil, agus go
ndéantar é a tháirgeadh, a phróiseáil agus a dhíol ar
bhealach trédhearcach, eiticiúil. Tá cáil láidir ar earnáil
agraibhia na hÉireann cheana féin, ach caithfidh sí
leanúint dá feidhmíocht féin a mheas agus éabhlóidiú
chun coimeád suas leis na héilimh athraitheacha
sna réimsí seo. Tá an-tábhacht le léargas domhain ar
thomhaltóirí, agus breisluach a chruthú trí nuálaíocht
agus difreáil táirgí.

Tá dul chun cinn iontach déanta le deich mbliana anuas
maidir le leathnú bia agus dí na hÉireann a leathnú
chuig tomhaltóirí ar fud na cruinne. Tá sé dúshlánach
díol isteach i margaí idirnáisiúnta, agus caithfidh an
earnáil a bheith aclaí agus réidh le deiseanna gnó a
thagann chun cinn a fhorbairt agus leas a bhaint astu.
Is príomhfhachtóir cumasaithe é seo córas trádála
idirnáisiúnta atá cothrom, cothrom agus bunaithe ar
rialacha. Osclóidh treochtaí athraitheacha tomhaltóirí
sa mhargadh baile, a luasghéarófar le linn paindéime
Covid-19, deiseanna nua spreagúla do ghnólachtaí sna
deich mbliana amach romhainn.

NUÁLAÍOCHT, IOMAÍOCHAS,
TEICNEOLAÍOCHT AGUS TALLANN
Le margaí domhanda an-iomaíoch, caithfidh an earnáil
a bheith ag obair go crua chun a cáil a chosaint agus
iarracht leanúnach a dhéanamh nuálaíocht agus
leibhéal iomaíochais agus athléimneachta a nuáil agus
a choinneáil a chuireann ar a cumas rath agus forbairt
a dhéanamh i dtimpeallacht trádála domhandaithe.
Tá córas nuálaíochta éifeachtach, cur chuige
straitéiseach i leith maoiniú T&F agus timpeallacht
mhalartaithe eolais atá freagrúil agus freagrúil
bunúsach. Is dóigh go dtiocfaidh dul chun cinn níos mó
fós sna deich mbliana idir 2020 agus 2030 in úsáid na
teicneolaíochta agus na sonraí san fheirmeoireacht,
san iascaireacht agus sna foraoisí agus i gcuideachtaí
bia agus dí. Tá talmhaíocht beachtais ag teacht chun
cinn go gasta agus tá sé ríthábhachtach go bhfuil
earnáil agraibhia na hÉireann suite chun leas a bhaint
as seo.
Príomhghné bhunúsach eile is ea an meascán is fearr
is féidir de thallann éagsúil, oilte agus oilte go cuí.
Caithfidh an earnáil dul san iomaíocht le go leor eile
chun daoine a mhealladh agus a choinneáil ón leibhéal

táirgeachta príomhúil suas go dtí poist chomhéadain
tomhaltóirí.

STRAITÉIS A FHORBAIRT SA
CHOMHTHÉACS SEO
Bhain an earnáil agraibhia in Éirinn leas as cur chuige
maidir le pleanáil straitéiseach lena mbaineann
forbairt straitéisí deich mbliana faoi stiúir
geallsealbhóirí, a nuashonraítear gach cúig bliana. Ó
bunaíodh iad fiche bliain ó shin, suas go dtí an plean
reatha Food Wise 2025, chuir na straitéisí seo fís
chomhleanúnach, faoi stiúir geallsealbhóirí, ar fáil
chun tacú lena forbairt leanúnach. Ciallaíonn an cineál
seo plé agus rannpháirtíochta ‘rannpháirtí’ in ullmhú
na Straitéise gurb í an earnáil féin a húinéir agus
go bhfuil spéis láidir dílsithe aici maidir le cur chun
feidhme rathúil.
I mí na Samhna 2019, bunaíodh coiste geallsealbhóirí
san earnáil agraibhia, faoi chathaoirleacht Tom
Arnold. D’éiligh a théarmaí tagartha air an fhís agus
na príomhchuspóirí a leagan amach, mar aon le
gníomhaíochtaí gaolmhara, chun inbhuanaitheacht
eacnamaíoch, chomhshaoil agus shóisialta na hearnála
agraibhia a chinntiú sna deich mbliana amach
romhainn. Tháinig an Coiste le chéile i rith 2020 agus
isteach i 2021, ag plé raon leathan deiseanna agus
dúshlán atá roimh an earnáil, laistigh den imlíne
leathan comhthéacs thuas. I gcomhthreo, d’ullmhaigh
Limited Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta
(MST) agus Measúnú Cuí (MC) go neamhspleách chun
na héifeachtaí suntasacha dóchúla ar an gcomhshaol a
bhaineann le cur chun feidhme na Straitéise a aimsiú.
Foilsíodh iad seo ansin mar chuid de chomhairliúchán
poiblí, ar bhreithnigh an Coiste Geallsealbhóirí a
thorthaí sular tugadh an Straitéis chun críche.

CUR CHUIGE NUA,
CÓRAIS BHIA

Is léir go bhfuil idirnasc na mbeartas maidir le bia,
sláinte, aeráid agus an comhshaol maidir le dul i
ngleic leis na dúshláin mhóra dhomhanda agus fócas
méadaitheach ar leibhéal idirnáisiúnta. Is é téama
lárnach na Straitéise seo ná gur cheart an idirspleáchas
seo a aithint laistigh den bheartas náisiúnta, trí chur
chuige córais bhia a úsáid.
Clúdaíonn an téarma ‘córas bia’ ‘na heilimintí agus
na gníomhaíochtaí go léir a bhaineann le táirgeadh,
próiseáil, dáileadh, ullmhú agus tomhaltas bia,
agus aschur na ngníomhaíochtaí sin, lena n-áirítear
torthaí socheacnamaíocha agus comhshaoil’. Tá
córas bia inbhuanaithe (SFS) brabúsach ar fud
(inbhuanaitheacht eacnamaíoch), tá buntáistí
leathanbhunaithe aige don tsochaí (inbhuanaitheacht
shóisialta) agus tá tionchar dearfach nó neodrach
aige ar an gcomhshaol nádúrtha (inbhuanaitheacht
chomhshaoil). Tá a córas sainiúil bia féin ag gach tír,
bunaithe ar a mbonn acmhainní nádúrtha, aeráid,
patrúin táirgeachta, nósanna itheacháin agus stair.
Meastar go gcuirfidh córais bhia slándáil agus cothú
bia ar fáil do dhaonra an domhain a meastar go
bhfásfaidh sé go beagnach 10 mbilliún faoi 2050.
Tá córais bhia lárnach freisin do shlí bheatha na
gcéadta milliún teaghlach ar fud an domhain. Thairis
sin, ní amháin go bhfuil siad ag brath go mór ar an
gcomhshaol, ach cuireann siad brú suntasach air
freisin. Is éard atá i gceist le labhairt ar chóras bia
ná an pheirspictíocht a leathnú níos faide ná an
talmhaíocht agus aitheantas a thabhairt do na hábhair
imní idirnasctha a bhaineann le sláinte, folláine, a
bríonna cultúrtha éagsúla, na scileanna, an t-eolas
agus an féinmheas a chuireann sé chun cinn, agus a ról
i neartú an phobail.

Cé go raibh gach Straitéis deich mbliana ina cuid ama
agus socraithe ag cúinsí an ama, léiríonn an Straitéis
seo go 2030 athrú suntasach i dtreo agus i mbeartas
i gcomparáid le straitéisí roimhe seo. Dréachtaíodh
é ag úsáid ‘cur chuige córais bhia’ a aithníonn an
nasc idir beartais maidir le bia, aeráid, an comhshaol
agus sláinte (daonna, ainmhí agus pláinéad), agus
díríonn sé ar an ról atá ag gach cuid den bhiashlabhra i
seachadadh fís 2030. Tá na gnéithe seo de chur chuige
córais bhia fite fuaite ar fud na Straitéise, go háirithe
sna Misin agus sna Spriocanna. Má bhogann tú i dtreo
SFS, freastal ar riachtanais shochaí na hÉireann agus
Éire a shuíomh go hidirnáisiúnta ina trádáil agus
ina caidrimh eile. Is í an fhoinse buntáiste iomaíoch
d’earnáil agraibhia na hÉireann sa todhchaí ná a bheith
in ann a thaispeáint go gcomhlíonann sí na caighdeáin
inbhuanaitheachta is airde (i ngach foirm), ionas gur
féidir é a mheas i measc na gceannairí domhanda sa
réimse seo. Seo an bonn ar féidir le hÉirinn tógáil go
ciallmhar ar a cáil ‘ghlas’ agus iarracht a dhéanamh
sciar den mhargadh a fháil i margaí idirnáisiúnta
ardluacha agus i gcásanna áirithe, praghas préimhe a
fháil ar an méid a dhíolann sí.
Má tá an cuspóir uaillmhianach seo le baint amach,
beidh ar earnáil agraibhia na hÉireann, i dteannta
leis an Rialtas agus an tsochaí, athruithe suntasacha
a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm
ag an earnáil a bheith neodrach ó thaobh aeráide
faoi 2050, le dul chun cinn infhíoraithe faoi 2030, ag
cuimsiú astaíochtaí, bithéagsúlachta agus cáilíocht
uisce. Síníonn an Straitéis gníomhaíochtaí atá
dírithe ar an earnáil a dhéanamh níos éagsúlaithe,
athléimneach agus bunaithe ar phrionsabail an
gheilleagair chiorclaigh. Molann sé leathnú i gcórais
táirgeachta nádúr-bhunaithe (a mheastar a bheith i
mbun gníomhaíochtaí feirmeoireachta atá deartha
chun tairbhí talmhaíochta, éiceolaíochta agus
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aeráide a bhaint amach ar an bhfeirm), curaíocht,
gairneoireacht, foraoisiú agus táirgeadh orgánach.
Ach is é croílár aschur agraibhia na hÉireann de bheith
ag táirgeadh beostoic féar mar a bhfuil buntáiste
iomaíoch nádúrtha na hÉireann. Ós rud é go ndéantar
80-90% den aschur a onnmhairiú, leanfar leis an
mbeartas fadbhunaithe raon margaí easpórtála atá
ag éirí níos éagsúlaithe a sholáthar agus margaí nua
ardluacha a fhorbairt. Is í an aidhm praghas préimhe a
fháil ar chéatadán chomh hard agus is féidir d’aschur
na hÉireann agus a chinntiú go roinntear an phréimh
seo ar fud an tslabhra luacha, lena n-áirítear an
príomhtháirgeoir. Agus é mar aidhm aige a bheith
ina cheannaire idirnáisiúnta i SFSanna, beidh gá
le creat beartais comhsheasmhach agus cultúr
feabhsúcháin leanúnaigh ar fud na ngníomhaithe uile
sa bhiashlabhra.
Is dóigh go mbeidh Éire ar cheann de na chéad
tíortha ar domhan a d’fhorbair straitéis náisiúnta
agraibhia ag úsáid cur chuige córais bhia. Cuirfidh
an Straitéis creat beartais comhleanúnach ar fáil
d’Éirinn chun rannchuidiú tábhachtach a dhéanamh
leis an bplé idirnáisiúnta a bheidh ar siúl ar chórais
bhia sna blianta amach romhainn, agus go háirithe
Cruinniú Mullaigh Córais Bia na Náisiún Aontaithe
(FSS). Toradh dóchúil a bheidh ar na díospóireachtaí
seo ná tosaíocht níos mó, ar leibhéal náisiúnta agus
idirnáisiúnta, a córas bia inbhuanaithe cur chuige
maidir le pleanáil don todhchaí.
Agus í ag tiomantas don Straitéis seo mar bhealach
chun an feabhsúchán sin a bhaint amach, tá sé mar
aidhm ag earnáil agraibhia na hÉireann a bheith
ina ceannaire smaoinimh, beartais agus cleachtais i
SFSanna. Más féidir post ceannaireachta den sórt sin
a bhaint amach, go háirithe ag Cruinniú Mullaigh na
gCóras Bia i Meán Fómhair 2021, d’fhéadfadh sé seo
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bunús a sholáthar do ról ceannaireachta leanúnach
sna deich mbliana amach romhainn. Is dóigh freisin
go n-osclóidh sí deiseanna le haghaidh comhoibrithe
idirnáisiúnta, agus Éire ina príomhsholáthraí
comhairle agus seirbhísí beartais do thíortha a
ghlacann lena SFSanna féin, go háirithe san Afraic.

TRÍ CHOLÚN
INBHUANAITHEACHTA

Bhí téarmaí tagartha an Choiste Geallsealbhóirí
follasach agus iad ag rá go ndéanfaí inbhuanaitheacht
na hearnála agraibhia go 2030 a mheas i dtrí ghné
- eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta. Tagann
an brú ar an earnáil agraibhia inbhuanaitheacht a
sheachadadh ó mheascán cumhachtach d’éilimh
shochaíocha athraitheacha, iompar tomhaltóirí,
cinntí polaitiúla, agus riachtanais na gcustaiméirí
móra trádála maidir le bia agus deoch na hÉireann.
Ina theannta sin, tá fócas méadaithe ar ár
bhfreagrachtaí dlíthiúla agus sóisialta aire a thabhairt
don chomhshaol do na glúine atá le teacht, agus
tuiscint fheabhsaithe ar cé chomh bunúsach agus
atá timpeallacht shláintiúil chun bia sláintiúil agus
cothaitheach a tháirgeadh.
Níl na trí chomhpháirt inbhuanaitheachta roinnte
i bpáirt agus tá idirghníomhú tábhachtach
eatarthu. Tarraingíonn obair i dtreo gach gné den
inbhuanaitheacht ar bheartais ar fud na gceithre
Mhisean a bunaíodh. Aithníonn an Straitéis gur cuid
dhílis den phobal tuaithe agus cósta iad feirmeoirí,
iascairí agus úinéirí foraoise atá inbhuanaithe
go heacnamaíoch agus go dtéann timpeallachtaí
sláintiúla, éiceachórais, pobail agus geilleagair lámh
ar láimh. Molann sé beartais a thugann deiseanna
do phríomhtháirgeoirí bia agus snáithín sábháilte ar

ardchaighdeán. Taispeánann sé an bealach freisin
do sholáthraithe bunscoile a bheith ina soláthraithe
ar raon i bhfad níos leithne seirbhísí éiceachórais,
agus mar sin agus iad ag leanúint ar aghaidh ag
táirgeadh bia, beidh siad ag gabháil do réimsí mar
urghabháil carbóin a ghabháil agus a ghabháil,
astaíochtaí amóinia agus meatáin a ghearradh, tacú
le bithéagsúlacht, bainistíocht acmhainní uisce, agus
sláinte ithreach a chosaint agus a fheabhsú. Cuireann
siad seo ar a seal le hinbhuanaitheacht shóisialta. Ní
mór níos mó a dhéanamh ar leibhéal an AE agus ar
leibhéal náisiúnta chun na hionstraimí beartais agus
na struchtúir dreasachta a chomhaontú chun tacú
leis na beartais seo agus an raon leathnaithe seirbhísí
éiceachórais a éilíonn saoránaigh agus tomhaltóirí
agus atá ríthábhachtach do shláinte ár bplainéad agus
ár sochaí.
Agus muid ag bogadh i dtreo inbhuanaitheachta
a bheith níos leabaithe sa chóras agraibhia, beidh
tábhacht le ceist seicheamh beartas, frámaí ama
chun athrú beartais a chur i bhfeidhm, agus úsáid
an chur chuige Just Transition. Admhaíonn Just
Transition gur chóir go ndéanfadh beartas iarracht
a chinntiú go bhfuil an t-athrú cóir do tháirgeoirí,
oibrithe agus pobail agus é ag bogadh chuig earnáil
atá íseal ó thaobh aeráide agus ísealcharbóin.
Tá comhbhabhtálacha idir toisí éagsúla na
hinbhuanaitheachta. Caithfear iad seo a admháil agus
toilteanas a thaispeáint chun comhréitigh réalaíocha a
bhaint amach maidir le treo an athraithe agus an luas
ar féidir é a dhéanamh. Leagtar amach sa Straitéis seo
an creat as ar féidir roghanna agus cinntí den sórt sin a
dhéanamh.
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CEITHRE MHISEAN
DON EARNÁIL
AGRAIBHIA GO 2030
Tá creat glactha ag an Straitéis a bhaineann
le coincheap na Misean ardleibhéil a bhfuil
sraith príomhspriocanna agus gníomhartha
mar bhonn agus mar thaca leis. Léiríonn sé
seo gluaiseacht le déanaí chuig beartas atá
dírithe ar mhisean a fhreagraíonn do ‘dhúshláin
mhóra’ agus a ghluaiseann ó chur chuige cúng
earnáilbhunaithe i dtreo claochlú níos uilechórais. Tá ceithre Mhisean agus 22 Sprioc sa
Straitéis seo.

MISEAN 1
EARNÁIL AGRAIBHIA ATÁ CLISTE
Ó THAOBH NA HAERÁIDE AGUS
INBHUANAITHE Ó THAOBH AN
CHOMHSHAOIL
CUSPÓIR 1:
Córas Bia Neodrach Aeráide a fhorbairt faoi
2050 agus Cáilíocht an Aeir a Fheabhsú
CUSPÓIR 2:
Bithéagsúlacht a Athchóiriú agus a
Fheabhsú
CUSPÓIR 3:
Láithreáin Ardstádais a Chosaint agus Cur
le Cosaint agus Athchóiriú Dea-Cháilíochta
Uisce agus Éiceachórais Uisceacha Sláintiúla
CUSPÓIR 4:
Foraoisí Ilfheidhmeacha Éagsúla a fhorbairt
CUSPÓIR 5:
Inbhuanaitheacht Chomhshaoil na hEarnála
Bia Mara a Fheabhsú
CUSPÓIR 6:
An Earnáil Agraibhia a leabú sa Chiorclán,
Bithgheilleagar Athghiniúnach
CUSPÓIR 7:
Tacaíochtaí Glasa & Inbhuanaithe Origin a
Neartú chun an Ardleibhéal Uaillmhian a
léiriú
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MISEAN 2

MISEAN 3

MISEAN 4

PRÍOMHTHÁIRGEOIRÍ
INMHARTHANA AGUS
ATHLÉIMNEACHA, LE FOLLÁIN
FHEABHSAITHE

BIA ATÁ SÁBHÁILTE,
COTHAITHEACH AGUS
MEALLTACH, IONTAOFA A
BHFUIL MEAS AIR SA BHAILE
AGUS THAR LEAR

EARNÁIL AGRAIBHIA
NUÁLAÍOCH, IOMAÍOCH AGUS
ATHLÉIMNEACH, TIOMÁINTE
AG TEICNEOLAÍOCHT AGUS
TALLANN

CUSPÓIR 1:
Iomaíochas agus Táirgiúlacht
Príomhtháirgeoirí a fheabhsú
CUSPÓIR 2:
Cruthú agus Dáileadh Cothrom
Luach a Fheabhsú

CUSPÓIR 1:
Tosaíocht a thabhairt do Pholasaithe
Comhtháthaithe Bia agus Sláinte chun
Torthaí Sláinte Feabhsaithe a Sheachadadh

CUSPÓIR 3:
Éagsúlú an Chórais Táirgeoirí
Príomhúla a mhéadú

CUSPÓIR 2:
Iontaobhas Tomhaltóirí a Fheabhsú
inár gCóras Bia, ag Soláthar Fianaise ar
Sholáthar Bia Eiticiúil Sábháilte

CUSPÓIR 4:
Inbhuanaitheacht Shóisialta Táirgeoirí
Bunscoile a fheabhsú

CUSPÓIR 3:
Cruthaigh Breisluach i mBia trí Léargas,
Nuálaíocht agus Difreáil Táirgí
CUSPÓIR 4:
Deiseanna Margaidh a Fhorbairt sa Bhaile
agus Thar Lear

CUSPÓIR 1:
Aistriú go Córas Nuálaíochta Dírithe ar
Dhúshlán
CUSPÓIR 2:
Cur Chuige Straitéiseach Maoinithe
le haghaidh Taighde, Forbartha agus
Nuálaíochta
CUSPÓIR 3:
Timpeallacht Malartaithe Faisnéise
Dinimiciúla a fhorbairt
CUSPÓIR 4:
Úsáid Teicneolaíochta agus Sonraí a
fheabhsú
CUSPÓIR 5:
Iomaíochas agus Athléimneacht a
Chothabháil agus a Fheabhsú
CUSPÓIR 6:
Tallann Éagsúil agus Uilechuimsitheach a
Mhealladh agus a Chothú
CUSPÓIR 7:
Comhleanúnachas Beartais i gCórais Bia
Inbhuanaithe Idir Beartas Intíre na hÉireann
agus a Comhoibriú Forbartha agus a
Beartas Eachtrach
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MISEAN 1:

EARNÁIL AGRAIBHIA ATÁ CLISTE Ó THAOBH
NA HAERÁIDE AGUS INBHUANAITHE Ó
THAOBH AN CHOMHSHAOIL
Glacann an Straitéis cur chuige córasach chun dul i
ngleic leis an dúshlán a chinntiú gur féidir le hÉirinn
leanúint ar aghaidh ag táirgeadh bia ar ardchaighdeán
ar bhealach a chosnaíonn an comhshaol agus a
mhaolaíonn athrú aeráide. Chuir straitéisí agraibhia
roimhe seo, go háirithe Food Wise 2025, béim ar
thábhacht na hinbhuanaitheachta comhshaoil, ach
tugann an Straitéis seo leibhéal nua lárnachta agus
tiomantais di. Tá sé mar chuspóir ag an Straitéis córas
bia atá neodrach ó thaobh na haeráide a bhaint amach
faoi 2050, agus dul chun cinn infhíoraithe bainte amach
faoi 2030, ag cuimsiú astaíochtaí, bithéagsúlachta
agus cháilíocht uisce, chomh maith le raon spriocanna
eile maidir le foraoiseacht, iascach, feirmeoireacht
orgánach agus dramhaíl bia. Glacann an Misean
cur chuige mionsonraithe, córasach chun aghaidh
a thabhairt ar gach gné den timpeallacht - aeráid,
amóinia, bithéagsúlacht, uisce, foraoisí, bia mara, an
bhithgheilleagar, caillteanas bia agus dramhaíl, agus
pacáistiú.
Tarlóidh oibriú i dtreo earnáil bia atá neodrach ó thaobh
na haeráide faoi 2050 faoi chuimsiú na mbuiséad
earnála cúig bliana dá bhforáiltear faoi choimirce
an Bhille um Ghníomhaíocht Aeráide agus Forbairt
Ísealcharbóin, a bheidh le cinneadh i rith 2021. Roimh
na cinntí seo, tugann an Straitéis breac-chuntas ar
threochlár chun uaillmhian na hearnála atá neodrach ó
thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 2050.
Tógann an straitéis seo ar Ag Climatise, an treochlár
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chun na spriocanna laghduithe astaíochtaí don
Talmhaíocht a sholáthar i bPlean Gníomhaíochta
Aeráide an Rialtais 2019. Cuimsíonn Ag Climatise
29 gníomh, bunaithe den chuid is mó ar fhianaise ó
Chuair Costas Laghdaithe Imeallach Teagasc, a bhfuil sé
mar aidhm acu lorg comhshaoil na hearnála a laghdú.
Léiríonn sé bunchloch ar a dtógfaidh na bearta breise sa
Straitéis seo agus a nuashonrófar go rialta.
Déanann Ag Climatise soiléir go gcuirfidh aon mhéadú
ar astaíochtaí meatáin bithghéineacha ó líon beostoic
atá ag méadú i gcónaí gnóthachtáil na hearnála ag
baint amach neodracht aeráide faoi 2050. Dá bhrí sin,
moltar go ndéanfar pleananna mionsonraithe chun lorg
inbhuanaithe comhshaoil na n-earnálacha déiríochta
agus mairteola a bhainistiú faoi R2 2022. Cuirfidh sé
seo a lorg coise comhshaoil faoi seach san áireamh; na
pleananna chun astaíochtaí iomlána meatáin, ocsaíd
nítriúil agus amóinia a laghdú; tionchar na gcleachtas
bainistíochta agus na dteicneolaíochtaí atá ann
cheana ar leibhéal na feirme. Glacfaidh sé freisin le
teicneolaíochtaí maolaithe meatáin agus amóinia atá ag
teacht chun cinn; bainistíocht féaraigh níos fearr a chur
chun cinn, lena n-áirítear úsáid leasacháin cheimiceacha
a laghdú; seamair agus féaraigh il-speicis a mhéadú;
géineolaíocht agus breiseáin beatha.
Soláthraíonn feirmeoireacht charbóin foinse ioncaim
a d’fhéadfadh a bheith nua d’fheirmeoirí ach tá sí
fós i gcéimeanna luatha na forbartha. Molann an
Treochlár Ag Climatise scéim phíolótach do thrádáil

charbóin ar an bhfeirm chun luach saothair a thabhairt
d’fheirmeoirí as na hearraí poiblí atá á soláthar
acu. Ba cheart go mbeadh sé seo ar aon dul leis an
Tionscnamh Feirmeoireachta Carbóin AE atá beartaithe
mar atá leagtha amach sa Straitéis Feirme go Forc
(F2F), trína mbeidh creat rialála nua chun aistrithe
carbóin a dheimhniú mar bhonn agus íocaíocht le
feirmeoirí. Chomh maith le maoiniú poiblí, beidh gá
le iliomad foinsí airgeadais, lena n-áirítear ón earnáil
phríobháideach.
Molann an Straitéis scála a dhéanamh ar fhoinsí
fuinnimh in-athnuaite (RE), go háirithe díleá
anaeróbach, gréine PV, soláthar ábhar bithmhaise agus
éifeachtúlacht fuinnimh. Beidh rolladh amach creat
cumasúcháin do mhicrea-ghiniúint in 2021 a théann
i ngleic le bacainní atá ann cheana agus a bhunaíonn
tacaíochtaí oiriúnacha, mar a bhíothas ag súil leis i
bPlean Gníomhaíochta Aeráide 2019, ríthábhachtach
chun an gníomh seo a sheachadadh.
Molann an Straitéis scéimeanna agra-chomhshaoil níos
spriocdhírithe faoin gcéad Phlean Straitéiseach CBT
eile chun gnáthóga agus speicis na hÉireann a chosaint.
Ba cheart go mbeadh gníomhartha bunaithe ar
thorthaí sna scéimeanna seo, lena n-áirítear íocaíochtaí
as bearta ar leith, ag tarraingt ar na ceachtanna ó
Chomhpháirtíochtaí Nuálaíochta na hEorpa. Ba cheart
machnamh a dhéanamh ar chlár tiomnaithe a fhorbairt
do thalamh feirme Ardluacha Dúlra (HNV) agus
taighde a dhéanamh ar choincheap na ‘Talmhaíochta

Athghiniúna’, go háirithe faoi dhálaí na hÉireann, agus
béim ar shláinte agus ilfheidhmeacht ithreacha a
fheabhsú.

mhuirí chun slabhraí luacha bithbhunaithe nua a
fhorbairt agus leathnaíonn an Misean seo ar chuid de
na deiseanna seo.

Déanann an Straitéis moltaí eile freisin maidir le
bithéagsúlacht, uisce, bia mara agus foraoiseacht. Ina
measc seo tá tiomantas go mbeidh ról gníomhach
agus cuiditheach ag Éirinn i bhforbairt beart chun na
cuspóirí maidir le laghdú ar úsáid lotnaidicídí i Straitéis
Bithéagsúlachta 2030 an AE agus sa Straitéis Feirme
go Forc a bhaint amach; Straitéis Náisiúnta Ithreacha
a fhorbairt a dhéanfaidh measúnú ar na paraiméadair
sláinte ithreach iomchuí go léir agus a threoróidh
beartais sa todhchaí maidir le dea-chleachtais
bainistíochta ithreach; staidéir bithéagsúlachta a
dhéanamh chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt
beartais sa todhchaí agus dul chun cinn a thomhas;
athbhreithniú náisiúnta ar úsáid talún a dhéanamh
agus fís 50 bliain a fhorbairt ar úsáid inbhuanaithe
talún, clúdach talún agus bainistíocht talún lena
n-áirítear talamh feirme, foraoisí agus tailte portaigh;
Straitéis Foraoiseachta nua a fhorbairt; scrúdú ar an
rogha foraoisithe ar thailte faoi úinéireacht an stáit, ag
tógáil ar thionscnaimh ó Coillte agus Bord na Mona.
Beartaítear gníomhartha chun Treochlár Náisiúnta
um Chosc ar Dhramhaíl Bia a fhorbairt le spriocanna
soiléire náisiúnta agus earnála do 2030.

Ní ghlacann an tsochaí ná tomhaltóirí le córais
táirgeachta bia, próiseála, pacáistíochta, dáilte agus
lóistíochta a chuireann le díghrádú comhshaoil
a thuilleadh. Tá líon méadaitheach de bhrandaí
domhanda, cuid acu ina gcustaiméirí le bia agus deoch
na hÉireann, ag cur a ndintiúir inbhuanaitheachta
chun tosaigh agus ina lár mar an chéad fhoinse
eile de bhuntáiste iomaíoch. Tá cáil láidir ar Éirinn
as bia inbhuanaithe tríd an t-aon chlár náisiúnta
inbhuanaitheachta bia agus dí ar domhan - Origin
Green. Tugann an Straitéis le fios go gcaithfidh
Origin Green anois dul in oiriúint do leibhéal níos
airde uaillmhian comhshaoil agus ‘spriocanna sínte’ a
bhaint amach le rannpháirtithe. Molann an Misean go
neartódh an comhoibriú idir gníomhaireachtaí mar Bord
Bia agus Teagasc chun tacú le hastaíochtaí talmhaíochta
a laghdú, ag tarraingt ar bhuanna faoi seach an dá
ghníomhaireacht chun tionchar diúltach táirgeachta
talmhaíochta a laghdú agus cáil na hÉireann mar fhoinse
táirgeachta bia inbhuanaithe a chinntiú. Príomhghné
den chomhpháirtíocht is ea cur chuige comhordaithe a
chur chun cinn maidir le cumarsáid ar inbhuanaitheacht
chun tacú le feirmeoirí a n-astaíochtaí ar an bhfeirm a
laghdú, agus beidh rolladh amach an chláir Feirmeacha
Signagost Teagasc ina ghné thábhachtach de seo.
Beidh ar ghníomhaithe eile - cleachtóirí malairte
eolais, institiúidí taighde, Gníomhaireachtaí Stáit agus
eagraíochtaí neamhrialtasacha - comhoibriú ar bhealaí
chun ár n-uaillmhianta comhshaoil a bhaint amach.

Tá scóip ann le haghaidh ioncaim bhreise agus
deiseanna fostaíochta a eascraíonn as an earnáil
agraibhia a leabú sa bhithgheilleagar ciorclach. Is féidir
leis na deiseanna seo teacht as amhábhair a úsáid ó
fhéarthailte, barra, foraoiseacht agus córais bhith-

Léiríonn an raon beart agra-chomhshaoil a mholtar
sa Straitéis ráiteas ar an ról tábhachtach is féidir leis
an earnáil agraibhia a chomhlíonadh chun freastal
ar ionchais na ngealltanas comhshaoil. Samhlaíonn
an Straitéis bealach trínar féidir le príomhtháirgeoirí
ról níos leithne a ghlacadh maidir le freagairt don
éigeandáil aeráide agus bithéagsúlachta, ní amháin
ag táirgeadh bia cothaitheach ardchaighdeáin, ach
ag soláthar soláthraithe raon seirbhísí éiceachórais
freisin, a mbeidh siad airgeadais ina leith. luach saothair
bunaithe ar sheachadadh. Táthar ag súil go gcuirfidh
an fhís agus na tiomantais sa Straitéis ar chumas
grúpaí feirmeoireachta, bia mara, foraoiseachta agus
comhshaoil comóntachtaí leasa a fheiceáil agus
bunús a sholáthar chun oibriú le chéile ar chlár oibre
comhaontaithe don todhchaí.
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MISEAN 2:

TÁIRGEOIRÍ PRÍOMHÚLA
INMHARTHANA AGUS ATHLÉIMNEACHA
LE FOLLÁIN FHEABHSAITHE
Díríonn Misean 2 ar na réimsí a thairgeann na huirlisí
is fearr chun inmharthanacht eacnamaíoch agus
athléimneacht táirgeoirí bunscoile a fheabhsú; trína
ngníomhartha agus a dtionscnaimh féin laistigh den
earnáil agraibhia ina iomláine. Féadann feirmeoirí a
n-inbhuanaitheacht airgeadais agus eacnamaíoch
a neartú trí dhíriú ar éifeachtúlachtaí; glacadh le
córais talmhaíochta nua éagsúlaithe; na caighdeáin
a theastaíonn le haghaidh préimheála níos mó a
chomhlíonadh a fhéadfaidh torthaí margaidh níos airde
a thairiscint; agus luach saothair a fháil as raon seirbhísí
éiceachórais a sholáthar.
Téama coitianta ar fud na Misin is ea an gá atá le hoibriú
i dtreo córais níos athléimní agus níos éagsúlaithe, atá
in ann déileáil leis na rioscaí a bhaineann le hathruithe
ar chúinsí eacnamaíocha agus aeráide. Cé go leanfaidh
táirgeadh féir bainne, mairteola agus caorach de
bheith ag tabhairt cuntas ar an gcuid is mó den aschur
agraibhia, molann an Straitéis gur cheart comhtháthú
níos fearr a bheith ann laistigh den earnáil, lena
n-áirítear naisc déiríochta / mairteola agus déiríochta
/ curaíochta. Molann an Straitéis leathnú i gcuraíocht,
gairneoireacht, feirmeoireacht orgánach agus agrafhoraoiseacht, chomh maith le plean chun spleáchas
na hÉireann ar bharra próitéine allmhairithe a laghdú.
Samhlaítear leis an Misean seo freisin go mbeidh áit in
earnáil agraibhia na hÉireann do gach cineál táirgeoir
príomhúil, cibé acu lánaimseartha nó páirtaimseartha,
mór nó beag. Tugann éagsúlacht na gcóras
feirmeoireachta, iascaireachta agus foraoiseachta an
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cur chuige is fearr i dtreo gach cineál inbhuanaitheachta
a bhaint amach agus níor cheart go measfaí go bhfuil
ceann acu níos fearr ná na cinn eile.
Dáileadh níos cothroime ar luach sa chóras bia
Is modh amháin é trédhearcacht praghsanna a fheabhsú
chun torthaí ar phríomhtháirgeoirí a fheabhsú, b’fhéidir.
Tá feidhm ag na Rialacháin um Chleachtais Trádála
Éagóracha 2021, a thiocfaidh i bhfeidhm ó Iúil 2021,
maidir le comhaontuithe chun táirgí talmhaíochta
agus bia a sholáthar, agus cuireann siad cosc ar
chleachtais trádála éagóracha áirithe mar atá leagtha
amach sa Treoir um Chleachtais Trádála Éagóracha.
Bunóidh bunreachtaíocht, a thabharfar isteach roimh
dheireadh 2021, oifig nua de chuid an Ombudsman
Náisiúnta Bia nó an rialtóra, le freagrachtaí breise. Is
beag an glacadh atá ag Eagraíochtaí Léiritheoirí agus
úsáid Táscairí Geografacha in Éirinn, agus molann an
Straitéis gníomhartha chun tacú leis na tionscnaimh
seo. Ina theannta sin, tá sé de chumas ag scéimeanna
dearbhaithe cáilíochta agus cineálacha nua conarthaí
próiseálaí táirgeora cruthú agus dáileadh luacha sa
slabhra soláthair a fheabhsú agus tugann an Straitéis
breac-chuntas ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leo seo.
Foinsí ioncaim a leathnú laistigh d’earnáil níos éagsúlaithe
agus níos athléimní
Tugann an Straitéis breac-chuntas ar fhoinsí ioncaim
breise ar an bhfeirm agus lasmuigh den fheirm
chun tacú le hinmharthanacht teaghlach feirme.
D’fhéadfadh foinsí ioncaim sa todhchaí raon a bheith

ann ón margadh do tháirgí bia, go híocaíocht as
forghabháil agus stóráil carbóin, micrea-fhuinneamh
fuinnimh, gnáthóga agus speicis a chosaint, agus
seirbhísí éiceachórais eile a sholáthar. Cé go bhfuil
roinnt dúshlán roimh fhoraoisiú faoi láthair, cuireann
sé sruth ioncaim breise ar fáil d’fheirmeoirí, mar
aon le roghanna eile mar fheirmeoireacht orgánach,
táirgeadh gairneoireachta, tógáil conartha beostoic,
éiceathurasóireacht, i measc nithe eile. Is féidir le
hiascairí leanúint ar chonair d’fhorbairt eacnamaíoch
inbhuanaithe trí úsáid iascaigh mhara a bhainistiú. Is
príomhchuspóirí freisin fiontair dobharshaothraithe
inbhuanaithe a thógáil, agus teicneolaíocht a leathnú
agus infheistíocht a dhéanamh ann chun an tionscal
próiseála a fhorbairt agus táirgiúlacht a fheabhsú.
Beidh beartas nua forbartha tuaithe na hÉireann “Ár
dTodhchaí Tuaithe” ina fhachtóir tábhachtach freisin
chun raon na ndeiseanna ioncaim agus fostaíochta do
theaghlaigh feirme agus don phobal tuaithe níos leithne
a chinneadh. Tabharfaidh an plean seo aghaidh ar
phríomhdhúshláin bheartais agus tabharfaidh sé réitigh
ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar cheantair
thuaithe, lena n-áirítear an cheist ríthábhachtach maidir
le hinfhaighteacht leathanbhanda.
Fócas feabhsaithe ar inbhuanaitheacht shóisialta agus
folláine
Tá an inbhuanaitheacht shóisialta mar phríomhfhócas
ag an Misean seo freisin. Tá nasc díreach idir beogacht
shóisialta na bpobal tuaithe agus cósta, feidhmíocht

tráchtála agus comhshaoil táirgeoirí bunscoile, agus
iad siúd atá ceangailte i ngníomhaíochtaí in aghaidh
srutha agus le sruth, go háirithe an tionscal bia agus dí.
Tá an iliomad fachtóirí ann a d’fhéadfaí a mheas mar
thionchar agus inbhuanaitheacht shóisialta a thiomáint,
ach dhírigh an Straitéis seo ar roinnt príomhfhachtóirí
atá an-ábhartha don earnáil agraibhia.
Déantar moltaí maidir le conas tomhas agus tuairisciú
inbhuanaitheachta sóisialta a fheabhsú. Tarraingítear
aird ar athnuachan glúin agus ar an tábhacht a
bhaineann le hiontrálaithe nua san fheirmeoireacht,
san iascaireacht agus san fhoraoiseacht a spreagadh
agus a éascú. Tacaíonn an Straitéis le ról feabhsaithe
do mhná san earnáil agus moltar go mbunófaí líonraí
feirmeoirí baineanna agus tacaíochtaí eile chun
riachtanais fheirmeoirí mná na hÉireann, iascairí agus
fiontraithe ban tuaithe a thuiscint agus freastal níos
fearr orthu. Éilíonn an Straitéis go ndéanfar nuashonrú
leanúnach ar chláir oideachais agus oiliúna chun freastal
ar riachtanais athraitheacha na hearnála agus leagann
sí béim ar a thábhachtaí atá foghlaim ar feadh an tsaoil
agus foghlaim piara go piaraí.

dhlúthpháirtíocht an phobail ach de réir mar a thagann
sochaí tuaithe na hÉireann chun cinn ón ngéarchéim
seo, is gá aird níos córasaí a thabhairt ar na dúshláin
bhunúsacha a bhaineann le haonrú tuaithe agus sláinte
mheabhrach, a ndéanann an Straitéis iarracht aghaidh
a thabhairt uirthi freisin. Bainteach leis seo tá an gá le
cuimsitheacht LGBTI, beartais láidre forbartha tuaithe
agus tionscnaimh nua rannpháirtíochta pobail, chomh
maith le rolladh amach tapa leathanbhanda tuaithe
ardluais.

Ní féidir glacadh le líon na ngortuithe agus na mbásanna
de thaisme san fheirmeoireacht agus san iascaireacht
agus caithfear níos mó béime a chur ar shábháilteacht
cheirde. Molann an Straitéis oiliúint éigeantach
scileanna sláinte agus sábháilteachta a thabhairt
isteach dóibh siúd go léir atá ag obair ar fheirmeacha
agus oiliúint fheabhsaithe d’iascairí. Tá fadhbanna
leanúnacha ann maidir le haonrú tuaithe agus caithfear
díriú níos mó ar shláinte mheabhrach agus ar fholláine.
Léirigh géarchéim COVID-19 go leor samplaí de
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MISEAN 3:

BIA ATÁ SÁBHÁILTE, COTHAITHEACH
AGUS MEALLTACH, IONTAOFA AGUS
MEAS AIR SA BHAILE AGUS THAR LEAR
Is cuid lárnach de Chórais Bia Inbhuanaithe slándáil
agus cothú bia, go háirithe an nasc idir bia agus
sláinte. Tá sé tábhachtach go gcuireann an earnáil le
beartais chomhleanúnacha bia agus sláinte a chinntiú
a sholáthraíonn torthaí sláinte feabhsaithe agus is
príomhfhócas den Mhisean é seo. Aithníonn an Straitéis
go bhfuil gá le plé poiblí níos leithne ar ról an bhia sa
tsochaí. Ba chóir go mbeadh cuid den phlé seo ar an
bpraghas atá daoine sásta íoc as bia a tháirgtear ar
ardchaighdeáin, chomh maith le hinacmhainneacht
choibhneasta bianna cothaitheach i gcomparáid le
roghanna nach bhfuil chomh sláintiúil. Tá éileamh
méadaitheach ar bhia nádúrtha, a tháirgtear go
hinbhuanaithe agus fás láidir i ndíolachán roghanna
bainne agus feola, bunaithe ar éileamh na dtomhaltóirí
ar roghanna vegan nó ‘flexitarian’ agus aitheantas ar
thábhacht torthaí agus glasraí i réim bia sláintiúil. Tá
díospóireacht bhríomhar ann freisin, go náisiúnta agus
go hidirnáisiúnta, faoi ról na mbianna a fhaightear ó
ainmhithe in aistí bia. Cuireann an Straitéis leis an
díospóireacht seo, le ráiteas ar luach bianna a fhaightear
ó ainmhithe in aistí bia do leanaí, do dhéagóirí agus do
dhaoine fásta.
Tá tomhaltóirí ag súil go mbeidh an bia agus an deoch a
cheannaíonn siad sábháilte, inrianaithe agus barántúil,
á dtáirgeadh, á phróiseáil agus á ndíol ar bhealach
trédhearcach, eiticiúil. Tá sé de dhualgas ar earnáil
agraibhia na hÉireann na caighdeáin agus na hionchais
sin a chomhlíonadh agus cé go n-oibríonn sí bonn láidir,
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caithfidh sí teacht chun cinn chun coimeád suas leis na
héilimh atá ag méadú sna réimsí seo. Tá gníomhaíochtaí
sa Mhisean chun soláthar leanúnach bia agus dí a
chinntiú a chomhlíonann na hionchais mhéadaitheacha
seo sa bhaile agus i margaí idirnáisiúnta. Mar shampla,
forbrófar Plean Gníomhaíochta Náisiúnta nua maidir
le Friotaíocht Frithmhiocróbach, ag baint úsáide as cur
chuige Sláinte Amháin, agus saothrófar an Straitéis
Náisiúnta nua um Leas Ainmhithe, a úsáideann cur
chuige Leasa Aon Sláinte a hAon.
Tugann réamh-mheastacháin OECD / FAO le fios go
leanfaidh an treocht fhadtéarmach cobhsaí nó laghdú
beag ar fhíorphraghas bia sna deich mbliana amach
romhainn. Tá an Straitéis den tuairim gurb í an chur
chuige is fearr chun préimh praghais agus / nó sciar
den mhargadh feabhsaithe a lorg má tá sí in ann a
thaispeáint go bhfuil ardchaighdeáin inbhuanaitheachta
ag Éirinn. Molann sé gur cheart do chustaiméirí bia agus
dí na hÉireann (miondíoltóirí, earnáil na seirbhíse bia
agus tomhaltóirí) a gcuid féin a dhéanamh chun cuidiú
leis an earnáil a bheith níos inbhuanaithe. Is gnéithe
tábhachtacha eile iad léargas, nuálaíocht agus difreáil
táirgí agus deiseanna a fhorbairt sa bhaile agus thar
lear chun luach a chur leis agus leagann an Misean seo
amach gníomhaíochtaí chun iad seo a chur chun cinn.
Ag eascairt as Brexit, is dóigh go n-osclóidh an RA a
margadh bia trí shraith comhaontuithe trádála nua
a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar leibhéil praghsanna

na RA, go háirithe sa dara leath den deich mbliana.
Samhlaítear leis an Straitéis seo agraibhia na hÉireann
a chosaint agus a thógáil ar a seasamh láidir i margadh
na Breataine d’onnmhairí lárnacha bia agus dí, agus
ag an am céanna ag aithint gur dóigh go mbeidh an
margadh níos iomaíche. Leanfar leis an mbeartas
fadtéarmach maidir le héagsúlú trádála a mhéadú,
ach fanfaidh tábhacht uathúil mhargadh na Ríochta
Aontaithe d’earnáil agraibhia na hÉireann. Beidh tógáil
ar cháil na hÉireann as bia sábháilte, inbhuanaithe
agus ardchaighdeáin a sholáthar ríthábhachtach chun
seasamh láidir margaidh a choinneáil sa RA.

MISEAN 4:

EARNÁIL AGRAIBHIA NUÁLAÍOCH, IOMAÍOCH
AGUS ATHLÉIMNEACH, ARNA STIÚRADH AG
TEICNEOLAÍOCHT AGUS TALLANN
Tá an nuálaíocht bunúsach chun inbhuanaitheacht a
bhaint amach i ngach foirm. Tá dul chun cinn maith á
dhéanamh ag earnáil agraibhia na hÉireann maidir le
glacadh le teicneolaíocht agus nuálaíocht le blianta
beaga anuas. Sa tréimhse go dtí 2030, tiocfaidh réimse
leathan nuálaíochtaí digiteacha nua agus teicnící
gabhála agus anailíse sonraí chun cinn. Athróidh siad
seo an bealach a bhainistímid ár sócmhainní nádúrtha;
bia agus a sheachtháirgí agus a iarmhair a tháirgeadh,
a phróiseáil agus a dháileadh; agus trédhearcacht a
fheabhsú feadh an bhiashlabhra. Seasann an earnáil
ar tí a bheith in ann na teicneolaíochtaí, na sonraí
agus an nuálaíocht seo a úsáid chun na feabhsuithe
inbhuanaitheachta nua atá riachtanach a chumasú
agus chun a dtionchar a ghabháil agus a roinnt.
Chinn athbhreithniú a rinneadh mar chuid de Food
Wise 2025 ar an gcumas nuálaíochta san earnáil
agraibhia, cé go bhfuil leibhéal an chruthaithe eolais
suntasach, go bhfuil leibhéal an chomhoibrithe
neamhleor, laistigh agus idir na hearnálacha poiblí
agus príobháideacha, agus go bhfuil an iomarca fócas
ar an úsáideoir deiridh nó ar an tomhaltóir, agus ar
aschuir intomhaiste. Mhol an t-athbhreithniú go
gcaithfidh nuálaíocht dul níos faide ná nuálaíocht
táirgí agus próisis, agus go bhfuil gá le cur chuige
nua atá bunaithe ar aschur agus dírithe ar mhisean.
Molann Misean 4 cur chuige nua i leith na nuálaíochta
mar sin trí aistriú go córas nuálaíochta agraibhia
atá dírithe ar dhúshláin a sholáthróidh comhtháthú

méadaithe gníomhaithe poiblí agus príobháideacha
agus a chuirfidh fís na hÉireann ar fáil mar cheannaire
nuálaíochta domhanda do chórais inbhuanaithe bia
agus talmhaíochta. .
Molann an Misean seo cur chuige níos straitéisí i leith
maoiniú T&F agus iarrann sé an gá atá le caiteachas
níos mó ón earnáil phríobháideach ar T&F, cineálacha
nua malartaithe eolais a fheiceann úsáideoirí deiridh
mar fheirmeoirí ag imirt ról níos gníomhaí agus ag
glacadh le foghlaim piara go piaraí. agus timpeallacht
malairte eolais níos dinimiciúla, le fócas ar thorthaí
taighde agus nuálaíochtaí a aistriú go cur chun
feidhme praiticiúil ar fheirmeacha agus i ngnólachtaí
agraibhia agus bia mara.
Déanann Misean 4 roinnt moltaí freisin chun glacadh
níos iomláine leis an réabhlóid dhigiteach atá ar siúl sa
talmhaíocht, bia, iascach agus foraoiseacht. Is réimse
an-spreagúil é seo agus cé go bhfuil samplaí iontacha
d’ionaid agus de ghnólachtaí ardteicneolaíochta,
tháinig an Straitéis ar an gconclúid go bhfuil sí fós ag
céim réasúnta luath dá forbairt.

agus margadh Forbairt. Ina theannta sin, díríonn
an Misean ar an gcumasóir ríthábhachtach chun
tallann éagsúil agus uilechuimsitheach a mhealladh
agus a chothú. Is dóigh go n-athróidh nádúr go leor
de na róil san earnáil go mór sa tréimhse go 2030,
mar aon le roghanna gairme daoine óga. Iarrann an
Misean ar fhostóirí straitéisí um mhealladh agus
coinneáil oideachais, scileanna agus tallainne a
fhorbairt, agus bearta á moladh freisin chun déileáil
le ganntanas saothair, athbhreithniú a dhéanamh ar
chláir oideachais agus oiliúna, chomh maith le sraith
gníomhartha chun cothromaíocht inscne a chur chun
cinn agus a fheabhsú, agus rolladh amach freisin.
tionscnaimh chun éagsúlacht agus cuimsiú a fheabhsú.
Faoi dheireadh, is féidir a mheas go bhfuil an Misean
seo ‘cumasaithe’ sa mhéid is go bhfuil a Spriocanna
agus a ghníomhartha chomh leathan sin go mbeidh
siad ríthábhachtach chun seachadadh Misin agus
Spriocanna eile sa Straitéis a éascú.

Déanann an Straitéis moltaí freisin i réimsí na
hiomaíochais agus na hathléimneachta, lena n-áirítear
glacadh níos mó le tacaíochtaí tionscail, rochtain
fheabhsaithe ar airgeadas inacmhainne, agus
tacaíochtaí chun teicneolaíochtaí a chumasú mar
bhith-innealtóireacht, déantúsaíocht chun cinn agus
digitiú, athnuachan agus leathnú plandaí, athmhaoiniú
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FÍS NA STRAITÉISE A
CHUR IN IÚL
Is é príomhról na Straitéise fís agus beartais
bhainteacha a sholáthar don earnáil sna deich mbliana
amach romhainn. Ach tá ról tábhachtach aige freisin
maidir le fís agus tiomantais Éireannacha a chur in iúl do
lucht féachana lárnacha ar leibhéal an AE, na RA agus
idirnáisiúnta, agus do na príomhchustaiméirí maidir le
bia agus deoch na hÉireann. Ba cheart d’Éirinn iarracht
a dhéanamh ról ceannaireachta smaoinimh, beartais
agus cleachtais a bhaint amach, ar leibhéal Eorpach

agus idirnáisiúnta, do roinnt saincheisteanna ina bhfuil
an chreidiúnacht agus an cumas aici ról den sórt sin a
imirt.
Le fiche nó tríocha bliain anuas bhí CBT an AE ina
phríomhfhoinse tacaíochta ioncaim agus tá sé tagtha
chun cinn chun a raon feidhme a leathnú chuig
sábháilteacht bia, forbairt tuaithe agus leas ainmhithe.
Beidh uaillmhian comhshaoil níos airde ag an gcéim
nua in éabhlóid an CBT agus Pleananna Straitéiseacha
náisiúnta ag díriú ar aidhmeanna eacnamaíocha,
comhshaoil agus sóisialta thar naoi bpríomhchuspóir.
Ailíníonn an Straitéis go han-mhaith leis na naoi

gcuspóir seo, mar a léirítear san fhigiúr thíos. Is léir
go bhfuil sineirgí idir an dá phróiseas agus is dóigh go
gcuirfidh go leor gnéithe den CBT nua le cur i bhfeidhm
na ngníomhartha atá sa Straitéis seo. Go háirithe, beidh
ailtireacht ghlas nua sa CBT nua, ina mbeidh riachtanais
éigeantacha neartaithe agus deiseanna maoinithe
méadaithe don fheirmeoireacht ghlas. Go háirithe,
tabharfar isteach sruth nua maoinithe ó bhuiséad
íocaíochtaí díreacha an CBT do “éicea-scéimeanna”,
a thacóidh agus a spreagfaidh feirmeoirí tabhairt faoi
chleachtais talmhaíochta atá tairbheach don aeráid, don
bhithéagsúlacht agus don chomhshaol.

CAP OBJECTIVES & STRATEGY MISSIONS

Ioncam feirme
inmharthana a
chinntiú

Iomaíochas
méadaitheach

Feabhas a chur
ar sheasamh na
bhfeirmeoirí i
slabhra luacha

Cur le maolú
agus oiriúnú
aeráide

Bainistíocht
éifeachtach
ar ithir, uisce
agus aer

Cur le
cosaint na
bithéagsúlachta
agus na
dtírdhreach

Athrú
struchtúrach
& athnuachan
glúin

Poist & fás
i gceantair
thuaithe

Sláinte, bia
& friotaíocht
frithmhiocróbach

Misean 2

Misin 2
agus 4

Misean 2

Misean 1

Misean 1

Misean 1

Misean 2

Misin 2,
3 agus 4

Misean 3

24

Is féidir leis an earnáil a bheith mar chuid den chlár
oibre chun an caidreamh déthaobhach idir Éire
agus an Ríocht Aontaithe a dhoimhniú sa ré iarBrexit: ba cheart cineál na rannpháirtíochta sin a
iniúchadh i bhfianaise na Straitéise seo agus torthaí
an athbhreithnithe ar bheartas bia na RA faoi láthair
ar siúl agus táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe
i rith 2021. Tugann stádas speisialta Thuaisceart
Éireann, a eascraíonn as Prótacal Éire / Tuaisceart
Éireann de Chomhaontú Aistarraingthe na RA / AE,
roinnt féidearthachtaí maidir le comhar méadaithe
agus malartú dea-chleachtais ar bhonn Uile-Oileáin.
D’fhéadfadh go mbeadh scóip ann freisin le haghaidh
cineálacha nua comhoibrithe, lena mbaineann rialtais
na RA agus na hÉireann agus an AE, ar chuid de Mhisin
Moonshot an AE amhail sláinte ithreach agus bia.

CUR I BHFEIDHM AGUS
MAOIRSEACHT
Braithfidh rath na Straitéise seo ar chur i bhfeidhm
agus ar mhaoirseacht éifeachtach. Ar an gcúis
seo, tá Creat Faireacháin agus Feidhmithe san
áireamh. Cuireann sé seo béim ar réimsí le haghaidh
comhoibrithe agus comhpháirtíochta laistigh den
earnáil ach freisin le príomhpháirtithe leasmhara
seachtracha. Sonraíonn sé freisin meicníochtaí
maoirseachta agus monatóireachta lena gcur i
bhfeidhm, lena n-áirítear Coiste Feidhmithe Ardleibhéil
a bhunú faoi chathaoirleacht an Aire Talmhaíochta,
Bia agus Mara, agus is é an príomhchúram a bheidh
air seachadadh na gceithre Mhisean a chinntiú.
Leagtar amach sainriachtanais monatóireachta do
ghnéithe comhshaoil, lena n-áirítear Grúpa Oibre
Comhshaoil a bhunú. Cuirfidh an Grúpa seo ar

chumas monatóireacht agus luacháil a dhéanamh ar
fheidhmíocht chomhshaoil na Straitéise agus ligfidh
sé d’aon treochtaí diúltacha a aithint go luath agus
gníomh agus freagrachtaí feabhais a chinneadh.
Déanfaidh sé foráil freisin maidir le trédhearcacht
mhéadaithe le linn an chur i bhfeidhm. Foilsítear
plean níos mionsonraithe leis na gníomhartha agus
a n-úinéirí, táirgí insoláthartha agus amlíne lena chur
i bhfeidhm ar leithligh, mar aon leis an Measúnú
Straitéiseach Comhshaoil (SEA) agus an Measúnú Cuí
(AA).

SPRIOCANNA
AGUS TÁSCAIRÍ

náisiúnta agus idirnáisiúnta tábhachtach freisin agus
ba cheart féachaint ar an Straitéis sa chomhthéacs
sin, mar thús an chosáin chuig fís chóras bia níos
inbhuanaithe.
Go dtí seo níl aon tacar táscairí comhaontaithe go
hidirnáisiúnta do Chórais Bia Inbhuanaithe, cé go
bhféadfadh siad seo teacht chun cinn sa todhchaí.
Mar sin d’aithin an Coiste na haidhmeanna a
bhaineann le gach Misean, chomh maith leis na
príomhtháscairí a úsáidfear chun dul chun cinn a rianú.
Tá cur síos déanta ag an gCoiste freisin ar an gcuma a
bheidh ar dhul chun cinn faoi 2030.

Is í fís na Straitéise seo go mbeadh Éire ar thús
cadhnaíochta domhanda i gCórais Bia Inbhuanaithe.
Tugann an Straitéis seo breac-chuntas ar cheithre
mhisean agus dhá sprioc is fiche, a bhainfear
amach Éire mar cheannaire domhanda i gCórais Bia
Inbhuanaithe má bhaintear amach í. Cuimsíonn sé
thart ar 200 gníomh chun na haidhmeanna agus na
misin seo a bhaint amach, agus léiríodh ailíniú idir na
haidhmeanna agus na SDGanna ábhartha ar fud na
Straitéise. Chomh maith le monatóireacht a dhéanamh
ar chur i bhfeidhm na ngníomhartha seo, déanfaidh
an Coiste Feidhmithe Ardleibhéil don Straitéis
feidhmíocht na hearnála agraibhia a mheas agus a
athbhreithniú de réir tacar táscairí comhaontaithe.
Cé go soláthraíonn an Straitéis an fhís agus na misin
chun claochlú go córas bia inbhuanaithe a éascú, níor
cheart féachaint air mar threochlár críochnaitheach nó
deifnídeach. Is creat é inar gá pleananna agus próisis
níos mionsonraithe a fhorbairt. Beidh forbairtí beartais
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MISEAN 1

EARNÁIL TALAMH-BIA ATÁ C
LISTE Ó THAOBH NA HAERÁIDE
AGUS INBHUANAITHE Ó THAOBH
AN CHOMHSHAOIL
Sprioc: Córas bia atá neodrach ó thaobh na
haeráide faoi 2050, agus dul chun cinn infhíoraithe
bainte amach faoi 2030, ag cuimsiú laghduithe ar
astaíochtaí, forghabháil carbóin, aer, bithéagsúlacht
agus cáilíocht uisce.
Príomhtháscairí:
• Leibhéal meatáin bithghéine
• Astaíochtaí Amóinia agus Ocsaíd Nítriúil
• Cáilíocht uisce
• Bithéagsúlacht - talamh agus farraige
• Leibhéal foraoisithe
• Leibhéal na feirmeoireachta orgánaí
• Staitisticí Dramhaíola Bia
• Clár Glas Tionscnaimh Feabhsaithe

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Admhaíonn an Coiste gur dóigh go socrófar
spriocanna comhshaoil amach anseo le
reachtaíocht agus tiomnaíonn sé páirt a ghlacadh
sna próisis éagsúla chun spriocanna a leagan síos
d’fhonn an tiomantas deiridh a bheith neodrach ó
thaobh aeráide faoi 2050.
Meatán bithghéine: Geallann an Straitéis go
laghdófar 10% ar a laghad faoi 2030 (ar leibhéal
2018), ag aithint go gcaithfear é seo a choigeartú
de réir na spriocanna náisiúnta agus idirnáisiúnta
atá ag teacht chun cinn don earnáil agus ar aon
dul le réitigh eolaíochta a fhorbairt.
Déanfar an sprioc do mheatán bithghéine a
nuashonrú nuair a chomhaontófar spriocanna
sonracha earnála faoi chreat an Bhille um
Ghníomhaíocht Aeráide agus Forbairt
Ísealcharbóin (Leasú) 2021.
Ocsaíd Nítriúil: Laghdaíonn astaíochtaí a
bhaineann le húsáid leasacháin cheimiceach níos
mó ná 50% faoi 2030
Cáilíocht Uisce: Geallann an Straitéis caillteanais
chothaithigh ó thalmhaíocht go huisce a laghdú
50% faoi 2030
Bithéagsúlacht: Meastar go dtabharfar tosaíocht
do 10% den limistéar feirmeoireachta faoi
bhithéagsúlacht, faoi 2030, scaipthe ar fud na
bhfeirmeacha ar fud na tíre
Cáilíocht Aeir: Astaíochtaí amóinia le laghdú go
5% faoi leibhéil 2005 faoi 2030
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Foraoiseacht: Foraoisiú a mhéadú ó na leibhéil
atá ann go 8,000 ha in aghaidh na bliana ar a
laghad agus táirgeadh inbhuanaithe bithmhaise ó
fhoraoisí a dhúbailt go 2 mhilliún tonna faoi 2035
Feirmeoireacht orgánach: Dírítear ar 7.5% ar a
laghad den limistéar talmhaíochta inúsáidte a
shaothrú go horgánach faoi 2030
Bia Mara: 30% de na limistéir mhuirí faoi
chosaint a bhaint amach faoi 2030
Dramhaíl Bhia: Tá sé mar aidhm ag an Straitéis
leibhéal na dramhaíola bia in aghaidh an duine a
laghdú faoi 2030
Bunús Glas clár: Ráta ard rannpháirtíochta a
bhaint amach ag táirgeoirí bunscoile agus ag an
tionscal bia i gclár feabhsaithe Origin Green
Nóta: Tá spriocanna breise leagtha síos cheana
féin ag Ag Climatise a bhaineann le húsáid nítrigine
cheimiceach, laghdú trí LULUCF, bainistíocht
ithreacha móna, géinitíopáil, taifeadadh bainne, cur
sciodair, siopaí sciodair, leasacháin chosanta agus
fuinneamh in-athnuaite.

MISEAN 2

PRÍOMHTHÁIRGEOIRÍ INMHARTHANA
AGUS ATHLÉIMNEACHA LE FOLLÁINE
FHEABHSAITHE
Sprioc: Príomhtháirgeoirí iomaíocha, táirgiúla le
hinbhuanaitheacht eacnamaíoch agus shóisialta
fheabhsaithe.
Príomhtháscairí:
• Ioncam Feirme Teaghlaigh (Ioncam Feirme
Teaghlaigh in aghaidh an heicteáir)
• Inbhuanaitheacht Eacnamaíoch ghnó feirme
• T
 oradh eacnamaíoch ar thalamh (Oll-aschur in
aghaidh an heicteáir) agus Brabúsacht (Oll-corrlach
margadh-bhunaithe in aghaidh an heicteáir)
• F
 eidhmíocht eacnamaíoch na hearnála Bia Mara
(mar a thuairiscigh BIM ‘The Business of Seafood’)
• Iomlán aschur agus aschur príomhúil de réir earnála
• Oideachas foirmiúil talmhaíochta
• Próifíl Aoise

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Tá an Straitéis uaillmhianach do tháirgeoirí
bunscoile, ag samhlú treocht aníos in Ioncam
Feirme Teaghlaigh i dtreo 2030, le sciar
méadaithe d’fheirmeacha inmharthana agus
inbhuanaithe, ag léiriú torthaí eacnamaíocha
feabhsaithe ar thalamh agus brabúsacht in
aghaidh an heicteáir, treocht aníos i luach aschuir
phríomha le héagsúlú méadaithe. thar earnálacha.
Foráiltear leis an Straitéis freisin go leanfaidh
an earnáil bia mara ar chonair d’fhorbairt
inbhuanaithe eacnamaíochta agus chomhshaoil
trí bhainistíocht chúramach a dhéanamh ar úsáid
iascaigh mhara agus dobharshaothraithe.
Tá sé mar aidhm ag an Straitéis inbhuanaitheacht
shóisialta príomhtháirgeoirí a fheabhsú, sciar na
bhfeirmeoirí agus na n-iascairí
óga agus oilte a mhéadú,
an riosca a bhaineann le
haonrú sóisialta a laghdú,
agus taifead i bhfad níos
fearr ar shláinte agus ar
shábháilteacht a chinntiú.

• Líon na n-iontrálaithe nua
• Líon na dteaghlach feirme
• Riosca aonrúcháin
• Staidrimh Sláinte agus Sábháilteachta
• Trédhearcacht an mhargaidh
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MISEAN 3

BIA ATÁ SÁBHÁILTE, COTHAITHEACH
AGUS ACHOMHAIRC, IONTAOFA
AGUS LUACHÁILTE SA BHAILE AGUS
THAR LEAR
Sprioc: Comhleanúnachas na mbeartas maidir le bia,
sláinte agus cothú; Muinín na dtomhaltóirí a fheabhsú
trí fhianaise a sholáthar ar tháirgeadh bia sábháilte
agus eiticiúil; Breisluach a chruthú, trí léargas agus
nuálaíocht, tacú leis an earnáil bia agus leanúint ar
aghaidh ag forbairt deiseanna margaidh sa bhaile agus
thar lear.
Príomhtháscairí:
• T
 ionscnaimh chomhleanúnacha náisiúnta,
idirnáisiúnta bia, sláinte agus cothaithe a fhorbairt
• S
 ábháilteacht bia, sláinte agus leas ainmhithe
níos fearr
• Luach agus breisluach san earnáil agraibhia
• Luach onnmhairí agraibhia

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Tá sé mar aidhm ag an Straitéis cur chuige
comhtháite córais bhia i leith beartas bia
agus sláinte.
Caighdeáin leanúnacha den
scoth i sábháilteacht bia,
sláinte agus leas ainmhithe.
Breisluach méadaithe, agus
méadú ar luach onnmhairí
agraibhia go €21 billiún faoi 2030,
tógtha ar fhás inbhuanaithe ar luach seasta.
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MISEAN 4

EARNÁIL AGRAIBHIA NUÁLAÍOCH,
IOMAÍOCH AGUS ATHLÉIMNEACH,
ARNA STIÚRADH AG
TEICNEOLAÍOCHT AGUS TALLANN
Sprioc: Earnáil nuálaíochta, eolais agus
teicneolaíochta-tiomáinte; le hiomaíochas agus
athléimneacht fheabhsaithe feadh an bhiashlabhra;
agus tallann éagsúil a mhealladh agus a chothú.
Príomhtháscairí:
• L
 eibhéal chur i bhfeidhm mholtaí na Foirne
Nuálaíochta Ardleibhéil
• Leibhéal T&F príobháideach
• Infhaighteacht tacaíochtaí beartais phoiblí, lena
n-áirítear T&F, rochtain ar airgeadas agus ar
shaincheisteanna iomaíochais a bhaineann go
sonrach leis an earnáil agraibhia.
• S
 traitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don
earnáil agraibhia ar oideachas, scileanna agus
mealladh agus coinneáil tallainne.

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Samhlaíonn an Straitéis córas nuálaíochta
comhoibritheach níos dírithe ar aschur faoi 2030;
le T&F príobháideach chun 1% den láimhdeachas
a bhaint amach; Ba cheart go mbeadh an earnáil
agraibhia athléimneach níos iomaíche, agus
go bhfeicfeadh lucht oibre óg, éagsúil agus
cumasach í a bheith tarraingteach.
Déanfaidh Éire abhcóideacht ar son Córais Bia
Inbhuanaithe go hidirnáisiúnta agus ar thomhas
nó innéacs SFS aitheanta a fhorbairt chun a fís do
2030 a fhorlíonadh agus a neartú.
Abhcóideacht na hÉireann
gur cuid thábhachtach iad
SFSanna den chaidreamh
straitéiseach atá ag dul i
méid idir an Afraic agus
an AE, agus laistigh de
chaidreamh foriomlán na
hÉireann leis an Afraic.

• S
 lándáil bia agus cothaithe, agus SFSanna a chur
chun cinn, mar chuid thábhachtach d’uaillmhian
na hÉireann maidir le sprioc chúnaimh na Náisiún
Aontaithe de 0.7% de OIN a bhaint amach faoi
2030

29

RÉAMHRÁ AGUS
COMHTHÉACS

30

Chun críocha na Straitéise seo, cuimsíonn an earnáil agraibhia talmhaíocht phríomha; próiseáil agus déantúsaíocht bia agus
dí; iascach, dobharshaothrú agus próiseáil éisc; próiseáil foraoiseachta agus foraoiseachta; agus an earnáil eachaí. Bhain
an earnáil leas as cur chuige maidir le pleanáil straitéiseach lena mbaineann forbairt straitéisí deich mbliana faoi stiúir
geallsealbhóirí, a nuashonraítear gach cúig bliana. Ó bunaíodh iad fiche bliain ó shin, suas go dtí an plean reatha Food Wise
2025, chuir na straitéisí seo fís chomhleanúnach, faoi stiúir geallsealbhóirí, ar fáil chun tacú lena forbairt leanúnach. Foilsíodh
an chéad cheann díobh seo sa bhliain 2000, nuair a luacháladh onnmhairí agraibhia na hÉireann ag € 7.4 billiún. In 2020,
shroich onnmhairí € 14.2 billiún.
I mí na Samhna 2019, bunaíodh coiste geallsealbhóirí
san earnáil agraibhia, faoi chathaoirleacht Tom
Arnold. D’éiligh a théarmaí tagartha air an fhís agus
na príomhchuspóirí a leagan amach, mar aon le
gníomhaíochtaí gaolmhara, chun inbhuanaitheacht
eacnamaíoch, chomhshaoil agus shóisialta na hearnála
agraibhia a chinntiú sna deich mbliana amach
romhainn. Tháinig an Coiste le chéile i rith 2020 agus
isteach i 2021 agus tá a straitéis tugtha chun críche
aige. Tugann an chuid seo breac-chuntas ar an gcúlra
ar tharla plé an Choiste ina choinne.
Go luath sa phróiseas, d’aontaigh an Coiste cur
chuige córais bhia a ghlacadh. Áiríodh leis seo
breithniú ní amháin ar na saincheisteanna a théann
i bhfeidhm go díreach ar an earnáil, ach freisin ar
a nasc le daoine (cothú agus folláine) agus leis an
gcomhshaol. Tugann Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta
na Náisiún Aontaithe (FAO) le fios go gcuimsíonn
córais bhia an raon iomlán gníomhaithe agus a gcuid
gníomhaíochtaí breisluacha idirnasctha a bhfuil baint
acu le táirgeadh, comhiomlánú, próiseáil, dáileadh,
tomhaltas agus diúscairt táirgí bia a thagann ón
talmhaíocht , foraoiseacht nó iascach, agus codanna
de na timpeallachtaí eacnamaíocha, sochaíocha agus
nádúrtha níos leithne ina bhfuil siad leabaithe. Tá
an córas bia comhdhéanta d’fhochórais (m.sh. córas

feirmeoireachta, córas bainistíochta dramhaíola,
córas soláthair ionchuir, srl.) Agus idirghníomhaíonn
sé le príomhchórais eile (m.sh., córas fuinnimh, córas
trádála, córas sláinte, srl.). Leanann an EBT ar aghaidh
le cur chuige córais bhia a shainiú ar an mbealach seo:
Is éard atá i gcóras bia inbhuanaithe (SFS) ná córas
bia a sholáthraíonn slándáil agus cothú bia do chách,
sa chaoi is nach gcuirtear na boinn eacnamaíocha,
sóisialta agus comhshaoil chun slándáil agus cothú
bia a ghiniúint do na glúine atá le teacht i gcontúirt.
Ciallaíonn sé seo:
– Tá sé brabúsach ar an iomlán (inbhuanaitheacht
eacnamaíoch);
– Tá buntáistí leathanbhunaithe aige don tsochaí
(inbhuanaitheacht shóisialta); agus
– Tá tionchar dearfach nó neodrach aige ar
an gcomhshaol nádúrtha (inbhuanaitheacht
chomhshaoil).

AN EARNÁIL
AGRAIBHIA IN 2020
Is í earnáil agraibhia na hÉireann an tionscal
dúchasach is sine agus is mó in Éirinn. In 2020,
b’ionann an earnáil agus beagnach 7% de OIN *
agus 9% d’onnmhairí i dtéarmaí luacha. Fostaíonn
sé thart ar 163,600 duine, arb ionann é agus 7.1%
den fhostaíocht iomlán. Ag leibhéal táirgeachta
príomhúil, tháirg thart ar 137,500 feirm, os cionn
770,000 heicteár d’fhoraois, os cionn 2,000
árthach iascaireachta agus thart ar 180 láithreán
dobharshaothraithe aschur measta € 8.5 billiún in
2019. Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus réigiún
an oirthir thoir, soláthraíonn an earnáil idir 10% agus
14% den fhostaíocht. Seachas fostaíocht dhíreach, tá
ról lárnach ag an earnáil sa gheilleagar tuaithe agus
cósta níos leithne. Tá meastacháin ar iolraitheoirí
aschuir idir thart ar 2.5 do mhairteoil, agus 2.0 do
phróiseáil déiríochta agus bia agus 1.75 do bhia mara,
i gcomparáid le meán iolraitheoir aschuir de 1.4 don
chuid eile den gheilleagar agus 1.2 do ghnólachtaí faoi
úinéireacht eachtrach. Is ionann an earnáil Bia agus Dí
agus thart ar 40% de na díolacháin onnmhairiúcháin
go léir ag cuideachtaí faoi úinéireacht na hÉireann.
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D’fhás an earnáil agraibhia go mór le deich mbliana
anuas, agus d’ardaigh onnmhairí bia agus dí na hÉireann
60% ó € 8.9 billiún in 2010 go dtí os cionn € 14.2
billiún in 2020, in ainneoin deacrachtaí sa gheilleagar i
gcoitinne níos luaithe sa deich mbliana.

TÁBHACHT NA DTÁIRGEOIRÍ
PRÍOMHÚLA
Tá táirgeoirí bunscoile, lena n-áirítear feirmeoirí,
iascairí agus foraoiseoirí, i gcroílár an chórais agraibhia.
Cuireann siad le creatlach eacnamaíoch, comhshaoil
agus sóisialta na hÉireann, go háirithe i gceantair
thuaithe agus chósta. Gan iad, ní bheadh an córas
agraibhia ann, agus mar sin tá sé riachtanach go
ndéanfaí a n-inmharthanacht agus a bhfolláine a mheas
agus aghaidh a thabhairt orthu sa straitéis seo.
Athraíonn ioncam feirme teaghlaigh go mór de réir
cineáil feirme (m.sh. déiríocht, stoc tirim, curaíochta,
gairneoireacht, éanlaith chlóis, muca) agus cibé acu
lánaimseartha nó páirtaimseartha é. Tá éagsúlachtaí
leathan i dtáirgiúlacht agus i bhfeidhmíocht
(eacnamaíoch agus comhshaoil) idir na feirmeacha
barr, lár agus bun ar fud raon táscairí. Maidir le
hioncam agus inmharthanacht príomhtháirgeoirí, is
fachtóirí suntasacha iad praghas aschuir, costais agus
táirgiúlacht. Is féidir le bearta chun éifeachtúlacht
feirme a fheabhsú, chun costais ionchuir a laghdú, chun
roghanna éagsúlaithe a fhorbairt agus chun seasamh
príomhtháirgeoirí sa slabhra soláthair a neartú, ról
ríthábhachtach a bheith acu maidir le hinmharthanacht
feirme a fheabhsú.
Is cuid shuntasach d’ioncam feirme iad íocaíochtaí
tacaíochta náisiúnta agus AE freisin, go háirithe
feirmeacha stoic thirim. Beidh impleachtaí suntasacha
ag ioncaim na bhfeirmeacha mar gheall ar éabhlóid
na dtacaí díreacha, go háirithe agus an CBT ag dul
i dtreo córais ‘bunaithe ar thorthaí’ le fócas láidir
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ar fheidhmíocht chomhshaoil. Cé go bhfuil go leor
feirmeacha ann a bhfuil aschur íseal acu, tá a n-aschur
carnach tábhachtach go heacnamaíoch, mar aon leis na
buntáistí comhshaoil agus sóisialta a sholáthraíonn siad.
Is éard atá i bpríomhtháirgeadh bia mara go príomha
táirgeadh iascaigh gabhála agus dobharshaothraithe.
Is í an earnáil bia mara príomhthiománaí na ngeilleagar
tuaithe timpeall chósta na hÉireann. Feidhmíonn sé mar
ancaire sna suíomhanna seo a bhforbraíonn earnálacha
seirbhíse tacaíochta eile timpeall orthu. Mar gheall
ar thalamh talmhaíochta le táirgiúlacht íseal, an fad ó
lonnaíochtaí uirbeacha, leibhéil ísle nascachta iompair
agus easpa tionscail mhalartaigh, bíonn na ceantair seo
ag brath go mór ar an earnáil bia mara go minic.
Meastar gurb é an limistéar atá faoi fhoraoiseacht
in Éirinn ná 11% d’achar iomlán na talún. As an
limistéar foraoise iomlán, tá a leath faoi úinéireacht
phoiblí, go príomha ag Coillte. Tá an t-eastát foraoise
comhdhéanta de thrí cheathrú buaircíneach agus an
ceathrú cuid de dhuilleoga leathana. Is ionann feirmeoirí
agus 81% de na tailte príobháideacha a foraoisíodh
idir 1980 agus 2019. Ó 1980, tá cúnamh deontais
faighte ag os cionn 23,000 úinéir talún príobháideach
chun foraoisí a bhunú, mar aon le préimheanna lena
gcothabháil, agus is é meánmhéid an fhoraoisithe
príobháideach le cúnamh deontais ó 1980 ná 8.6 ha.
Níor baineadh amach spriocanna an Rialtais maidir le
plandáil foraoiseachta bliantúil, in ainneoin tacaíocht
shuntasach ó mhaoiniú poiblí agus brabúis saor ó cháin
ar fhómhar foraoise. Beidh sé ríthábhachtach straitéis
nua foraoiseachta a fhorbairt má tá an earnáil chun a
rannchuidiú féideartha leis an ngeilleagar agus le pobail
tuaithe a uasmhéadú.
Maidir le todhchaí inbhuanaithe fadtéarmach a
fhorbairt do tháirgeoirí bunscoile, beidh sé riachtanach
aghaidh a thabhairt ar athnuachan glúine agus
cothromaíocht inscne, chun a chinntiú go n-aithnítear

agus go dtacaítear le rannchuidiú ríthábhachtach
daoine óga agus mná. Ní mór tionscnaimh chun tacú le
táirgeoirí bunscoile atá rannpháirteach i bhfoghlaim ar
feadh an tsaoil, feabhas ar shábháilteacht feirme agus
rannpháirtíocht i bhforbairt tuaithe níos leithne agus i
bhfolláine an phobail.

AN EARNÁIL BIA AGUS DÍ
Tá an earnáil próiseála agus déantúsaíochta bia agus dí
comhdhéanta de raon fiontar beag, meánmhéide agus
mór faoi úinéireacht na hÉireann, a mheastar a bheith
thart ar 1,800 líon, agus tá cuid acu i measc na ndaoine
is úire ar domhan.
Cuimsíonn sé déantúsóirí táirgí agus comhábhair
speisialaithe déiríochta agus cothaithe, feoil agus
táirgí feola, bianna agus deochanna ullmhaithe do
thomhaltóirí. Is í an earnáil onnmhairithe dúchasach is
mó in Éirinn í, a chuimsíonn níos mó ná an ceathrú cuid
d’fhostaíocht gnólachtaí easpórtála faoi úinéireacht na
hÉireann agus 38% d’onnmhairí dúchasacha iomlána.
Le deich mbliana anuas tá bogadh leanúnach suas an
slabhra luacha agus onnmhairí méadaithe chuig líon
níos mó margaí. Idir 2010 agus 2020, mhéadaigh luach
onnmhairí agraibhia 60% go € 14.2 billiún. Déantar bia
agus deochanna na hÉireann a onnmhairiú anois chuig
180 margadh ar fud an domhain. Le linn na tréimhse
seo bhí fás 38% ar onnmhairí chuig an Ríocht Aontaithe
agus fás 59% chuig an AE-26. Mar sin féin, chonacthas
an fás is gasta (121%) in onnmhairí chuig margaí
idirnáisiúnta lasmuigh den Eoraip.
Braithfidh forbairt leanúnach na hearnála go 2030
ar fhócas leanúnach ar iomaíochas agus nuálaíocht,
ach freisin ar thuiscint ar dhinimic an mhargaidh, ar
threoshuíomh an tomhaltóra agus ar ailíniú le hionchais
na sochaí maidir le saincheisteanna amhail athrú aeráide,
leas ainmhithe, agus na naisc idir bia agus sláinte.

CÁS-STAIDÉIR:

DEICH MBLIANA NA NÁISIÚN AONTAITHE
UM FHEIRMEOIREACHT TEAGHLAIGH 2019-2028 (UNDFF)
Tá sé mar aidhm ag an UNDFF solas
nua a chaitheamh ar a bhfuil i gceist
le bheith i d’fheirmeoir teaghlaigh i
ndomhan atá ag athrú go tapa. Tugann
feirmeoireacht teaghlaigh deis uathúil
slándáil bia a chinntiú, slite beatha
a fheabhsú, acmhainní nádúrtha a
bhainistiú níos fearr, an comhshaol a
chosaint agus forbairt inbhuanaithe a
bhaint amach. A bhuíochas dá n-eolas
agus dá gcaomhnóireacht ar an talamh,
is iad feirmeoirí teaghlaigh gníomhairí an
athraithe atá riachtanach chun pláinéad
níos cothroime agus níos athléimní agus
na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
(SDGanna) a bhaint amach ar bhealach
uilechuimsitheach, comhoibritheach
agus comhleanúnach.

Taispeánann príomhshonraí ar fheirmeoireacht
teaghlaigh go bhfuil timpeall 70 - 80% de thalamh
feirme acu ar fud an domhain; Tá 90% de na
feirmeacha á reáchtáil ag duine aonair nó teaghlach
atá ag brath go príomha ar shaothar teaghlaigh; agus
níl ach 15% de thalamh feirmeoireachta ag mná ach
soláthraíonn siad beagnach 50% de shaothar feirme.
Trí Phlean Gníomhaíochta Domhanda (GAP),
soláthraíonn an UNDFF treoir mhionsonraithe don
phobal idirnáisiúnta ar ghníomhartha comhchoiteanna,
comhleanúnacha agus cuimsitheacha is féidir a
dhéanamh chun tacú le feirmeoirí teaghlaigh. Tá siad
seo deartha timpeall ar philéir a threisíonn a chéile mar
thimpeallacht beartais chumasúcháin a fhorbairt chun
feirmeoireacht teaghlaigh a neartú, inbhuanaitheacht
ghlúin na feirmeoireachta teaghlaigh a chinntiú,
cothromas inscne a chur chun cinn, eagraíochtaí
feirmeoirí teaghlaigh a neartú agus inniúlachtaí
chun eolas a ghiniúint, cuimsiú socheacnamaíoch,
athléimneacht agus folláine, inbhuanaitheacht a chur
chun cinn do chórais bia atá athléimneach ó thaobh
na haeráide de agus nuálaíochtaí sóisialta a chur chun
cinn a chosnaíonn bithéagsúlacht, an comhshaol agus
an cultúr.
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BOSCA 1: ROCHTAIN AR AN MARGADH
AGUS FORBAIRT MARGAIDH 2010-2020
Tá ról lárnach ag misin trádála i
gcur chun cinn an mhargaidh agus
na trádála. Pleanálann an Roinn
Talmhaíochta Bia agus Mara na
misin seo i gcomhar le Bord Bia,
Enterprise Ireland agus an Roinn
Gnóthaí Eachtracha agus a líonra
Ambasáid. Roghnaítear cinn scríbe go
straitéiseach agus ar aon dul leis an
Bord Bia tosaíocht an mhargaidh.
Chomh maith le misin trádála Aireachta amach,
óstálann an Roinn toscaireachtaí cuairte ardleibhéil
ó raon leathan tíortha. In 2019 áiríodh air seo
an tSín, an tSeapáin, an Chóiré Theas, SAM,
Meicsiceo, an Tuirc, an Éigipt, an Téalainn, Catar,
Vítneam, agus an UAE.

Rochtain ar an margadh

Tá obair rochtana margaidh na Roinne dírithe ar
rochtain a oscailt d’onnmhairí na hÉireann chuig
margaí nua tríú tír. I measc na n-éachtaí suntasacha
le blianta beaga anuas bhí rochtain mairteola ar an
tSín (2018), rochtain feola caorach ar an tSeapáin
(2019) agus rochtain feola muice go Meicsiceo
(2020). Tá an obair dhúshlánach chun rochtain
ar mhargaí idirnáisiúnta atá ann a fheabhsú agus
a choinneáil, mar shampla trí athchaibidlíocht
rialta a dhéanamh ar dheimhnithe onnmhairithe
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

An tSín

An
Ailgéir

An
tSín

Stáit na
Murascaille

An
tSín

Gána
agus an
Nigéir

An tSín

Stáit na
Murascaille

Ceanada

An tSín X2

An Ailgéir

An tSín

SAM

An tSeapáin

SAM

An Iodáil Singeapór

An
tSeapáin

An tSín X2

An
Ghearmáin

An Éigipt

An Chóiré
Theas

Meicsiceo

An Indinéis

An tSeapáin

An
Indinéis**

Vítneam

An Chóiré
Theas

An
Mhalaeisia

An Ísiltír

An Mhalaeisia**

SAM

An Tuirc

SAM X2

Misin Trádála 2010 - 2020
* Tharla na misin trádála seo le linn na cuairte ar Lá Fhéile Pádraig
** Misin Trádála Fíorúla mar gheall ar shrianta COVID-19

déiríochta le húdaráis tríú tír. Is éard atá i gceist leis
an obair seo cuairteanna iniúchta agus cigireachta
a óstáil ó na húdaráis inniúla i margaí idirnáisiúnta
agus misin theicniúla a reáchtáil chun caibidlíocht a
dhéanamh ar mhionsonraí faoi rochtain an mhargaidh
ar na margaí sin. Baineann obair ar leibhéil pholaitiúla,

An
Na hOileáin
Phortaingéil* Fhilipíneacha**

An Ríocht
Aontaithe*

An Chóiré
Theas

An Téalainn**

SAM

An Spáinn*

An Ríocht
Aontaithe**

Vítneam*

An Tuirc

Vítneam**

An Ríocht
Aontaithe

taidhleoireachta, riaracháin agus theicniúla le
hiarrachtaí rochtana margaidh na Roinne. Tá baint
dhíreach ag rath na hÉireann le rochtain ar mhargaí
idirnáisiúnta a fháil agus a choinneáil le dea-cháil na
hÉireann as sábháilteacht bia agus lenár stádas sláinte
tréada inmhaíte náisiúnta.

Na Deich gCeann Scríbe Easpórtála Agraibhia Lasmuigh den Eoraip 2020

5
1

10

7

6
3

4

2
9

8

* Slánú i bhfeidhm

Aontaithe
1 Stáit
Mheiriceá

Nigéir
3 An
€180 million

5 Ceanada
€129 million

Ailgéir
7 An
€95 million

tSín
2 An
€872 million

tSeapáin
4 An
€147 million

Araib Shádach
6 An
€100 million

Afraic Theas
8 An
€88 million

€1,074 million

Na Deich
gCeann is
Coitianta Lasmuigh
den Eoraip
€2.86 bn

hOileán
9 Na
Filipíneacha
€86 million

Iaráic
10 An
€86 million

Foinse: An Phríomh-Oiﬁg Staidrimh, Staidrimh Trádála 2020.
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In 2020, ba mhargaí neamh-Eorpacha dhá cheann de
na cúig mhargadh cinn scríbe is luachmhaire do bhia
na hÉireann - SAM agus an tSín. Mar an gcéanna,
nba mhargaí neamh-Eorpacha iad ine as an bhfiche
margadh is fearr le haghaidh agra-onnmhairí na
hÉireann. Cuireann na fíricí seo béim ar a thábhachtaí
atá sé margaí easpórtála nua a aimsiú agus a fhás
d’ionchais thionscal agraibhia na hÉireann sa todhchaí.
Le blianta beaga anuas, chuir an AE Comhaontuithe
Saorthrádála i gcrích le roinnt tíortha san Áise
agus i Meiriceá agus tá na comhaontuithe seo antábhachtach d’Éirinn, i bhfianaise ár stádais mar
gheilleagar beag oscailte ina raibh rochtain ar mhargaí
nua go stairiúil ina chúis le forbairt eacnamaíoch , go
háirithe san earnáil agraibhia.

a ghlacadh chun infheistíocht a dhéanamh i gceantair
thuaithe agus iad a uasmhéadú. Chun cur chuige
comhordaithe, il-earnála a bhaint amach i leith forbairt
tuaithe, is beartas cuimsitheach é Our Future Future,
a bhfuil clár tiomantais mar bhonn leis ar fud Ranna
agus ghníomhaireachtaí Rialtais, a thacóidh le dul chun
cinn eacnamaíoch agus sóisialta tuaithe na hÉireann
sna cúig bliana amach romhainn. blianta agus cáilíocht
beatha níos fearr a thógáil do dhaoine a chónaíonn
ann. Oibreoidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus le
daoine eile, lena n-áirítear na geallsealbhóirí agraibhia,
chun an creat seo a sholáthar d’fhorbairt eacnamaíoch
agus shóisialta na gceantar tuaithe sna cúig bliana
amach romhainn.

COMHTHÉACS FORBARTHA TUAITHE
NÍOS LEITHNE

AN UAILLMHIAN GO 2030

Ní bheadh aon straitéis d’fhorbairt na hearnála
agraibhia críochnaithe gan a tionchar ar leith ar
gheilleagar na tuaithe, agus a háit chriticiúil laistigh
de straitéis forbartha tuaithe níos leithne, a mheas. Tá
tuiscint mhéadaithe go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta
go bhfuil nasc lárnach ag forbairt tuaithe le beartais
thar raon leathan réimsí lena n-áirítear pleanáil
spásúil, fás fiontar, cruthú post, comhtháthú sóisialta,
forbairt pobail, seirbhísí poiblí, bonneagar cumarsáide,
talmhaíocht, bia agus an mhuirí , oiriúnú aeráide,
turasóireacht, oidhreacht, sláinte agus fóillíocht.
Tá beartas nua forbartha tuaithe curtha le chéile ag an
Rialtas, “Ár dTodhchaí Tuaithe 2021 go 2025”. Tógann
sé ar an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe
2017-2019 agus téann sé níos faide trí chur chuige
níos straitéisí, níos uaillmhianaí agus níos iomlánaíoch
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Tá cáil láidir idirnáisiúnta ar Éirinn mar sholáthraí bia
agus dí ardchaighdeáin, sábháilte, cothaitheach agus
a tháirgtear go hinbhuanaithe. Lorgaíonn tomhaltóirí
idirnáisiúnta táirgí bia agus dí na hÉireann i margadh
idirnáisiúnta atá an-iomaíoch. Beidh tógáil ar an
gcáil seo ina phríomhfhachtóir chun rannchuidiú na
hearnála bia agra le geilleagar agus sochaí na hÉireann
a bharrfheabhsú. Éileoidh sé seo ailíniú láidir le meon
an tomhaltóra agus na sochaí.
Agus é seo san áireamh, rinne an straitéis is déanaí,
Food Wise 2025, iarracht leabú ag gach leibhéal den
tionscal agraibhia, an smaoineamh go raibh cosaint an
chomhshaoil agus iomaíochas eacnamaíoch cothrom
agus comhlántach. Aithníonn an Coiste, cé go bhfuil
dul chun cinn déanta i dtéarmaí éifeachtúlachta
comhshaoil in aghaidh an aonaid aschuir, go bhfuil
treo an taistil i dtéarmaí astaíochtaí iomlána, cáilíocht
uisce agus bithéagsúlachta diúltach. Chuir Tuarascáil

ar Staid an Chomhshaoil 2020 ón EPA béim ar scála na
mbrúnna a chuireann talmhaíocht ar an gcomhshaol:
bhí cleachtais talmhaíochta ar an bhfeirm freagrach
as an tríú cuid d’astaíochtaí náisiúnta GHG in 2018,
tá an earnáil freagrach go heisiach as astaíochtaí
amóinia, 30 tá stádas neamhleor nó droch-stádas ag%
de na speicis liostaithe agus tá stádas caomhnaithe
neamhfhabhrach ag 85% de na gnáthóga liostaithe
agus tá talmhaíocht agus gníomhaíochtaí eile ag cur
leis na treochtaí seo, is í an talmhaíocht an brú is mó
ar cháilíocht uisce, ag dul i bhfeidhm ar díreach os
cionn leath na ndobharlach ag riosca nach mbainfidh
siad a gcuspóirí cáilíochta uisce amach. Ní foláir gurb
é uaillmhian 2030 a chinntiú go mbeidh pleananna
d’fhorbairt na hearnála ag teacht leis an ngá atá le
hastaíochtaí iomlána a laghdú, an meath i gcáilíocht
uisce a aisiompú agus bithéagsúlacht a fheabhsú.
Aithníonn an Coiste freisin nach féidir dul chun
cinn ar an uaillmhian seo a bhaint amach ach trí
chomhpháirtíocht idir geallsealbhóirí, agus go mbeidh
inbhuanaitheacht fhadtéarmach na hearnála ag
brath ar iomaíochas agus nuálaíocht, ar a cumas na
daoine is fearr agus is gile a mhealladh chun obair inti,
agus a chumas maireachtáil mhaith a sholáthar dá
phríomhtháirgeoirí.
Mar sin is gá an uaillmhian go 2030 a chur in iúl
i dtrí philéar na hinbhuanaitheachta: comhshaoil,
eacnamaíoch agus sóisialta.

ÁIT AGRAIBHIA NA
HÉIREANN SA DOMHAN
DÉIMEAGRAFAIC DHOMHANDA
Meastar go bhfásfaidh daonra an domhain ó 7.8
billiún in 2020 go 8.5 billiún in 2030 agus go 10
mbilliún in 2050, agus go dtarlóidh mórchuid an
daonra san Afraic agus san Áise. Tiocfaidh an daonra
domhanda níos sine freisin, ar an meán. Tá líon na
ndaoine a shainmhínítear mar ‘mheánaicme’ ag méadú
go gasta. Tá treocht leanúnach i dtreo uirbithe agus
forbairt mega-chathracha ag gabháil leis an méadú
ar an daonra. De réir mar a mhéadaigh ioncaim per
capita, tá aistí bia níos éagsúlaithe, agus éileamh
méadaitheach ar phróitéin. Tugann an déimeagrafach
athraitheach seo roinnt dúshlán don chóras bia, agus
tá an gá le réitigh chothaitheacha chun cáilíocht na
beatha a chothabháil agus a fheabhsú níos tábhachtaí.
Tá daonra an domhain atá ag fás, i gcomhthreo le
treochtaí athraitheacha aeráide agus imeachtaí aimsire
foircneacha atá ag éirí níos minice, ina mbagairtí
leanúnacha ar shlándáil bia.

TREOCHTAÍ TOMHALTÓIRÍ
Tá fianaise inchreidte ag éileamh níos mó agus níos mó
ar chustaiméirí trádála agus ar thomhaltóirí go ndéantar
bia agus comhábhair a tháirgeadh go hinbhuanaithe.
Tá cuideachtaí ceannais ag obair de réir caighdeán
Comhshaoil, Sóisialta agus Rialachais (ESG) atá níos
airde fós. Beidh treochtaí tomhaltóirí sna deich mbliana
amach romhainn faoi cheannas tosca mar shláinte,
aiste bia agus folláine, atá nasctha le bia atá sábháilte,
barántúil, eiticiúil agus iontaofa. Tá an t-éileamh ag

fás ar bhia ‘nádúrtha’ níos barántúla, a tháirgtear go
hinbhuanaithe, mar a leagtar amach i dTreochtaí Stíl
Mhaireachtála Tomhaltóirí Bord Bia 2019:
“Ba mhaith le tomhaltóirí ithe, ól agus maireachtáil
chun córais a gcorp a bharrfheabhsú, le go
mbraitheann siad níos fearr ná go maith inniu agus
amárach”.
Ní mór d’earnáil agraibhia na hÉireann freagairt do na
treochtaí seo trí infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt
táirgí agus í féin a shuíomh mar cheannaire domhanda
i dtáirgeadh bia nádúrtha, préimhe, a tháirgtear go
hinbhuanaithe. Tá buntáiste nádúrtha cheana féin
ag córas táirgeachta beostoic féar-chothaithe na
hÉireann sa mhargadh, a léirítear sa chlár Origin
Green, ach beidh a dhintiúir i mbaol a ndúshlán
má tá príomhtháscairí comhshaoil ag dul sa treo
mícheart. Tugann an t-éileamh méadaithe ar roghanna
malartacha feola agus déiríochta, roghanna vegan
nó ‘flexitarian’ deiseanna dearfacha chun earnálacha
gairneoireachta agus curaíochta na hÉireann a fhás.
Tugann an treocht dhomhanda tomhaltóra atá ag
méadú i dtreo préimheála, agus an t-éileamh gaolmhar
ó thomhaltóirí ar bharántúlacht (m.sh. stádas tásc
geografach fuisce na hÉireann agus licéar uachtar na
hÉireann) deiseanna láidre leanúnacha do tháirgeoirí
deochanna Éireannacha onnmhairí a fhás agus
breisluach níos mó a bhaint amach.
Ní mór don earnáil úsáid mhéadaithe na
teicneolaíochta ag tomhaltóirí, le haghaidh díolacháin
dhigiteacha agus chun cabhrú leo cinntí eolasacha
a dhéanamh maidir le haistí bia inbhuanaithe
inbhuanaithe.
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DIAGEO ‘AN TSOCHAÍ 2030: SPIORAD AN DUL CHUN CINN’
CÚLRA
I mí na Samhna 2020, d’fhógair Diageo raon
spriocanna uaillmhianacha ina ‘Society 2030:
Plean Spirit of Progress ’, a dearadh chun tionchar
dearfach a imirt ar an domhan faoi 2030, sa‘ Deich
mBliana Gníomhaíochta ’chun Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SDGanna) a bhaint
amach. Áirítear leis seo bearta inbhuanaitheachta a
chur i bhfeidhm sa ghrúdlann is mó in Éirinn ag Geata
San Séamas i mBaile Átha Cliath.
Díreoidh Diageo a ghníomh thar na deich mbliana
amach romhainn i dtrí réimse lárnacha, a roghnófar
go cúramach chun ailíniú leis na SDGanna, ina measc,
ceannródaíocht inbhuanaitheachta gráin-go-ghloine.

SPRIOCANNA INBHUANAITHEACHTA
In Éirinn, beidh an branda Guinness i gceannas ar
chur i bhfeidhm spriocanna 2030 Diageo. I measc na
spriocanna atá leagtha amach tá: tógfaidh gach deoch
a tháirgtear 30% níos lú uisce ná mar a dhéanann sé
inniu, beidh an pacáistiú 100% in-athúsáidte, inathchúrsáilte nó in-mhúirínithe, agus beidh oibríochtaí
táirgeachta ar oileán na hÉireann neodrach ó thaobh
aeráide de.
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Ina theannta sin, oibreoidh na brandaí i gcomhar le
feirmeoirí agus leo siúd ina slabhra luacha chun a
n-astaíochtaí indíreacha carbóin a laghdú faoi 2030.
D’fhógair Diageo Ireland freisin i Meán Fómhair 2020
go bhfuil sé mar aidhm ag an bhforbairt beartaithe
Guinness Quarter ag Geata San Séamas a bheith ar an
gcéad cheantar neodrach ó thaobh aeráide de i mBaile
Átha Cliath.

ÉACHTAÍ
Le linn a chuid oibríochtaí in Éirinn, léirigh Diageo a
thiomantas don inbhuanaitheacht le fócas ollmhór ar
a lorg comhshaoil a laghdú ar fud carbóin, uisce agus
dramhaíola. I measc na n-éachtaí a rinneadh le déanaí
tá laghdú 32% ar CO2 astaíochtaí agus leathúsáid
uisce ag Geata San Séamas.

AG OBAIR LAISTIGH DE
THEORAINNEACHA PLÁINÉADACHA
Mar náisiún oileáin, tá cáil ghlas na hÉireann tógtha
ar a buntáistí nádúrtha geografacha agus aeráide.
Nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le samhail
feirme teaghlaigh, cruthaíonn na gnéithe seo leibhéal
ard muiníne inár dtairiscint bia. Mar thoradh ar na
farraigí timpeall na hÉireann d’fhorbair earnáil bia
mara rathúil a chomhlánaíonn na gníomhaíochtaí
talamh-bhunaithe seo.
Tá dul chun cinn maith déanta le blianta beaga anuas
ag feirmeoirí, iascairí, úinéirí foraoise agus an tionscal
agraibhia chun oibriú i gcomhar ar thionscnaimh
phraiticiúla chun raon méadrachtaí comhshaoil a
fheabhsú agus soláthraíonn sé seo ardán maith chun
tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh. Cuireann forbairtí
polaitiúla agus reachtacha ar leibhéil idirnáisiúnta,
Eorpacha agus náisiúnta béim ar an ngá atá le leibhéil
níos airde uaillmhian comhshaoil - ó SDGanna na
Náisiún Aontaithe agus Prótacail Aeráide, go Beart
Glas na hEorpa, Creat Aeráide agus Fuinnimh 2030,
Geilleagar Feirme go Forc an AE, Geilleagar Ciorclach
agus Straitéisí Bithéagsúlachta. Go náisiúnta,
comhlánaíonn Clár 2020 don Rialtas, an Bille um
Ghníomhaíocht Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin,
agus an Straitéis Ag Climatise, clár oibre dúshlánach sa
réimse seo.

foraoiseachta agus iascaigh. Tugann athdhíriú an
CBT agus an CFP chun tacú leis na haidhmeanna
uaillmhianacha seo deis tacú le táirgeoirí bunscoile na
hathruithe riachtanacha a dhéanamh.
Sa chomhthéacs seo tá sé tábhachtach prionsabail
‘Just Transition’ a mheas, a aithníonn táirgeoirí
bunscoile mar chuid den réiteach ar an dúshlán
aeráide. Maidir le hearnáil agraibhia na hÉireann,
is éard a bheidh i gceist le hAistriú Díreach ná
athléimneacht shocheacnamaíoch a thógáil trí
éagsúlú; athléimneacht aeráide a chruthú trí oiriúnú
earnála; agus scaipeadh faisnéise agus glacadh le deachleachtais a chinntiú.

Léiríonn na straitéisí seo éileamh na dtomhaltóirí
ar bhia a tháirgtear go hinbhuanaithe agus ionchais
shochaíocha níos leithne go gcuirfidh gach earnáil
le dul i ngleic le ‘hardáin dhó’ na ngéarchéimeanna
aeráide agus bithéagsúlachta. Léiríonn siad freisin
an bhagairt dáiríre atá ag díghrádú comhshaoil do
chórais táirgthe bia agus do bhainistíocht inbhuanaithe
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FEIRM NIALAIS C - IONAD TAIGHDE
SFO BIORBIC, BITHGHEILLEAGAIR
Thug Carbery Group agus a chomhoibritheoirí, faoi
stiúir ionad taighde bithgheilleagair BiOrbic Science
Foundation Ireland, faoi chlár idirdhisciplíneach d’obair
eolaíochta mar fhreagairt dhíreach ar an dúshlán
astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus sláinte
agus athléimneacht feirmeacha a mhéadú. Tá Farm
Zero C ag iarraidh samhail ghnó inbhuanaithe nua a
bhaint amach don fheirmeoireacht chun dul i ngleic
le dúshlán na feirmeoireachta atá neodrach ó thaobh
na haeráide de. Déanfaidh Carbery, atá lonnaithe
i Balineen in Iarthar Chorcaí, na hastuithe agus an
forlámhú carbóin ar an bhfeirm taighde agus taispeána
ag Shinagh in aice le Bandon, atá faoi úinéireacht
na gceithre Chomharchumann in Iarthar Chorcaí a
chuimsíonn Carbery. Tá Feirm Shinagh á úsáid chun
bearta a thástáil chun aschur carbóin a laghdú, agus
chun forghabháil carbóin a chur i bhfeidhm, sa mhéid
go bhfuil an táirgeadh neodrach ó thaobh na haeráide
de. Cuimsíonn tionscadal Zero C Farm Carbery bithscagadh féir chun éifeachtúlacht próitéine, luach agus
inbhuanaitheacht féarthailte a fheabhsú, le bearta eile
a dhíríonn ar fhéarthailte ithreach agus il-speicis; aiste
bia agus pórú ainmhithe; bithéagsúlacht; anailís saolré
agus fuinneamh in-athnuaite. Nuair atá cruthúnas an
choincheap i bhfeidhm, is mór an deis na cleachtais
is fearr a rolladh amach do ghrúpa mór soláthraithe
Carbery agus fiú don earnáil feirmeoireachta
déiríochta ar fad in Éirinn.
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TRÁDÁIL IDIRNÁISIÚNTA AGUS ÁITIÚIL
Déantar an próiseas chun earraí a tháirgeadh, ó
amhábhair go táirgí críochnaithe, níos mó agus níos
mó nuair a bhíonn na scileanna agus na hábhair
riachtanacha ar fáil ar chostas agus ar cháilíocht
iomaíoch. Mar thír atá ag onnmhairiú, tá Éire leabaithe
go mór sna Slabhraí Luach Domhanda (GVCanna) seo,
lena n-áirítear agraibhia.
Is féidir buntáistí a bheith ag slabhraí soláthair gearra
freisin, ach is gá iad seo a chothromú le saol an lae inniu
atá idirnasctha agus idirspleách ar fud an domhain. Is
féidir rioscaí suntasacha a bheith ag baint le slabhraí
táirgeachta agus soláthair a athbhunú, lena n-áirítear
slándáil bia. Féadann slabhraí soláthair gearra GVCanna
a chomhlánú ach ní féidir iad a athsholáthar agus dá
bhrí sin, cuireann meascán den dá cheann an cur chuige
is críonna chun soláthairtí sábháilte bia a chinntiú.
Tá Éire tiomanta i gcónaí do thrádáil oscailte,
dhomhanda, bunaithe ar rialacha, a bhain an earnáil
agraibhia leas as. Mar sin féin, caithfear comhaontuithe
trádála a chothromú i gcónaí, agus caithfidh siad a
bheith bunaithe ar anailís agus measúnú críochnúil.

BREXIT AGUS CAIDREAMH NA
RÍOCHTA AONTAITHE
An 24 Nollaig 2020, comhaontaíodh go foirmiúil
an Comhaontú Trádála agus Comhoibrithe AE-RA.
Roimhe seo bhí Comhaontú maidir le hAistarraingt
agus Prótacal do Thuaisceart Éireann (TÉ). Tháinig na
comhaontuithe seo i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021 toisc
gur fhág an RA an idirthréimhse go hoifigiúil. Sheachain
na comhaontuithe forchur taraifí ar earraí a thrádáiltear
chuig an Ríocht Aontaithe agus uaidh. Rinne siad TÉ
a ailíniú le rialacha an Mhargaidh Aonair agus le cód
custaim an AE, agus lig siad dó fanacht i gcríoch custaim

na RA, agus chuir siad deireadh leis an ngá le teorainn
chrua ar oileán na hÉireann.
Cé go raibh seachaint taraifí an-suntasach d’earnáil
agraibhia na hÉireann, cuireann tionchar na seiceálacha
custaim agus sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS),
riachtanais nua deimhniúcháin, agus impleachtaí do
rialacha tionscnaimh, costas agus moill ar thrádáil idir
an AE agus an Ríocht Aontaithe. . Tá an tionchar ar
earnáil an iascaigh an-dúshlánach toisc go bhfuil an
AE, agus iascairí na hÉireann go háirithe, ag brath go
mór ar rochtain ar uiscí an AE agus ar sciar cuóta dá
slite beatha. Leagtar amach sa chomhaontú tréimhse
chéimnithe ina ndéanfar an t-aistriú go sciar cuóta nua
do stoic áirithe a mbeidh laghduithe suntasacha ag
baint leo, agus beidh laghdú iomlán cuóta do chabhlach
an AE de 25%, agus beidh 60% den laghdú seo i
bhfeidhm i 2021. Is é costas an aistrithe cuóta deiridh
ag Éirinn ná caillteanas 15% den luach foriomlán, agus i
bhfad níos mó do roinnt speiceas.
D’ainneoin na ndúshlán suntasach seo, beidh deiseanna
ann leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag fás mhargadh
na Breataine. Tá sé ríthábhachtach freisin, áfach,
leanúint leis an obair éagsúlaithe margaidh atá ar siúl. Tá
bearta curtha ar bun chun tacú le feirmeoirí, iascairí agus
gnóthais le hullmhacht a bhaineann le Brexit.
Tá Tascfhórsa Earnála Bia Mara bunaithe ag an Aire
Talmhaíochta, Bia agus Mara, ina mbeidh ionadaithe
ón tionscal bia mara agus geallsealbhóirí eile, chun
moltaí a dhéanamh maidir le bearta chun tionchair
na laghduithe ar scaireanna cuóta éisc a mhaolú,
a eascraíonn as an gComhaontú Trádála agus
Comhoibrithe AE-RA. , ar thionscal Iascaireachta na
hÉireann agus ar na pobail chósta atá ag brath ar
iascaigh. Ina thuarascáil eatramhach, a foilsíodh i mí an
Mheithimh 2021, molann an Tascfhórsa go gcuirfí scéim

cheangail dheonach i bhfeidhm don tréimhse Meán
Fómhair go Nollaig do thart ar 220 árthach ilfhiúsach
agus trálaeir bhíoma a mbeidh tionchar díreach ag na
haistrithe cuóta orthu faoin TCA. Molann an tuarascáil
eatramhach raon ionchur chun aghaidh a thabhairt ar
na laghduithe cuóta sa TCA. Déanfaidh an Tascfhórsa
breithniú breise ar na gníomhartha molta seo agus
leagfar síos go mion iad i bpríomhthuarascáil an
Tascfhórsa.

OILEÁN NA HÉIREANN
Tá comhoibriú suntasach comhthairbheach ar fud oileán
na hÉireann maidir leis an earnáil agraibhia. Bunaíodh
an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas (NSMC) faoi
Chomhaontú Aoine an Chéasta chun comhairliúchán,
comhoibriú agus gníomh a fhorbairt laistigh den oileán
ar ábhair leasa choitinn. Tá an talmhaíocht ar cheann de
na réimsí sainordaithe comhair.
Éascaíonn an Straitéis Sláinte agus Leasa Ainmhithe UileOileáin comhar thar raon réimsí lena n-áirítear cógais
tréidliachta, iarrachtaí chun galair ainmhithe a chomhrac,
malartú sonraí chun gluaiseacht ainmhithe bó agus
pleanáil theagmhasach do ghalair ainmhithe a bhfuil
tábhacht náisiúnta leo a éascú. Maidir le sláinte plandaí,
déanann grúpa stiúrtha maoirseacht ar chomhar ar
réimsí comhleasa ar fud sláinte plandaí agus lotnaidicídí.
Tá sé seo tábhachtach go háirithe toisc go gcaitear leis
an oileán mar aonad eipidéimeolaíoch amháin.
Tá comhoibriú maith ann freisin maidir le maoiniú
taighde agus idirghníomhaíocht idir DAFM & DAERA
trí InterTrade Ireland atá dírithe ar thaighdeoirí a éascú
chun cuibhreannais a fhoirmiú d’iarratais ar mhaoiniú.
Co-operation also extends to the development of an
Cuimsíonn an comhoibriú freisin Plean Pailneora UileÉireann a fhorbairt, an chéad uair in 2015, agus leagan
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nua a seoladh le déanaí do 2021-2025.
D’oibrigh roinnt earnálacha bia agus dí in Éirinn le
slabhraí soláthair trasteorann gan uaim. Cosnaíonn
an Prótacal ar Éirinn agus i dTuaisceart Éireann
na hearnálacha uile-oileáin agus slabhraí soláthair
trasteorann ó tharaifí agus seiceálacha ach d’fhéadfadh
bacainní eile ar thrádáil teacht chun cinn.

BIA, COTHÚ AGUS
SLÁINTE
Is gnéithe ríthábhachtacha de chóras bia feidhmiúil iad
an nasc idir bia agus cothú agus an gaol idir aiste bia
agus sláinte a aithint.
Tá go leor dul chun cinn déanta sa troid i gcoinne
an ocrais. Mar sin féin, cé go bhfuil an céatadán de
dhaonra an domhain atá ag fulaingt ó tearc-chothú ag
laghdú, níl sprioc Zero Hunger (SDG 2) ar an mbóthar
le baint amach faoi 2030, agus tá fadhbanna ann freisin
le heasnaimh mhicrea-chothaithe, ró-chothú is cúis
le róthrom agus murtall , agus easpa rochtana ar bhia
sláintiúil.
Dúirt an Painéal Domhanda ar Chórais Talmhaíochta
agus Bia le haghaidh Cothaithe, ina thuarascáil 2020
Foresight 2.0, maidir le réim bia sláintiúil: ‘Cé nach
bhfuil aon phatrún aiste bia amháin ann a sholáthraíonn’
dea-shláinte ‘i ngach sochaí, tá comhaontú leathan ann
maidir leis na gnéithe ba chóir a áireamh in aistí bia
sláintiúla nó ar ardchaighdeán. Cuimsíonn siad éagsúlacht
bia atá sábháilte agus a sholáthraíonn fuinneamh agus
príomhchothaithigh de gach cineál a oireann d’aois,
gnéas, stádas galair agus gníomhaíocht choirp (ie saibhir i
gcothaithigh). Léiríonn Pirimid Bia Sláintiúil na hÉireann
na moltaí seo. Níl an Painéal Domhanda ag cur aiste
bia aonair nó uilíoch chun cinn. Féachann sé ina ionad
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sin le gníomhartha beartais a chur chun cinn ar fud
an chórais bhia ar fad chun aiste bia ardcháilíochta a
chinntiú do chách. Ina theannta sin, aithníonn sé go
bhfuil aeráidí (teochtaí, báisteach srl.) Agus ithreacha
atá níos oiriúnaí do chineálacha áirithe talmhaíochta,
mar shampla beostoic, curaíochta nó gairneoireachta
a chothaítear ar fhéarach, agus dá bhrí sin go bhfuil
tábhacht ag baint le trádáil idirnáisiúnta lena chinntiú
infhaighteacht uilíoch stáplaí agus bianna saibhir
cothaitheach. Tá baint ag sláinte an duine le sláinte
an phláinéid freisin agus léirítear é seo i gceann de
threoirphrionsabail an Choiste um Shlándáil Bia
Domhanda 2021 Treoirlínte Deonacha ar Chórais Bia
agus Cothú a deir “Daoine sláintiúla rathúla, pláinéad
sláintiúil, Polasaithe agus gníomhartha a chur chun cinn a
fheabhsaíonn slite beatha, sláinte agus folláine an daonra,
chomh maith le táirgeadh bia inbhuanaithe agus tomhaltas
freagrach bianna sábháilte, éagsúil agus cothaitheach
chun aistí bia sláintiúla a chumasú agus chun iad a
chosaint agus úsáid inbhuanaithe acmhainní nádúrtha,
bithéagsúlachta agus éiceachórais a chur chun cinn, agus
tacú le maolú agus oiriúnú don athrú aeráide, de réir mar
is cuí”.
Tá sé tábhachtach go mbeadh eolaíocht agus fianaise
mhaith mar bhonn eolais faoin díospóireacht ar
thomhaltas agus táirgeadh táirgí bia agus dí. Pléitear ról
dearfach bianna a fhaightear ó ainmhithe in aistí bia i
mBosca 2 thíos.
Chuir tionscnaimh faoi chreat Sláintiúil na hÉireann,
lena n-áirítear Pirimid Bia Éire Shláintiúil, an Straitéis
Náisiúnta um Murtall 2016, Treoirlínte Itheacháin
Sláintiúla do Dhaoine Aon Bliana go Ceithre bliana, cáin
siúcra a thabhairt isteach agus dul chun cinn laistigh
den earnáil maidir le hathfhoirmiú táirgí, tá siad tar éis
cur go dearfach leis seo limistéar. Ar bhonn fianaise

eolaíoch, cuireann siad seo bunús láidir ar fáil chun
tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh ar shaincheisteanna
sláinte a bhaineann le haiste bia, lena n-áirítear murtall i
measc leanaí agus míchothú i measc daoine scothaosta.
Tá sábháilteacht, sláine agus barántúlacht an
bhiashlabhra riachtanach freisin chun sláinte na
dtomhaltóirí a chosaint. Tá cáil láidir ar Éirinn as
sábháilteacht bia, agus is réamhriachtanas riachtanach
é seo don trádáil. Tuigeann oibreoirí gnó bia go
bhfuil an phríomhfhreagracht orthu as sábháilteacht
agus barántúlacht an bhia a tháirgeann siad, agus go
ndéantar comhlíonadh na gcaighdeán a fhíorú le córas
láidir agus trédhearcach um rialuithe sábháilteachta
bia. Mar sin féin, tá gá le hinfheistíocht agus feabhsú
leanúnach chun an córas bia a dhéanamh níos
láidre d’fhonn riosca a íoslaghdú agus a bhainistiú.
Príomhghné is ea sonraí agus an fhianaise chun
tacú le dearbhuithe maidir le sábháilteacht bia agus
barántúlacht bia agus an nuálaíocht theicneolaíoch
chun é seo a sheachadadh.
Ar leibhéal idirnáisiúnta, tá roinnt cineálacha cur chuige
beartais i leith sláinte an phobail tagtha chun cinn.
D’fhorbair an WHO a bheartas ‘One Health’, chun cláir,
beartais, reachtaíocht agus taighde a dhearadh agus a
chur i bhfeidhm, ina n-oibríonn il-earnálacha le chéile
chun torthaí sláinte poiblí níos fearr a bhaint amach.
Gabhann “One Health, One Welfare” an gaol idir
sláinte an duine agus sláinte ainmhithe - go háirithe an
bhagairt atá ann, ag AMR (friotaíocht frithmhiocróbach),
agus ag zónóisí (galair is féidir a aistriú ó ainmhithe go
daoine). Aithníonn sé an gaol idir folláine an duine agus
leas ainmhithe, go háirithe na spleáchais idir ainmhithe
agus na daoine a thugann aire dóibh, ach freisin
dearcadh na dtomhaltóirí i leith na ngnéithe leasa
ainmhithe de chórais táirgthe bia.

BOSCA 2: RÓL DE BHIANNA Ó FHOINSÍ
AINMHITHE IN AISTÍ BIA

Is bianna saibhir cothaitheach iad Bianna ó
Fhoinsí Ainmhithe. Cuireann siad le sciar mór de
phríomhchothaithigh in aistí bia leanaí, déagóirí
agus daoine fásta, in Éirinn agus in áiteanna eile.
Chomh maith le bheith ina bhfoinse próitéine
ardluacha bitheolaíoch, tá go leor micreachomhábhar riachtanach a chuireann sláinte chun
cinn (vitimíní A, riboflaivin, niacin, B6, B.12 agus
tá D, cailciam, iarann, sinc, iaidín agus seiléiniam,
agus aigéid shailleacha polai-neamhsháithithe
óimige-3 [PUFAanna]), san áireamh i réim bia an
duine ar an mbealach is éifeachtaí, nó amháin, trí
bhia measartha ó fhoinsí ainmhithe. . Tá iontógáil
próitéine ar ardchaighdeán tábhachtach d’fhás
agus do chothabháil muscle - cuireann foinsí
bia déiríochta agus feola le níos mó ná 50%
d’iontógálacha próitéine na hÉireann. Tá cailciam
agus vitimín D ríthábhachtach d’fhorbairt cnámh
le linn óige agus déagóirí - cuireann foinsí bia feola
agus déiríochta timpeall 50% de iontógáil cailciam
agus 40% de vitimín D i leanaí na hÉireann. Tá
iaidín ríthábhachtach ag gach céim den saol ach
tá sí riachtanach le linn toirchis agus luath-óige
d’fhorbairt inchinne féatais agus neur-fhorbairt
faoi seach. Is foinse mhór iaidín é bainne in Éirinn a
chuireann 45-65% le hiontógáil i measc daoine fásta
agus leanaí.
Tionchar Easnaimh Aiste Bia i mBianna le Foinsiú
Ainmhithe ar Leanaí. Fuair Suirbhé Náisiúnta Bia
Leanaí na hÉireann 2017-2018 go bhfuil iontógáil
neamhleor vitimín D, cailciam, iarann agus folate ag

líon suntasach leanaí agus go bhféadfadh iontógáil
iomchuí bainne, bainne daingne agus feola aghaidh
a thabhairt ar na heaspaí sin. Ar fud an domhain, is
iad na tíortha a bhfuil an iontógáil is ísle acu maidir
le feoil, déiríocht agus iasc, na rátaí is airde maidir le
stánadh óige - tá leitheadúlacht stunting i leanaí faoi
bhun 5 bliana d’aois níos mó ná 30% san India agus i
go leor tíortha san Afraic fho-Shahárach , cé go bhfuil
an leitheadúlacht in Éirinn agus san Eoraip níos lú ná
2.5%.
Go leor de na cinn a forbraíodh le déanaí Roghanna
Eile Feola agus Déiríochta Plandaí-Bhunaithe,
atá deartha chun aithris a dhéanamh ar eispéireas
céadfach feola agus déiríochta, is féidir leis a bheith
saibhir i calraí, siúcra agus salann, agus níl i gcuid acu
ach codán den ábhar próitéine i mbianna a fhaightear
ó ainmhithe. Ina theannta sin, is dócha go ndéanann
mimicking bianna ainmhithe ag baint úsáide as
próitéiní plandaí, saillte, vitimíní agus mianraí iargúlta
fíor-chastacht cothaitheach bianna iomlána ina staid
nádúrtha, ina bhfuil na céadta go mílte cothaithigh
a théann i bhfeidhm ar shláinte an duine. Dá bhrí
sin is é an comhaontú atá ann faoi láthair nár cheart
caitheamh leis na táirgí núíosacha seo atá bunaithe
ar phlandaí ach mar roghanna malartacha feola agus
déiríochta i dtéarmaí eispéireas céadfach, ach ní mar
athsholáthar fíor i dtéarmaí cothaithe.

[DALYanna]) agus aistí bia ard salainn (3 mhilliún
bás agus 70 milliún DALY) na príomhchúiseanna
le básanna agus ualach galair ar fud an domhain. I
gcodarsnacht leis na huimhreacha móra sin, bhí na
héifeachtaí díobhálacha a bhaineann le iontógáil
iomarcach feola rua (25 míle bás agus 1 mhilliún
DALY) réasúnta beag. Is fiú a lua freisin go raibh
anaemacht easnamh iarainn, ar féidir a chosc go mór
trí thomhaltas measartha iarann haem-fheoil dhearg,
freagrach as ualach galair i bhfad níos mó (60 míle
bás agus 34 milliún DALY). Ar fud an domhain,
nílimid ag ithe go leor bia déiríochta ná go leor iasc
olúil - ba chúis le haistí bia a bhí íseal i mbainne agus
i PUFAanna óimige-3 díorthaithe ó bhia mara 126
míle agus 1.5 milliún bás, faoi seach, agus 2.7 milliún
agus 32 milliún DALY faoi seach.
Mar fhocal scóir, tá bianna a fhaightear ó ainmhithe
saibhir i gcothaithigh. Bheadh impleachtaí diúltacha
suntasacha sláinte ag baint lena n-aiste bia a laghdú
nó a bhaint díobh. Dá bhrí sin, leanfar ar aghaidh
ag ithe feola, déiríochta, bia mara agus uibheacha,
i gcainníochtaí iomchuí bunaithe ar fhianaise, sa
chomhairle agus sna treoirlínte oifigiúla maidir le
réim bia sláintiúil, cothrom.
-

Barrachais agus Easnaimh Aiste Bia agus Cúis
le Galair Neamh-Inaistrithe. In 2017, ba iad
iontógáil iomarcach calraí (5 mhilliún bás agus 148
milliún bliain saoil arna gcoigeartú ag míchumas,
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CÁS-STAIDÉAR:

TEIRIPE ROGHNACH BÓ TIRIM CHUN FORBAIRT AGUS
LEATHADH FRIOTAÍOCHTA FRITHMHIOCRÓBACH A LAGHDÚ
Tá Eoghan McCarthy, feirmeoir déiríochta as Co
Chiarraí le tréad de 120 bó déiríochta, tar éis bogadh
i dtreo teiripe roghnach bó tirim a úsáid le blianta
beaga anuas. Mhéadaigh a chuid imní maidir le húsáid
antaibheathach ina ainmhithe a laghdú de réir mar
a tháinig sé ar an eolas faoin dúshlán sláinte poiblí
a bhaineann le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair
fhrithmhiocróbacha. Chuir sé stad ar úsáid teiripe
bó tirim blaincéad ina thréad, chomh maith le bheith
ag obair chun galair a chosc, agus sláinte iomlán na
n-ainmhithe ar a fheirm a fheabhsú, i gcomhairle lena
chleachtóir tréidliachta. D’aithin Eoghan an tábhacht a
bhaineann le húsáid fhreagrach antaibheathach, agus
na buntáistí sláinte agus eacnamaíocha a bhaineann
lena úsáid antaibheathach a laghdú ar an iomlán.
D’fhorbair sé plean sláinte tréada lena chleachtóir
tréidliachta, le fócas ar vacsaíniú do ghalair áirithe a
bhí ag dul i bhfeidhm ar an táirgiúlacht fhoriomlán
seo. De réir a chéile bhog sé go teiripe roghnach bó
tirim agus níl sé ag úsáid sealer teat anois ach i 60%
dá thréad. Bhí a thaithí le teiripe roghnach bó tirim
an-dearfach, ach bhí a úsáid de thaifeadadh míosúil
bainne riachtanach chuige seo. Lig úsáid na sonraí
taifeadta bainne agus a chleachtais sláinteachais
ag bleáin agus go ginearálta ar an bhfeirm dó
comhaireamh eisceachtúil cille sómach a choinneáil
dá thréad de 80,000 cealla / ml. Aithníonn Eoghan
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tábhacht na bithshlándála, agus póraíonn sé a
athsholáthar féin chun an galar a thabhairt isteach
sa tréad a íoslaghdú. Aibhsíonn an úsáid is lú is
féidir a bhaint as antaibheathaigh ar a fheirm, an
laghdú ar úsáid feadáin bó tirim, agus go háirithe
antaibheathaigh a bhfuil tábhacht ríthábhachtach
leo a fháil, a fhaightear i gcuid de na feadáin bó tirim
seo, cad is féidir a dhéanamh. Aithníonn feirmeoirí
déiríochta cosúil le Eoghan an ról tábhachtach
atá acu i dtáirgeadh bia cothaitheach sábháilte ar
bhealach inbhuanaithe a thugann aghaidh ar imní One
Health maidir le frithsheasmhacht in aghaidh ábhair
fhrithmhiocróbacha.

An Clann McCarthy

Tá stádas maith galar ainmhithe agus sláinte ag Éirinn,
bunaithe ar an gcéad dul síos ar ár suíomh oileáin, ach
le tacaíocht ó infheistíocht phoiblí-phríobháideach
shuntasach i rialú agus díothú galar, agus inniúlacht na
bhfeirmeoireachta ar fheirmeacha na hÉireann. Mar
sin féin, tá bagairtí nua ag teacht chun cinn ar bhonn
leanúnach, ag eascairt mar shampla ó thionchar an
athraithe aeráide (e.g. galair coimhthíocha agus lotnaidí
ag bogadh isteach san Eoraip) agus nascacht (m.sh.
galair nua á dtabhairt isteach trí naisc iompair). Bagairt
ar shláinte an duine is ea AMR, a eascraíonn as ró-úsáid
antaibheathach chun galair an duine agus ainmhithe
a chóireáil. Is cuid riachtanach is féidir le córas bia na
hÉireann a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an
mbagairt seo sláinte ainmhithe a fheabhsú agus úsáid
antaibheathach a íoslaghdú.

bhfuil léargas agus nuálaíocht mar thosaíocht an-ard
nó ard mar rath ar an rath sa todhchaí. Beidh cumas
ár n-earnála agraibhia nuálaíocht ríthábhachtach
freisin chun déileáil leis na dúshláin a bhaineann le
hinbhuanaitheacht agus athléimneacht eacnamaíoch
agus chomhshaoil. Tá córas nuálaíochta éifeachtach ar
cheann de na príomh-chumasóirí.

FORBAIRT EOLAÍOCH &
TEICNEOLAÍOCH

Caithfidh córas bia na hÉireann a bheith
nuálach, sofhreagrach d’fhorbairt eolaíoch
agus theicneolaíoch, iomaíoch agus
athléimneach. Tá scileanna agus tallann
na ndaoine atá ag obair san earnáil
ríthábhachtach.

Tugann teicneolaíochtaí atá ann cheana agus
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, lena n-áirítear
réitigh dúlra agus bithbhunaithe, deiseanna suntasacha.
Tá sé de chumas ag nuálaíocht theicneolaíoch agus
talmhaíocht beachtais táirgiúlacht, cáilíocht agus
inbhuanaitheacht na gcóras agraibhia reatha a fheabhsú
(m.sh. satailítí, braiteoirí, drones, robots). D’fhéadfadh
teicneolaíochtaí eile, mar shampla sonraí móra,
foghlaim meaisín, bithphróiseáil, agus cineálacha cur
chuige bunaithe ar an dúlra, athruithe bunúsacha a
dhéanamh a athródh go mór an chaoi a ndéanaimid
táirgí a tháirgeadh, a fhoinsiú, a phróiseáil, a phacáistiú,
a dháileadh, a mhargú agus a mhiondíol agus an chaoi
a mbainistímid dramhaíl. Beidh na teicneolaíochtaí seo
ríthábhachtach freisin chun talmhaíocht chiorclach
agus an bhithgheilleagar a chur chun cinn. Tá an digitiú
ag cruthú méideanna gan fasach sonraí agus ag oscailt
deiseanna chun cinntí a dhéanamh atá bunaithe ar
shonraí san earnáil phoiblí agus phríobháideach.

NUÁLAÍOCHT

IOMAÍOCHAS AGUS ATHLÉIMNEACHT

Aithníonn an OECD an nuálaíocht go forleathan
mar phríomhspreagthóir an fháis inbhuanaithe
fhadtéarmaigh. Léirigh Tuarascáil Radar Ullmhacht
Bord Bia go measann os cionn 70% de ghnólachtaí go

Tá ráite ag an gComhairle Náisiúnta Iomaíochais agus
Táirgiúlachta, cé go bhfuil feidhmíocht iomaíochais
fhoriomlán na hÉireann ar an bhfiche faoin gcéad
is airde ar domhan, i roinnt réimsí lárnacha níl an

NUÁLAÍOCHT,
IOMAÍOCHAS AGUS
CAIPITEAL DAONNA

tír ag feidhmiú go maith, go háirithe maidir leis an
gcomhshaol, clúdach leathanbhanda, scileanna
digiteacha, agus an táirgiúlacht den earnáil FBManna.
Deir sé go mbeidh déileáil leis na laigí iomaíochais seo
fíorthábhachtach chun téarnamh inbhuanaithe agus
cothrom a bhaint amach i dtréimhse éiginnteachta
domhanda níos airde. I measc na bhfachtóirí a mbíonn
tionchar acu ar iomaíochas agus athléimneacht na
hearnála agraibhia tá freagrúlacht ar chomharthaí
margaidh, an cumas scileanna agus tallann nua
a fhorbairt agus a mhealladh, scála a fhorbairt,
infheistíocht i nuálaíocht, rochtain ar airgeadas agus
leachtacht, laghdú ar chostais oibriúcháin ghnó. ,
táirgiúlacht fheabhsaithe, agus an timpeallacht ghnó
fhoriomlán.

SCILEANNA & TALLANN
Dúshlán leanúnach do ghnólachtaí ar fud na hearnála
agraibhia is ea oibrithe oilte oilte a mhealladh agus
a choinneáil. Fuair Tuarascáil Radar Ullmhacht Bord
Bia 2020 go measann cuideachtaí agraibhia go bhfuil
tallann mar riosca chomh criticiúil le hinbhuanaitheacht.
De ghnáth is acmhainn gann í an tallann agus tá an
earnáil agraibhia in iomaíocht le gach earnáil eile den
gheilleagar chun an tallann sin a mhealladh agus a
choinneáil. Bíonn tionchar aige seo ar róil ar gach
leibhéal scile. Cé go bhféadfadh sé go ndéanfaí róil
áirithe le scileanna ísle, ar phá íseal agus athchleachtach
a uathoibriú, teastaíonn taighde, forbairt agus
infheistíocht shuntasach sa teicneolaíocht chun é seo a
dhéanamh.
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AN TIMPEALLACHT
BHEARTAIS
BEARTAS IDIRNÁISIÚNTA
• Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA
Leag Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún
Aontaithe (SDGanna) fís agus treoirphlean do
dhomhan níos sábháilte, níos cothroime, níos rathúla
agus níos inbhuanaithe faoi 2030. As na seacht
SDG déag, nascann beagnach gach ceann acu go
díreach nó go hindíreach leis an gcóras bia, m.sh.,
SDG2 (slándáil bia) agus SDG8 (obair mhaith agus
fás eacnamaíoch), agus tá cinn eile mar SDG12
(tomhaltas agus táirgeadh freagrach), SDG13
(gníomh aeráide ), Baineann SDG14 (an saol faoi
uisce) agus SDG15 (an saol ar talamh) go díreach le
hinbhuanaitheacht chomhshaoil. Tá na SDGanna
doshannta agus uilíoch - baineann siad le gach
duine, i ngach pobal, i ngach tír ar fud an domhain
lena n-áirítear Éire. Mar thoradh air sin, tá sé de
dhualgas orainn beartais a cheapadh, a fhorbairt
agus a chur i bhfeidhm a thugann aghaidh ar na
haidhmeanna sin, lena n-áirítear beartas agraibhia.
• Comhaontú Aeráide Pháras
Is conradh idirnáisiúnta atá ceangailteach ó thaobh
dlí de maidir le hathrú aeráide é Comhaontú Pháras
a ghlac 196 Páirtí ag COP 21 i mí na Nollag 2015. Is
é an aidhm atá leis an téamh domhanda a theorannú
go dtí faoi bhun 20C, agus b’fhearr go 1.50C, i
gcomparáid le leibhéil réamhthionsclaíocha. Chun an
aidhm fhadtéarmach teochta seo a bhaint amach, tá
sé mar aidhm ag tíortha buaic domhanda astaíochtaí
gás ceaptha teasa a bhaint amach a luaithe is féidir
chun domhan atá neodrach ó thaobh na haeráide de
a bhaint amach faoi lár na haoise. Tá sé mar aidhm
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ag an gComhaontú freisin acmhainn oiriúnaitheach
a fheabhsú agus athléimneacht aeráide agus forbairt
astaíochtaí ísle a chothú ar bhealach nach bagairt ar
tháirgeadh bia.
• Cruinniú Mullaigh Córais Bia na Náisiún Aontaithe
(FSS) 2021
Is é Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe a thionóil an
FSS chun aird a tharraingt ar an ról tábhachtach atá
ag córais bhia má tá na SDGanna le baint amach
faoi 2030. Déanfaidh an Cruinniú Mullaigh cúig
chuspóir shonracha a shaothrú: rochtain ar bhia
sábháilte agus cothaitheach a chinntiú do chách;
aistriú go patrúin toimhdí inbhuanaithe; borradh
a chur faoin táirgeadh atá dearfach ó thaobh
nádúir de ar scála leordhóthanach; slite beatha
cothroma agus dáileadh luacha a chur chun cinn;
agus athléimneacht i leith leochaileachtaí, suaití
agus strus a thógáil. Tá sé beartaithe ag Éirinn ról
gníomhach a bheith aici san FSS agus tá cur chuige
straitéiseach uile-rialtais forbartha aici maidir lena
rannpháirtíocht leis an gCruinniú Mullaigh. Beidh
spéis ar leith agus ábharthacht don FSS d’fhorbairt
na Straitéise seo ag úsáid cur chuige córais bhia.

BEARTAS EORPACH
• Beart Glas an AE, Straitéisí Feirme go Forc,
Geilleagar Ciorclach agus Bithéagsúlachta
Ar leibhéal an AE, léiríonn Beart Glas na hEorpa
(EGD) tiomantas bunúsach polaitiúil agus beartais
i leith na hEorpa a bheith ar an gcéad mhór-roinn
neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050. Mar
thoradh ar an EGD forbraíodh roinnt tionscnamh
tábhachtach, lena n-áirítear Plean Gníomhaíochta
um Gheilleagar Ciorclach an AE agus an Straitéis
Farm to Fork (F2F). Tá Straitéis F2F i gcroílár an
EGD: tugann sí aghaidh ar dhúshláin na gcóras bia
inbhuanaithe agus aithníonn sí na naisc idir daoine

sláintiúla, sochaithe sláintiúla agus pláinéad sláintiúil.
Tá sé lárnach freisin maidir le gnóthachtáil an AE ar
SDGanna na Náisiún Aontaithe.
Tá spriocanna sínte leagtha amach ag na Straitéisí
Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta don AE ina
iomláine timpeall ar réimsí mar úsáid leasacháin &
lotnaidicídí, feirmeoireacht orgánach, bithgheilleagar
eacnamaíoch agus foraoisiú méadaitheach. I
dteannta a chéile, beidh athrú an-suntasach ag
teastáil uathu maidir leis an gcaoi a ndéanaimid
feirmeoireacht agus iasc, bainistíocht ar ár
bhforaoisí agus an chaoi a ndéanaimid bia agus táirgí
bithbhunaithe a phróiseáil, a dháileadh agus a ithe
agus dramhaíl a bhainistiú.
•
Comhbheartas Talmhaíochta
Soláthraíonn an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT)
buntáistí tábhachtacha d’Éirinn. Cuireann sé le
seachadadh earraí poiblí trí níos mó ná 137,500
feirm Éireannach a bhainistíonn thart ar 4.9m
heicteár talún nó 70% d’achar talún na hÉireann, ag
seachadadh torthaí dearfacha maidir le tírdhreach,
athrú aeráide, bithéagsúlacht agus cáilíocht uisce. In
2019 b’ionann tacaíochtaí CBT agus 78% d’ioncam
feirme feirme in Éirinn le meáníocaíocht dhíreach
iomlán de € 18,325 in aghaidh na feirme.
Leantar ag breithniú tograí reachtacha ar an
gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) don tréimhse
go 2027. Tá sé mar aidhm ag na tograí a chinntiú
gur féidir leis an CBT leanúint de thacaíocht
láidir a sholáthar d’fheirmeoireacht na hEorpa,
do tháirgeadh bia d’ardchaighdeán agus do raon
seirbhísí éiceachórais. Tacóidh na tograí le cuspóirí
Bheart Glas na hEorpa freisin. Seachadfar uaillmhian
comhshaoil níos airde sa CBT nua trí choinníollacht
mhéadaithe d’íocaíochtaí díreacha agus trí scéim
éicea tiomnaithe i gColún 1 (tacaíocht ioncaim)

CHOMHCHUSPÓIRÍ BEARTAIS TALMHAÍOCHTA

le 30% ar a laghad de mhaoiniú Cholún 2 (an clár
forbartha tuaithe roimhe seo) dírithe ar chuspóirí
comhshaoil. Ar leibhéal náisiúnta seachadfar na
cuspóirí seo trí Phlean Straitéiseach Náisiúnta CBT a
cheadóidh Coimisiún an AE, a chuirfidh sainiúlachtaí
náisiúnta san áireamh.

SLABHRA
LUACH BIA

IOMAÍOCHAS

ATHRÚ
AERÁIDE

IONCAM
COTHROM

NA 9
GCUSPÓIR
CBT
SLÁINTE
BIA
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TÍRDHREACHA

CEANTAIR
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•
An Comhbheartas Iascaigh
Is sraith rialacha é an Comhbheartas Iascaigh (CFP)
chun cabhlaigh iascaireachta na hEorpa a bhainistiú
agus chun stoic éisc a chaomhnú. Is é príomhaidhm
an CFP a chinntiú go bhfuil an iascaireacht agus
an dobharshaothrú inbhuanaithe ó thaobh an
chomhshaoil, na heacnamaíochta agus na sóisialta
de. Deartha chun comh-acmhainn a bhainistiú,
tugann sé rochtain chomhionann do gach cabhlach
iascaireachta Eorpach ar uiscí agus ar thailte
iascaireachta an AE, faoi réir cuótaí leithdháilte éisc,
agus tugann sé deis d’iascairí dul san iomaíocht go
cóir. Soláthraíonn an CFP an creat do chaomhnú
agus inbhuanaitheacht fadtéarmach stoic éisc agus
tá sé deartha chun inbhuanaitheacht fhadtéarmach
na hiascaireachta in Éirinn agus ar fud uiscí an AE a
chinntiú.
Tháinig an CBI reatha i bhfeidhm an 1 Eanáir 2014
tar éis próiseas fairsing athchóirithe. I measc cuid
de phríomhghnéithe an CFP tá: an toirmeasc ar
scriosadh nó an oibleagáid tuirlingthe, a bhfuil sé
mar aidhm aige deireadh a chur leis an gcleachtas
dramhaíola agus neamh-inbhuanaithe a bhaineann
le scriosadh; socruithe réigiúnacha cinnteoireachta
a bhunú; agus na Gabhálacha Iomlán Incheadaithe
(TACanna) agus cuótaí a shocrú chun an Toradh
Uasta Inbhuanaithe a sheachadadh, is é sin an
leibhéal a cheadaíonn an ghabháil is airde d’iasc agus
stoic a choinneáil inbhuanaithe san fhadtéarma.
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Maidir le 2020, socraíodh 62 as na 78 TAC a
pléadh ag Comhairle Iascaigh na Nollag 2019 ag
leibhéal an Toradh Uasta Inbhuanaithe (MSY) nó
faoina bhun. I 2009, níor iascaireacht ach 5 stoc
ag MSY. Is éacht suntasach é seo agus leanfaidh
Éire ag obair le páirtithe leasmhara, leis na Ballstáit
agus leis an gCoimisiún chun cur leis an dul chun
cinn inláimhsithe seo chun todhchaí inbhuanaithe
a chinntiú dár n-earnáil bia mara agus do na pobail
chósta atá ag brath air.
Déantar athbhreithniú ar an CFP gach 10 mbliana
agus tá an chéad athbhreithniú eile le bheith
críochnaithe faoin 31 Nollaig 2022 nuair a
thabharfaidh an Coimisiún Eorpach tuairisc do
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar
fheidhmiú an CBI. Nuair a bheidh an tuarascáil
curtha i láthair, más gá aon athruithe, tabharfaidh an
Coimisiún togra chun tosaigh maidir le leasú ar an
Rialachán CFP. Beidh Éire ag iarraidh go gcaithfidh
an t-athbhreithniú atá le teacht ar an CFP aghaidh
a thabhairt ar an tionchar díréireach ar thionscal
iascaireachta na hÉireann le Brexit, mar a mholtar i
dtuarascáil eatramhach Thascfhórsa na hEarnála Bia
Mara.

COVID-19 AGUS
ATHLÉIMNEACHT
AGRAIBHIA
Chuaigh teacht chun cinn na paindéime COVID-19 i
dteagmháil le gach gné den chine daonna agus le gach
earnáil den tsochaí agus den gheilleagar, lena n-áirítear
agraibhia. Léirigh an earnáil, atá ríthábhachtach ar
ndóigh chun slabhraí soláthair bia a chothabháil, ó
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ionchuir feirme go dáileadh miondíola, a athléimneacht.
Measadh go raibh gníomhaíocht laistigh den earnáil
riachtanach agus is beag cur isteach a rinneadh ar
tháirgeadh. Chuir an paindéim béim ar a thábhachtaí
atá córas bia láidir agus athléimneach a fheidhmíonn
i ngach cás agus atá in ann rochtain ar sholáthar
leordhóthanach bia sábháilte, inacmhainne a chinntiú
do shaoránaigh.
Ar an iomlán, bhí tionchar na paindéime ar mhargaí
bia teoranta a bhuíochas leis an athléimneacht seo
sa bhiashlabhra. Tá sé seo soiléir agus breithniú á
dhéanamh ar onnmhairí agraibhia in 2020. In ainneoin
na gcur isteach ar sholáthar agus éileamh de bharr
onnmhairí agraibhia iomlána COVID-19 ag € 14.2
billiún do 2020, i gcomparáid le € 14.6 billiún an bhliain
roimhe sin, laghdú 3% ar an iomlán, cé go raibh an
tionchar níos suntasaí go cinnte. earnálacha. Is éacht
iontach é seo ag smaoineamh ar na dúshláin atá roimh
tháirgeoirí bia agus dí ó Mhárta 2020, lena n-áirítear
múchadh na hearnála seirbhísí bia ar fud na hEorpa
agus níos faide i gcéin.
Tá ceachtanna ón bpaindéim don earnáil agraibhia
agus treochtaí nua nach mór a mheas. Tá méadú
tagtha ar úsáid ardáin ríomhthráchtála agus digití agus
méadú ar fhócas na dtomhaltóirí ar shábháilteacht
bia agus níos mó éilimh i gcásanna áirithe ar bhia a
tháirgtear go háitiúil. Mar sin féin, léiríonn taithí go dtí
seo an tábhacht a bhaineann le timpeallacht trádála
idirnáisiúnta atá oscailte agus intuartha lena chinntiú
go bhféadfaidh bia bogadh go dtí an áit a bhfuil sé ag
teastáil. Ní le hinfhaighteacht bia an riosca is mó do
shlándáil bia ach le rochtain na dtomhaltóirí ar bhia: tá
líonta sábháilteachta riachtanach chun méadú ar ocras
agus neamhshábháilteacht bia a sheachaint. Chuir an
paindéim béim freisin ar an ról ríthábhachtach atá ag

oibrithe riachtanacha, lena n-áirítear iad siúd ar fud
an tslabhra soláthair agraibhia, inár ngeilleagar, inár
sochaí agus inár saol laethúil, agus teastaíonn aird níos
mó ar a ndálaí oibre. In ainneoin an rath choibhneasta
atá ag nascleanúint na paindéime, is dúshlán fós é
athléimneacht na hearnála a neartú, lena n-áirítear
bainistíocht riosca níos fearr ag gach leibhéal.
Tugann an paindéim deis níos mó a fhoghlaim faoi
leochaileachtaí sa chóras bia d’fhonn na hathchóirithe
riachtanacha a aithint chun cabhrú le tógáil níos fearr
ar ais.

IONCHAS
EACNAMAÍOCH REATHA
Tá ráite ag an OECD, tar éis titim 4.7% in 2020, go
bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh OTI domhanda ar ais
i 2021-22 agus go mbeidh sé réidh ag ráta bliantúil
de 2.9% faoi 2030 agus gur cheart do gheilleagar an
domhain téarnamh go dtí a leibhéal réamh-COVID-19
faoi 2022. Mar sin féin, is dóigh go mbeidh bealach an
téarnaimh míchothrom ar fud tíortha agus réigiún. Tá
sé á thuar gurb í an Áise a spreagfaidh fás domhanda
den chuid is mó, áit a réamh-mheastar go bhfaighidh
an India an fás is airde ag 6.7% in aghaidh na ndeich
mbliana atá romhainn agus go bhfuiltear ag tuar go
bhfásfaidh an tSín, ceann de na tíortha neamhchoitianta
a thaifead fás dearfach OTI in 2020 ag ráta bliantúil de
5.5% sna deich mbliana amach romhainn. I Meiriceá
Thuaidh agus san Eoraip, meastar go mbeidh fás OTI
níos measartha, ag 2% in aghaidh na bliana agus 1.6%
in aghaidh na bliana, faoi seach.
Maidir le hÉirinn, tuarann an ESRI filleadh ar fhás do
2021, ag glacadh leis go mbeidh vacsaíní ar fáil go
forleathan sa dara leath den bhliain.

CÁS-STAIDÉIR:

DÍOL DÍREACH LE TOMHALTÓIRÍ, REBEL CITY DISTILLERY
Bhí tionchair éagsúla ag COVID-19 ar an
tionscal bia, dí agus gairneoireachta, lena
n-áirítear athruithe ar iompar siopadóirí,
le 17% de thomhaltóirí ag déanamh a
gcuid siopadóireachta grósaeireachta
ar líne níos minice agus 49% ag súil go
leanfaidh siad ag déanamh níos mó sa
todhchaí (Bord Bia, 2020). Tá iarmhairtí
móra mar thoradh ar an bpaindéim
don tionscal, ag éileamh ar ghnólachtaí
athruithe gasta agus radacacha a
dhéanamh chun maireachtáil.
Is é Drioglann Chathair Rebel an chéad drioglann nua
i gCathair Chorcaí le beagnach caoga bliain. Bhí an
chéad eisiúint den drioglann, Maharani Gin le seoladh
i Márta 2020 i mbialanna agus beáir ard-deireadh ar
fud na tíre. Roimh an seoladh, áfach, chuaigh Éire faoi
ghlas agus b’éigean don ghnó athmhachnamh mór a
dhéanamh ar a straitéis dá n-éireodh le Maharani.
Agus na bunaíochtaí uile ar thrádáil dúnta, sheol
Maharani ‘beagnach’, trí stocálaithe ar líne agus
trí eis-cheadúnais áitiúla. Ag aithint an fháis i
siopadóireacht ar líne, d’aithin an chuideachta an deis
díol go díreach le tomhaltóirí agus sheol siad a siopa

ar líne féin go tapa. Tar éis dóibh straitéis margaíochta
digití a fhorbairt, dhírigh an fhoireann ar a gcumas
ríomhthráchtála a fheabhsú. Chun trácht a thiomáint
agus díolacháin a ghiniúint ar a siopa ar líne, rinne siad
infheistíocht i bhfógraíocht sna meáin shóisialta agus
i bhFeachtais Chuardaigh Google. Cuireadh teicnící
ríomhthráchtála dea-chleachtais mar chur chun cinn
seachadta saor in aisce agus tairiscintí táirgí cuachta i
bhfeidhm freisin.

Robert agus Bhagya Barrett,
comhbhunaitheoirí Drioglann
Chathair Rebel

Mar gheall ar fhreagairt lúfar na ngnólachtaí agus
an t-aistriú go díreach chuig díol tomhaltóirí, tá fás
leanúnach ag Maharani Gin ar líne agus as líne. Chomh
maith le siopa ar líne Rebel City, tá Maharani ar fáil
anois i 70 stocálaí ar fud na tíre agus fuair sé a chéad
liostú idirnáisiúnta le Century Wines, Singeapór le
déanaí.
Dúirt bunaitheoir Rebel City, Robert Barrett “Agus ár
mbealach chun an mhargaidh á cheapadh ar dtús, ní
fhéadfaimis riamh a bheith ag súil le COVID-19. Cé gur
thug an paindéim go leor dúshlán, rinneamar nuálaíocht
agus oiriúnú ar bhealaí nach bhféadfaimis a shamhlú.
Ní raibh sé i gceist againn díol ar líne chomh luath, ach
lig sé seo dúinn teagmháil dhíreach a dhéanamh lenár
dtomhaltóirí agus caidreamh luachmhar a thógáil leo
ón tús. Tá táirgí nua corraitheacha ar bun againn agus
lenár siopa ar líne beimid in ann iad seo a sheoladh ar an
margadh níos gasta ná riamh.“
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FÍS AGUS
STRUCHTÚR
STRAITÉISEACH
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Déantar obair an Choiste seo laistigh de chreat casta lena mbaineann gnéithe eacnamaíocha,
sóisialta, comhshaoil, beartais, rialála agus daonna. Agus an bealach is fearr le hearnáil agraibhia
na hÉireann a chur i gcoinne an chúlra sin, tá an Coiste tar éis a chinneadh: Beidh Éire ar thús
cadhnaíochta domhanda i gCórais Bia Inbhuanaithe (SFS) sna deich mbliana amach romhainn.
Tabharfaidh sé seo buntáistí suntasacha d’earnáil
agraibhia na hÉireann féin, do shochaí na hÉireann
agus don chomhshaol. Agus a thaispeáint go
gcomhlíonann earnáil agraibhia na hÉireann na
caighdeáin inbhuanaitheachta is airde - eacnamaíoch,
comhshaoil agus sóisialta - soláthróidh sé seo an
bonn freisin do bhuntáiste iomaíoch na hearnála sa
todhchaí. Trí chur chuige comhtháite maidir le córais
bhia a ghlacadh, féachfaidh Éire le bheith ina ceannaire
domhanda nuálaíochta do chórais inbhuanaithe
bia agus talmhaíochta, ag táirgeadh bia sábháilte,
cothaitheach agus ardluacha a bhfuil blas iontach air,
agus ag an am céanna ag cosaint agus ag feabhsú
ár n-acmhainní nádúrtha agus cultúrtha agus ag cur
leis do phobail bheoga tuaithe agus chósta agus don
gheilleagar náisiúnta.
Sa chomhthéacs seo, tá creat glactha ag an Straitéis
seo a bhaineann le misin ardleibhéil, agus sraith de
phríomhspriocanna agus de ghníomhartha mar bhonn
agus mar thaca leis. Léiríonn sé seo gluaiseacht le
déanaí go beartas dírithe ar mhisean a fhreagraíonn
do ‘dhúshláin mhóra’ agus a ghluaiseann ó chur chuige
cúng earnáilbhunaithe go claochlú níos uile-chórais.

Léirítear ailíniú idir na haidhmeanna agus na SDGanna
ábhartha tríd síos.
Tá ceithre phríomh-Mhisean sa Straitéis seo go 2030:
• Earnáil Talamh-Bia Inbhuanaithe, Cliste,
Comhshaoil
• Táirgeoirí Príomhúla Inmharthana agus
Athléimneacha le Folláine Fheabhsaithe
• Bia atá Sábháilte, Cothaitheach agus Achomhairc,
Iontaofa agus Luacháilte sa Bhaile agus Thar Lear

an Measúnú Cuí. Ní féidir i gcónaí a bheith sainiúil
ar bhealaí chuig spriocanna agus táirgí insoláthartha.
Tá go leor de na beartais eile a théann i bhfeidhm go
díreach ar an earnáil faoi réir próisis agus nósanna
imeachta rialachais ar leithligh. Mar sin féin, ba cheart
don treo straitéiseach atá leagtha amach anseo
ionchur a dhéanamh iontu agus tionchar a imirt orthu.
Seo a leanas breathnú mionsonraithe ar gach ceann
de na ceithre mhisean, chomh maith leis an gCreat
Monatóireachta agus Forfheidhmithe.

• Earnáil Iomaíoch agus Athléimneach, arna stiúradh
ag Teicneolaíocht agus Tallann
Moltar Creat Monatóireachta agus Forfheidhmithe
ardleibhéil freisin. Cuireann sé seo béim ar réimsí le
haghaidh comhoibrithe agus comhpháirtíochta laistigh
den earnáil, ach baineann sé le páirtithe leasmhara
seachtracha freisin i meicníochtaí maoirseachta agus
monatóireachta, le sainriachtanais maidir le gnéithe
comhshaoil. Foilsítear plean níos mionsonraithe leis
na gníomhartha agus a n-úinéirí, táirgí insoláthartha
agus amlíne lena chur i bhfeidhm ar leithligh, mar
aon leis an Measúnú Straitéiseach Comhshaoil agus
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MISEAN 1

Earnáil Agraibhia
atá Cliste ó thaobh
na hAeráide de agus
Inbhuanaithe ó thaobh
an Chomhshaoil de
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Tá dlúthbhaint ag an earnáil agraibhia lena toisí uile, ó thalamh go farraige agus ar feadh an tslabhra
luacha suas go dtí soláthar bia do thomhaltóirí, leis an timpeallacht nádúrtha. Caithfear an caidreamh
seo a chothromú chun earnáil agraibhia atá cliste ó thaobh an chomhshaoil de a chinntiú go mbeidh sí
inbhuanaithe sna deich mbliana amach romhainn agus ina dhiaidh sin.
Forbraíodh go leor beart fiúntach nuálach thar na
blianta, i gcomhar le príomhtháirgeoirí, chun tionchair
aeráide agus comhshaoil a mhaolú agus tá samplaí
iontacha de rath fíor tógtha ar chomhpháirtíochtaí.
Ó thaobh cháilíocht uisce de, an Clár Tacaíochta agus
Comhairleach um Inbhuanaitheacht Talmhaíochta
(ASSAP); ó thaobh na bithéagsúlachta de na EIPanna
faoi stiúir áitiúil mar an Bride; ó thaobh aeráide,
bithéagsúlachta agus cáilíochta uisce de, scéimeanna
agra-chomhshaoil ar scála náisiúnta mar GLAS; trealamh
iascaireachta nua, níos inbhuanaithe; agus Origin Green
- an t-aon chlár náisiúnta inbhuanaitheachta bia agus dí
ar domhan. In ainneoin tionscnamh mar seo, áfach, tá
méadrachtaí comhshaoil a bhfuil tionchar díreach ag an
earnáil orthu ag laghdú go diúltach.
Tá ról lárnach ag an talmhaíocht maidir lenár dintiúir
aeráide agus comhshaoil a chosaint. D’aithin an
earnáil gurb í an ranníocóir is mó le hastaíochtaí gás
ceaptha teasa na hÉireann, arb ionann í agus timpeall
an tríú cuid, agus ó thaobh cháilíocht an aeir de, tá sí
freagrach go heisiach as gach astaíocht amóinia. Cé
go bhfuil sé dúshlánach ó thaobh na hÉireann de agus
neamhghnách i gcomhthéacs idirnáisiúnta, léiríonn sé
tábhacht eacnamaíoch agus stairiúil na talmhaíochta in
Éirinn i gcomparáid le tionscail eile. Mar an úsáid talún
is mó in Éirinn, is í an talmhaíocht agus an fhoraoiseacht
an brú is mó ar cháilíocht uisce. Bhí tionchar ag

athruithe i ngníomhaíochtaí talmhaíochta, foraoiseachta
agus iascaireachta ar bhithéagsúlacht ar thalamh
agus ar muir. Cé gur fhan líon iomlán na mbó go
réasúnta seasmhach, tá leathnú ar an tréad déiríochta
mar thoradh ar bhaint cuótaí bainne agus tá brúnna
comhshaoil ar leith mar thoradh air. Tá ról le himirt ag
gach córas feirmeoireachta, áfach, maidir le tionchar
na talmhaíochta ar an aeráid agus ar an gcomhshaol a
laghdú.
Ag tabhairt aghaidh ar na deich mbliana go dtí
2030, caithfidh an earnáil agraibhia feabhsúcháin
shuntasacha phráinneacha a dhéanamh ar a
lorg comhshaoil. Tá ceannaireacht ó na páirtithe
leasmhara go léir fíorthábhachtach, toisc go mbeidh
creimeadh ar cháil na hÉireann mar tháirgeoir
inbhuanaithe bia ar ardchaighdeán mar thoradh ar
mhainneachtain feabhsúcháin a bhaint amach sa lorg
comhshaoil. Ciallóidh sé freisin nach féidir le hÉirinn
áit cheannródaíoch a ghlacadh go hidirnáisiúnta mar
abhcóide ar Chórais Bia Inbhuanaithe.
Cé go bhfuil an dúshlán suntasach, tá réitigh
ann agus is iad seo fócas na Spriocanna agus na
nGníomhartha a leagtar amach sa Mhisean seo
‘Earnáil Agraibhia atá Cliste ar Aeráid, Inbhuanaithe
ó thaobh an Chomhshaoil’. Glacann an Misean cur
chuige mionsonraithe, córasach chun aghaidh a
thabhairt ar gach gné den timpeallacht - aeráid,

amóinia, bithéagsúlacht, uisce, foraoisí, bia mara,
an bhithgheilleagar, caillteanas bia agus dramhaíl,
agus pacáistiú. Mar choimeádaithe na talún agus na
farraige, tá ról lárnach ag feirmeoirí, iascairí agus úinéirí
foraoise maidir le freagairt don éigeandáil aeráide
agus bithéagsúlachta. Cuirtear raon leathan cineálacha
cur chuige, gníomhartha, uirlisí agus teicneolaíochtaí
i láthair sa Mhisean seo chun cabhrú leo ar an turas
seo. Má chuirtear i bhfeidhm iad, cuirfidh siad ar a
gcumas gan a thuilleadh a mheas mar chuid den fhadhb
agus ina ionad sin, beidh siad mar chuid den réiteach.
Bheadh sé éagórach agus míréasúnta a bheith ag súil
go ndéanfadh príomhtháirgeoirí é féin agus dá bhrí sin
beidh tacaíochtaí airgeadais an Státchiste agus an AE ag
teastáil chun na gníomhartha agus na hinfheistíochtaí
riachtanacha a spreagadh ar leibhéal na feirme.
Cuirtear raon beart i láthair freisin do ghníomhaithe
eile sa chóras a shaothrú - cleachtóirí malairte eolais
poiblí agus príobháideach, taighdeoirí, próiseálaithe
agraibhia, miondíoltóirí, tomhaltóirí, an Rialtas, i measc
rudaí eile. Trí chomhiarrachtaí a lán daoine, de mheon
na comhpháirtíochta agus leis an uaillmhian a bheith
ina ceannaire i gCórais Bia Inbhuanaithe, is féidir leis
an earnáil agraibhia a ról a imirt i bhfeidhmiú laistigh
de theorainneacha pláinéadacha, ag seachadadh
timpeallacht chosanta go maith ar mhaithe le iad féin,
sochaí níos leithne na hÉireann, agus an dúlra féin.
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Sprioc 1
Sprioc 7
Neartaigh Origin Green
Green agus Tacaíochtaí
Inbhuanaitheachta eile
chun an Ardleibhéal
Uaillmhian don Earnáil
Agraibhia a léiriú

Sprioc 6
An Earnáil Agraibhia
a leabú sa Chiorclán,
Bithgheilleagar
Athghiniúnach
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Córas Agraibhia
Neodrach Aeráide a
fhorbairt faoi 2050

Sprioc 2
Bithéagsúlacht a
Athchóiriú agus a
Fheabhsú

Misean 1
Earnáil Agraibhia atá
Cliste ó thaobh na
hAeráide agus
Inbhuanaithe ó thaobh
an Chomhshaoil

Sprioc 5

Sprioc 4

Inbhuanaitheacht
Chomhshaoil na
hEarnála Bia Mara a
Fheabhsú

Foraoisí Éagsúla,
Ilfheidhmeacha a
fhorbairt

Sprioc 3
Láithreáin Ardstádais a
Chosaint agus Cur
le Dea-Cháilíocht Uisce
agus Éiceachórais
Uisceacha Sláintiúla
a Bhaint Amach
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CUSPÓIR 1
Córas Agraibhia Neodrach Aeráide
a fhorbairt ionas go laghdófar
Tionchar Aeráide Meatáin go
nialais faoi 2050 agus go ndéantar
astaíochtaí talmhaíochta atá fágtha
a chothromú le haistrithe; agus
Cáilíocht Aeir a Fheabhsú
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Tá na gníomhartha a leagtar amach
chun aghaidh a thabhairt ar an
gcuspóir seo deartha le tógáil orthu trí
phleananna, chláir agus thionscnaimh
níos mionsonraithe. Ba cheart
gníomhaíochtaí iomchuí a fhorbairt
agus a chur i bhfeidhm ó fhoinsí
maoinithe go poiblí agus ón Tionscal,
agus trí chomhpháirtíochtaí eile (féach
an Creat Faireacháin agus Feidhmithe
chun tuilleadh sonraí a fháil). Pléann na
gníomhartha le hastaíochtaí GHG agus
amóinia araon, agus tá comhbhuntáistí
iomadúla ag go leor acu do réimsí
comhshaoil eile, go háirithe cáilíocht
uisce agus bithéagsúlacht, agus buntáistí
eacnamaíocha á dtairiscint acu freisin.
Beidh ról atá ag síormhéadú i ról na
bhforaoisí i leithghabháil carbóin, i stóráil
carbóin i dtáirgí adhmaid lománaithe
agus in ionad ábhair a dhéantar as
breoslaí iontaise neamh-in-athúsáidte.
Léiríonn na gníomhartha iad siúd a
mholtar sna Cuair um Chostas Laghdaithe
Imeallach do GHGanna talmhaíochta,
foraoiseacht agus amóinia agus cinnfidh
uchtáil shuntasach agus aitheantas
náisiúnta rath.

GNÍOMH 1
Cuir an Treochlár ‘Ag Climatise’ i
bhfeidhm láithreach.
Leagann ‘Ag Climatise’ fís amach le haghaidh ‘earnáil
talmhaíochta neodrach ó thaobh aeráide de faoi
2050’. D’fhorbair an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara é de bharr rannpháirtíochta fairsing le páirtithe
leasmhara ó thionscal, taighde, beartas, feirmeoirí
agus grúpaí comhshaoil. Cuimsíonn sé 29 gníomh, le
spriocanna sonracha agus dúshlánacha atá dírithe ar
lorg comhshaoil na talmhaíochta a laghdú. Tá sé mar
aidhm acu seo astuithe GHGanna talmhaíochta agus
amóinia a laghdú, atá gar do bheith ina gcomhtháirgí
sa mhéid is go laghdófar an dara ceann díobh sin dá
laghdófaí an chéad cheann. Táthar ag gníomhú ar go
leor de na gníomhartha seo agus soláthraíonn siad
na príomhuirlisí le haghaidh stórála carbóin agus
laghdú astaíochtaí. Tabharfaidh bunú ‘Clár Feirme
Comharthaí’ treoir d’fheirmeoirí maidir le conas go leor
de na gníomhartha in Ag Climatise a chur i bhfeidhm.
Beidh comhoibriú i measc na ngeallsealbhóirí go
léir, go háirithe seirbhísí malairte eolais poiblí agus
príobháideach, mar eochair chun é a chur i bhfeidhm
go rathúil. Foráiltear le Ag Climatise go mbeidh laghdú
suntasach ar astaíochtaí meatáin, thart ar 24-47%, go
dtí 2050. Cuireann an Straitéis seo go 2030 leis an
uaillmhian seo trí iarracht a dhéanamh laghdú 10% ar a
laghad a bhaint amach i meatán bithghéine faoi 2030.
Ailíníonn sé seo le seasamh idirnáisiúnta an Phainéil
Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide (IPCC) agus léiríonn sé
an cur chuige atá á ghlacadh in áiteanna eile. I dteannta
le bearta chun astaíochtaí a laghdú, beidh ról lárnach
ag an teicneolaíocht chun tacú leis an uaillmhian seo.
Aithníonn Ag Climatise freisin an tábhacht a bhaineann

le foraoisiú a mhéadú i bhfad os cionn na leibhéal atá
ann go 8,000 ha in aghaidh na bliana ar a laghad. Beidh
ról tábhachtach ag ról na foraoiseachta maidir le déocsaíd charbóin a bhaint den atmaisféar trí urghabháil,
ábhair a chur in ionad agus fuinneamh ó bhreoslaí
iontaise agus an tábhacht a bhaineann le stóráil
charbóin i dtáirgí adhmaid bainte, geilleagar neodrach
aeráide a bhaint amach.

GNÍOMH 2
Pleananna mionsonraithe a tháirgeadh
faoi R2 2022 chun lorg comhshaoil
inbhuanaithe na n-earnálacha
déiríochta agus mairteola a bhainistiú.
Déanann Ag Climatise soiléir go gcuirfidh aon mhéadú
ar astaíochtaí meatáin bithghéine ó líon beostoic atá ag
méadú i gcónaí amhras ar bhaint amach na sprice seo.
Cé gur tháinig laghdú de réir a chéile ar líon na mbó
diúil le blianta beaga anuas, tá líon na mbó déiríochta ag
méadú i gcónaí, rud a chiallaíonn go bhfuil líon iomlán
na n-eallach réasúnta seasmhach ar an iomlán. Mar sin
féin, tá an méadú suntasach ar líon na mbó déiríochta
i roinnt réigiún ag cruthú dúshláin do roinnt táscairí
comhshaoil.
Ba chóir go ndéanfadh na pleananna seo:
• Laghdú iomlán na n-astaíochtaí meatáin, ocsaíd
nítriúil agus amóinia, agus rannchuidiú go dearfach
le cáilíocht agus bithéagsúlacht uisce a fheabhsú;
• Dul i ngleic le riachtanais rialála agus reachtacha
comhshaoil, ag cur spriocanna rialála na
reachtaíochta um Ghníomhaíocht Aeráide amach
anseo go dtí 2030 san áireamh, agus rialacháin
níotráití athbhreithnithe;
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• Na naisc agus na spleáchais idir an dá earnáil a
aithint;
• Tógáil ar na bearta Ag Climatise; go háirithe tionchar
na gcleachtas bainistíochta agus cur i bhfeidhm
na dteicneolaíochtaí atá ann cheana ar leibhéal na
feirme, chomh maith le teicneolaíochtaí maolaithe
meatáin agus amóinia atá ag teacht chun cinn,
bainistíocht féaraigh níos fearr a chur chun cinn, lena
n-áirítear úsáid nítrigine cheimiceach a laghdú agus
seamair a mhéadú (agus úsáid PastureBase Ireland),
géineolaíocht agus breiseáin beatha; agus
• Smaoinigh ar dhreasachtaí a theastaíonn chun
cleachtais agus teicneolaíochtaí ar fheirmeacha a
sheachadadh agus a chur i bhfeidhm, atá bunaithe ar
sheachadadh / feidhmíocht.
Tionscnaimh ar nós “Dairy Sustainability Ireland” (an
chéad chur chuige ‘iomlán na hearnála / an rialtais
iomláin’ chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an
tionscail), feirmeacha comharthaíochta Teagasc (agus
treoirphlean beartaithe “Feirm Déiríochta Inbhuanaithe
na Todhchaí”) agus seirbhísí comhairleacha (poiblí agus
príobháideach) ríthábhachtach anseo chun tacú le
feirmeoirí agus chun cabhrú leo cleachtais nua a chur i
bhfeidhm.
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GNÍOMH 3
Nuashonraigh Ag Climatise, de réir mar
is gá, chun comhsheasmhacht leis na
spriocanna nua a chomhaontaítear go
náisiúnta agus go hidirnáisiúnta don
earnáil agraibhia a chinntiú.
Climatise ach an chéad chéim sa talmhaíocht
agus cuireann sé le maolú aeráide. Sa Bhille um
Ghníomhaíocht Aeráide agus Ísealcharbóin (Leasú)
2020, leagtar amach cuspóir aeráide Náisiúnta 2050
na hÉireann chun ‘geilleagar neodrach ó thaobh na
haeráide’ a bhaint amach, a chothromaíonn astaíochtaí
agus aistrithe laistigh den Stát faoi dheireadh 2050
agus sna blianta ina dhiaidh sin. Tá sé tábhachtach a
thabhairt faoi deara go n-aithníonn an dréacht-Bhille
tréithe sainiúla meatáin bithghéine agus an fhíric nach
bhfuil sé riachtanach ná indéanta meatán a laghdú
go nialas. Tabharfaidh sé isteach córas de bhuiséid
charbóin 5 bliana i ndiaidh a chéile ar fud an gheilleagair
ag tosú i 2021, agus beidh talmhaíocht faoi réir sprioc
earnála - léireofar iad sin i nuashonruithe Ag Climatise.
Beidh fócas ar leith ag na nuashonruithe seo ar na
bearta is gá chun na spriocanna athbhreithnithe a
bhaint amach ar theicneolaíochtaí laghdaithe ar dóigh
dóibh teacht i bhfeidhm go luath amach anseo, mar
bhreiseáin beatha, dul chun cinn i ngéineolaíocht
beostoic a mbeidh tionchar suntasach acu ar aschur
astaíochtaí agus a fhritháireamh níos mó trí forlámhú
agus stóráil carbóin feabhsaithe. Beidh Teagasc, Bord
Bia, cleachtóirí malairte eolais agus raon geallsealbhóirí
eile ríthábhachtach sa phróiseas seo chun Ag Climatise
a chur i bhfeidhm agus a nuashonrú (féach Sprioc 7
freisin).

GNÍOMH 4
Rolladh amach ‘Feirmeoireacht
Charbóin’.
Tá Ag Climatise tiomanta do scéim phíolótach um
thrádáil charbóin ar an bhfeirm, chun luach saothair
a thabhairt d’fheirmeoirí as na hearraí poiblí atá á
soláthar acu. Tá buntáistí ag baint le C-thrádáil go
háirithe nuair is féidir leis gníomhaíocht dhearfach níos
mó a shlógadh agus tacú le nuálaíocht ar leibhéal na
feirme a bhféadfadh laghdú infhíoraithe astaíochtaí
agus CO a bheith mar thoradh air2 aistrithe san fhardal
talmhaíochta agus LULUCF. Tá scóip ann freisin ról
na bhforaoisí agus na margaí deonacha carbóin a
mheas. Ba cheart go mbeadh sé seo ar aon dul leis an
Tionscnamh Feirmeoireachta Carbóin AE atá beartaithe
mar atá leagtha amach sa Straitéis Feirme go Forc,
trína mbeidh creat rialála nua chun aistrithe carbóin
a dheimhniú mar bhonn agus taca le híocaíocht le
feirmeoirí. Éileoidh sé seo roinnt eilimintí, mar a leanas:
a.	Saothrú cleachtais bainistíochta talún atá
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a
laghdaíonn CO2 caillteanas ó thalamh. Is foinse
glan dé-ocsaíd charbóin é féarach na hÉireann
agus caithfear aghaidh a thabhairt air seo. Is iad na
príomhghnéithe chun é seo a bhaint amach; stoic
charbóin orgánacha ithreach atá ann a chothabháil,
spotaí a phlugáil in ithreacha orgánacha, astaíochtaí
nua ar ithreacha atá íogair ó thaobh astaíochtaí a
chosc agus forghabháil fadtéarmach in ithreacha
féaraigh a fheabhsú. Teastaíonn tuiscint níos
iomláine ar an acmhainneacht leithlisithe ar
fheirmeacha, d’fhonn na heilimintí ábhartha go léir
san fhardal a áireamh sa todhchaí.

b.	Bearta a fhorbairt a thugann creidiúint d’fheirmeoirí
as cleachtais a dhéanann carbón a urghabháil,
ie creidmheasanna carbóin nó feirmeoireacht
charbóin. Éilíonn sé seo tomhas, tuairisciú agus
fíorú bunaithe ar fhianaise. Ceann de na chéad
chéimeanna a bheidh ann ná an ‘Réadlann
Náisiúnta Carbóin’ a bhunú, mar chuid dhílis de na
‘Feirmeacha SignPost’, a sholáthróidh tomhas ón
mbarr anuas ar fhloscanna GHG ó raon cineálacha
ithreacha éagsúla. Tá gá le feabhsuithe ar raon tacar
sonraí eile amhail sonraí gníomhaíochta ar leibhéal
na feirme agus na páirce, sonraí suirbhé lidar, fás féir
& samhaltú barr, sonraí aeráide agus ithreacha agus
léarscáileanna ithreacha chun rátaí forghabhála ar
leibhéal náisiúnta a sholáthar a chuirfidh bonn eolais
faoi urghabháil ar an bhfeirm. Ba cheart go mbeadh
sé seo ar aon dul le pleananna an Choimisiúin
Eorpaigh chun creat rialála a fhorbairt chun aistrithe
carbóin a dheimhniú bunaithe ar chuntasaíocht
charbóin láidir trédhearcach, chun monatóireacht
agus fíorú a dhéanamh ar bharántúlacht aistrithe
carbóin.
c.	Rannpháirtíocht leanúnach le Suirbhéireacht
Ordanáis Éireann (OSI) agus an EPA chun an clúdach
talún mionsonraithe náisiúnta agus an léarscáil
úsáide talún a chomhlánú.
d.	Beidh gá le meicníocht deimhniúcháin
neamhspleách, láidir, iontaofa a thabhairt isteach a
sholáthraíonn monatóireacht, tuairisciú agus fíorú
ardchaighdeáin (a d’fhéadfaí a shamhaltú ar na
cóid charbóin Coillearnaí agus Talamh Móna atá i
bhfeidhm sa RA faoi láthair). Is é an chéad chéim
leis seo staidéar féidearthachta a dhéanamh ar
mhargadh deonach trádála carbóin a fhorbairt a
dhéanann imscrúdú freisin ar an bhféidearthacht
maoiniú ón earnáil phríobháideach a úsáid chun

tacú le hinfheistíocht i scéimeanna feirmeoireachta
carbóin a mhéadóidh forghabháil agus / nó a
laghdóidh astaíochtaí in ithreacha, foraoiseacht agus
tailte portaigh.
e.	Ba cheart grúpa oibre a bhunú chun scrúdú a
dhéanamh ar indéantacht Mhargadh Carbóin a
fhorbairt chun a chur ar chumas feirmeoirí an
leas a bhaint as carbón breise a urghabhadh ar a
bhfeirmeacha. Beidh maoiniú aeráide, ó fhoinsí
poiblí agus príobháideacha araon ríthábhachtach
sa bheart seo agus i mbearta eile. Pléitear é seo
a thuilleadh sa Chreat Monatóireachta agus
Forfheidhmithe.

GNÍOMH 5
Beidh ról ceannasach ag Éirinn i múnlú
an chaoi a dtuigtear agus a dtugtar
aghaidh ar astaíochtaí gás ceaptha
teasa ó fheirmeoireacht beostoic.
De réir mar a théann taighde chun cinn ar shaintréithe
éagsúla GHGanna éagsúla, go háirithe astaíochtaí gearrshaoil mar mheatán, caithfear iad seo a aithint agus a
léiriú ag Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar
Athrú Aeráide agus ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar
Athrú Aeráide.
Beidh ról na nuálaíochta agus an taighde ríthábhachtach
maidir leis seo agus chun GHGanna agus amóinia a
laghdú, agus ba cheart tosaíocht a thabhairt do cheithre
réimse taighde go háirithe:
• Breiseáin beatha núíosacha chun leibhéal na
n-astaíochtaí meatáin bithghéineacha a laghdú, lena
n-áirítear a sábháilteacht agus a n-éifeachtúlacht.
Tá dlúthbhaint aige seo leis an bhféidearthacht

deiseanna nua dobharshaothraithe a fhorbairt, go
háirithe an ról a d’fhéadfadh a bheith ag airíonna
frith-mheatánagineacha speiceas áirithe feamainne
in aistí bia beostoic athchogantaigh.
• Féar, luibheanna agus cineálacha farae a
sheachadann táirgeacht féasóg riachtanach agus fad
saoil ag leibhéil níos ísle de chur i bhfeidhm nítrigine.
• Bithphróiseáil Féar le haghaidh éifeachtúlacht
mhéadaithe nítrigine agus próitéine agus astuithe
chuig aer, ithir agus uisce a ísliú.
• Géineolaíocht ainmhithe a chumasaíonn pórú
beostoic le hastaíochtaí níos ísle.
Freisin:
a.	
Comhoibriú laistigh den Chomhghuaillíocht
Taighde Domhanda ar GHGanna Talmhaíochta agus
le tíortha a bhfuil dúshláin chosúla os a gcomhair
(mar an Nua-Shéalainn), go háirithe i réimsí mar;
taighde chun meatán bithghéine a laghdú ar scála,
lena n-áirítear trí phórú ainmhithe, teicnící chun
forghabháil carbóin ithreach a fheabhsú faoi chórais
innilte agus cineálacha cur chuige chun neodracht
aeráide a bhaint amach. Ba cheart go ndéanfadh
comhpháirtíochtaí straitéiseacha a dhoimhniú, trí
thaighde agus fhorbairt, foghlaim trí dhéanamh agus
rannpháirtíocht feirmeoirí dul chun cinn níos gasta
maidir leis na saincheisteanna comhleasa seo.
b.	
Táthar ag súil go gcuirfear deireadh le cleachtadh
deisce atá á dhéanamh faoi láthair ar Lárionad
Náisiúnta Feabhais i dTaighde agus Nuálaíocht
Inbhuanaitheachta Comhshaoil (GHGanna,
Amóinia, cáilíocht uisce agus bithéagsúlacht) a
thabhairt chun críche i 2021 agus ba cheart go
mbeadh sé seo mar bhunús le conas dul ar aghaidh
le tionscnamh den sórt sin. Ina theannta sin, ba
cheart na pointí seo a leanas a chur san áireamh:
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•

 aithfidh Éire a hacmhainn agus a saineolas in
C
eolaíocht astaíochtaí aeráide agus gás ceaptha
teasa agus amóinia a mhéadú agus a bheith in
ann saineolas a sholáthar do thionscadail agus
d’iarrachtaí idirnáisiúnta, go háirithe tuarascálacha
IPCC

•

Tá géarghá le saineolas a fhorbairt in eolaíocht
meatáin agus i leithlisiú carbóin ithreach. Is
ionann meatán enteric agus 56% d’astaíochtaí
talmhaíochta iomlána agus teastaíonn réitigh go
práinneach chun é seo a laghdú ar scála

•

 á an-tionchar ag samhlacha taighde poiblíT
príobháideacha mar Food for Health Ireland,
VistaMilk agus BiOrbic agus iad ag déileáil le
ceisteanna móra taighde agus ba cheart go
mbeadh an tsamhail chomhoibritheach seo mar
bhonn agus mar thaca ag taighde agus nuálaíocht
inbhuanaitheachta.

•

Ba cheart go mbeadh an clár taighde ag teacht
le moltaí na Gníomhaireachta um Chaomhnú
Comhshaoil maidir le Tuarascálacha Measúnaithe
cúig bliana (5YAR) a sheachadadh ar thuiscint
ar athrú aeráide, a thionchair agus a roghanna
freagartha

•

Chun na hionchais rathúlachta sna hiarrachtaí
taighde seo a uasmhéadú, go háirithe maidir
le meatán enteric a laghdú, glacfaidh sé
seo ceannaireacht thiomnaithe, fócas misin
(féach Sprioc 1, Misean 4), dóthain acmhainní
príobháideacha agus poiblí, agus an tallann is fearr
ar domhan Tá le tairiscint

•
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M
 ar phrionsabal ginearálta, ní mór do gach
gníomhaíocht taighde inbhuanaitheacht
chomhshaoil a chur san áireamh níos fearr. Go
háirithe, ní mór do thaighde táirgeachta príomhúil

cur chuige níos iomlánaíoch a ghlacadh ionas nach
mbreathnófar ar uaillmhianta táirgiúlachta nó
iomaíochais ar leithligh ó uaillmhianta comhshaoil
amhail éiceachórais fheidhmiúla a choinneáil.

GNÍOMH 6
Déan taighde agus cuir chun cinn an
coincheap ‘Talmhaíocht Athghiniúnach’,
go háirithe faoi dhálaí na hÉireann.
Tá sé mar aidhm ag an gcineál seo talmhaíochta
acmhainn táirgiúlachta na hithreach a fheabhsú,
leibhéil charbóin san aer a laghdú trí í a athghabháil
agus a stóráil san ithir agus innilt ainmhithe a
bhainistiú chun an dúlra a mhacasamhlú.

GNÍOMH 7
Foinsí fuinnimh in-athnuaite (RE) a
mhéadú, go háirithe díleá anaeróbach,
soláthar bith-innealtóireachta agus
bithmhaise, agus gréine PV; díriú ar
éifeachtúlacht fuinnimh; agus scrúdú
a dhéanamh ar bhacainní féideartha ar
rolladh amach RE ar leibhéal na feirme,
lena n-áirítear an tacaíocht riachtanach
do mhicrea-ghiniúint agus rochtain ar
an eangach.
Aithníonn Ag Climatise go bhfuil ról lárnach le himirt
ag earnáil na talmhaíochta maidir le cuidiú le hÉirinn
a spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach
trí ábhair bhithfhuinnimh agus bith-bhunaithe a
sholáthar chun breoslaí iontaise agus ábhair atá dian ar
fhuinneamh a dhí-áitiú. Ina theannta sin, má ghlactar le

héifeachtúlacht fuinnimh agus giniúint teicneolaíochta
in-athnuaite ar leibhéal na feirme is féidir íomhá glas
na hearnála agraibhia a fheabhsú go náisiúnta agus go
domhanda. Ba mhaith le saoránaigh agus le feirmeoirí
araon go n-íocfaí iad as leictreachas fuinnimh inathnuaite barrachais a tháirgeadh sa bhaile. Is beart
coigilteas costais é glacadh le micrea-ghiniúint inathnuaite ar leibhéal na feirme, agus soláthraíonn an
iomarca leictreachais sruth breise giniúna ioncaim. Ina
theannta sin, tugann siad seo deiseanna tábhachtacha
éagsúlaithe feirme. Beidh rolladh amach, in 2021,
creat cumasúcháin do mhicrea-ghiniúint, a théann i
ngleic le bacainní atá ann cheana agus a bhunaíonn
tacaíochtaí oiriúnacha, mar a bhíothas ag súil leis i
bPlean Gníomhaíochta Aeráide 2019, ríthábhachtach
chun an gníomh seo a sheachadadh. Faoi dheireadh,
tá sé tábhachtach go ndéanfaí measúnú ábhartha
maidir le haon tionscadal fuinnimh in-athnuaite a
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar shuíomhanna
cosanta nó íogaire. Ba cheart machnamh a dhéanamh
ar idirphlandáil, conairí fiadhúlra agus teorainneacha /
scáileáin nuair is cuí. Ba cheart machnamh cúramach a
dhéanamh ar scála agus ar shuíomh na bhforbairtí.

GNÍOMH 8
Leanfaidh an tionscal bia agus dí
ag laghdú astuithe GHG agus ag
forbairt cineálacha cur chuige nialas
dramhaíola.
Mar a aibhsíodh i dTuarascáil Ullmhacht-Radar Bord Bia,
ní mór do gach gníomhaí sa slabhra soláthair tosaíocht
a thabhairt dá CO a laghdú2 astaíochtaí. Cuireann an
Radar béim freisin ar bhearna ullmhachta a d’fhorbair
idir cuideachtaí bia ag leibhéil éagsúla láimhdeachais.
Tá cuideachtaí níos lú tite taobh thiar de mhonaróirí

níos mó agus iad ag tabhairt tosaíochta dá gcuid CO2
laghdú astaíochtaí agus mar sin ba cheart go dtabharfaí
tosaíocht dó aghaidh a thabhairt air seo. Ba cheart
don Rialtas (lena n-áirítear Bord Bia, BIM, Enterprise
Ireland, EPA & an SEAI) leanúint de thacaíochtaí a
sholáthar do ghnólachtaí maidir le gníomhaíocht
aeráide, éifeachtúlacht fuinnimh, meantóireacht
inbhuanaitheachta, fiontar glas agus cláir tacaíochta
glasa d’fhonn samhlacha gnó ísealcharbóin a fhorbairt.
Ba cheart do ghnóthais comhoibrithe nua a fhorbairt
le feirmeoirí chun a n-astaíochtaí a laghdú. Cuideoidh
sé seo lena chinntiú go gcoinníonn cuideachtaí suas le
héilimh inbhuanaitheachta méadaitheacha custaiméirí
domhanda. Beidh Clár Origin Green feabhsaithe
ríthábhachtach maidir leis seo (féach Sprioc 7 thíos).

GNÍOMH 10
Déan anailís riosca chun tionchar an
athraithe aeráide ar tháirgeadh bia agus
sábháilteacht bia na hÉireann a mheas
sna réimsí seo a leanas go háirithe:
Sláinte ithreach, táirgeadh barr - a luach cothaithe
agus tocsaineacht - go háirithe mycotocsainí (ie
comhdhúile tocsaineacha a tháirgtear go nádúrtha ag
múnlaí áirithe), sláinte ainmhithe agus ar aghaidh chuig
sláinte an duine, agus leas ainmhithe, bláth algach
agus dobharshaothrú, pataiginí ar fud an bhiashlabhra
agus bithéagsúlacht.

GNÍOMH 9
Ullmhaigh don athrú aeráide trí
na gníomhartha atá sa Phlean
Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide
Talmhaíochta, Foraoise agus Bia Mara
reachtúil a chur i bhfeidhm.
Beidh an earnáil agraibhia ar cheann de na
hearnálacha is mó a dtéann an t-athrú aeráide i
bhfeidhm orthu trí aimsir athraitheach agus níos déine
mar thuilte, triomaigh agus stoirmeacha. Dá bhrí sin
is gá a chinntiú go ndéanfar córais a phromhadh sa
todhchaí d’fhonn aon bhagairtí gaolmhara a laghdú
agus athléimneacht a thógáil lena n-áirítear i gcoinne
cur isteach ar mhargaí agus slabhraí soláthair. Mar aon
le cur i bhfeidhm an Phlean Oiriúnaithe Earnála, tá sé
riachtanach forbairt acmhainne agus ardú feasachta
chun athléimneacht a fheabhsú ar leibhéal bunscoile
agus tionscail.
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BOSCA 3: AG CLIMATISE
An Ag Tá treochlár aeráide bunaithe ar astaíochtaí
meatáin agus suntasacht a chobhsút laghdú ar
leasachánastaíochtaí ocsaíd nítriúil gaolmhar,
rud a d’fhág go raibh laghdú iomlán ar astaíochtaí
gás ceaptha teasa talmhaíochta faoi 2030. Tá an
treochlár bunaithe ar thréad cobhsaí - Cuirfidh
méadú ar líon na beostoic in amhras amhras faoi
bhaint amach na sprice seo. Go ríthábhachtach,
soláthraíonn sé sraith spriocanna don tionscal agus
d’fheirmeoirí oibriú i dtreo an lorg agra-chomhshaoil
foriomlán a laghdú.
Tá sé mar aidhm ag Ag Climatise:
1. Astaíochtaí GHG ón earnáil a laghdú. Is iad
meatán ó choipeadh enteric agus ocsaíd nítriúil ó
úsáid leasacháin na gáis cheaptha teasa is mó ón
talmhaíocht.
2. Acmhainneacht leithlisithe carbóin earnáil úsáide
talún na hÉireann a mhéadú.
3. Caillteanas cothaitheach a laghdú agus cur le
cáilíocht uisce agus bithéagsúlacht níos fearr.
4. Comhlíon ár spriocanna laghdaithe astaíochtaí
amóinia.
5. Córais bhainistíochta bia agus úsáide talún
inbhuanaithe, athléimneach a thógáil a
chomhlíonann na hoibleagáidí aeráide agus
comhshaoil seo, agus a chomhlíonann ionchais
an mhargaidh freisin.
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6. Ár ndul chun cinn a chur in iúl go trédhearcach;
beidh ról lárnach ag ár gclár Origin Green maidir
leis seo.
Molann an treochlár dhá shnáithe gníomhaíochta
- gníomhartha is féidir a chur i bhfeidhm inniu
agus forbairt ghníomhartha trasghearrthacha sa
todhchaí.
Leagann an chéad cheann amach fiche caingne thar
roinnt réimsí ar nós úsáid nítrigine cheimiceach a
laghdú, úsáid níos mó a bhaint as úiré chosanta,
géinitíopáil an tréad ar fad, sláinte ainmhithe a
fheabhsú, cion próitéine amh i mbeatha ainmhithe
a laghdú chun caillteanas amóinia a laghdú,
trí bhreiseáin beatha núíosacha a úsáid chun
meatán bithghéine a laghdú, ag méadú réimse na
talmhaíochta orgánaí, ag laghdú déine bainistíochta
ithreacha móna, ag méadú foraoisithe agus ag
laghdú úsáid fuinnimh talmhaíochta.
Tá an gníomhartha cumasaithe trasghearrthacha sa
todhchaí beidh naoi ngníomh ar fud réimsí ar nós
forbairt ghairmiúil leanúnach comhairleoirí, líonra
feirmeacha comharthaíochta a bhunú, ionad barr
feabhais a bhunú i dtalmhaíocht chliste aeráide agus
taighde ar úsáid talún, foinsí nua maoinithe, agus
‘Todhchaí na Idirphlé Feirmeoireachta in Éirinn ’,
lena n-áireofar feirmeoirí, eolaithe, comhshaolaithe
agus grúpaí sóisialta chun réitigh phraiticiúla a fháil
ar thalmhaíocht tháirgiúil, inbhuanaithe.

Cuireann an treochlár béim ar an bhfíric go
gciallóidh mainneachtain athruithe a chur i
bhfeidhm lena n-áirítear iad siúd in Ag Climatise
go mbeidh gá le gníomh ceartaitheach níos radacaí
chun a chinntiú go gcomhlíontar tiomantais
chomhshaoil. Beidh taighde eolaíoch agus
nuálaíocht, luasghéarú ghlacadh an chleachtais
is fearr ar leibhéal na feirme, agus oibriú i
gcomhpháirtíocht ina fhachtóirí rathúlachta
criticiúla chun fís na neodrachta aeráide a bhaint
amach.
Deirtear sa treochlár go bhféadfadh impleachtaí
sóisialta a bheith ag beartais a chuirtear i bhfeidhm
chun laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach
agus chun aistriú carbóin a fheabhsú nach mór
aghaidh a thabhairt orthu le haghaidh trasdula
díreach. Tá gníomh ann chun ‘Idirphlé Todhchaí
na Feirmeoireachta in Éirinn’ a bhunú, ina mbeidh
feirmeoirí, eolaithe, comhshaolaithe agus grúpaí
sóisialta chun réitigh phraiticiúla a fháil ar
thalmhaíocht tháirgiúil, inbhuanaithe.
Is féidir sonraí iomlána Ag Climatise a fháil anseo:
gov.ie.

CUSPÓIR 2
Bithéagsúlacht
a Athchóiriú
agus a Fheabhsú
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GNÍOMH 1
Tógáil ar an ‘Píolótach Suirbhé
Comhshaoil Feirme’ chun bunlínte de
ghnáthóga bithéagsúlachta, lena n-áirítear
fálta sceach, a bhunú ar gach feirm chun
forbairt beartais sa todhchaí a threorú
agus dul chun cinn a thomhas.
Tá sé seo tábhachtach go háirithe maidir le láithreáin
Natura 2000 (SACanna agus SPAnna) d’fhonn
tionchair ó thalmhaíocht a sheachaint nó a laghdú,
mar shampla athruithe ar fhéarach leathnádúrtha
atá ann cheana féin a bhfuil luach éiceolaíoch ag
baint leis d’úsáid talún de chineál éigin eile. Cuirfear
staidéir ábhartha ar thionchair dhíreacha agus
indíreacha féideartha ar fáil do chomhairleoirí agrachomhshaoil agus d’oibrithe talmhaíochta ábhartha
(lena n-áirítear feirmeoirí), áit a bhfuil suíomhanna
Natura 2000 nó gabhdóirí éiceolaíocha ardluacha eile
i láthair ar ghabháltas talún. Áireofar leis seo, ach gan
a bheith teoranta dóibh, léirthuiscint ar chriosanna
maolánacha iomchuí (m.sh. i dtéarmaí éifeachtaí
suaite ar Iarscríbhinn II / IV (Treoir maidir le Gnáthóga)
agus Iarscríbhinn I (Treoir Éan) nó speicis ardluacha
cóngaracha eile atá tábhachtach go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta gabhdóirí. Maidir le dea-chleachtas,
ba cheart maolú a ndearnadh measúnú cuí air a chur
i bhfeidhm ar aon éifeachtaí gan choinne nó éiginnte
sa Straitéis. Cuirfear litríocht eolaíoch ar chriosanna
maolánacha gnáthóige ar fáil freisin (e.g. éifeachtaí
hidreolaíocha na foraoiseachta ar thailte portaigh).
Cuirfidh oiliúint maidir le sainaithint na ngnáthóg seo
le bearta intí atá ann cheana. Ina theannta sin, bhí
Teagasc ina cheannaire san AE ag ionchorprú tuairisciú
inbhuanaitheachta ina thuairisciú suirbhé feirme. Cé
64

go bhfuil sé dúshlánach, ba cheart do DAFM agus
Teagasc comhoibriú chun machnamh a dhéanamh ar
thomhais bhreise bithéagsúlachta a chur isteach sa
Suirbhé Náisiúnta Feirme.

GNÍOMH 2
Scéimeanna agra-chomhshaoil níos
spriocdhírithe a chur i bhfeidhm faoin
gcéad Chlár Forbartha Tuaithe (RDP)
eile chun gnáthóga agus speicis na
hÉireann a chosaint agus a fheabhsú.
Ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí bunaithe
ar thorthaí sna scéimeanna seo, lena n-áirítear
íocaíochtaí as bearta sonracha a sheachadadh ar fud
na bithéagsúlachta (m.sh. caomhnú fálta sceach agus
aghaidh a thabhairt ar an laghdú ar éin talamh feirme,
i gcomhar leis an NPWS), forghabháil carbóin agus
cáilíocht uisce. Ba cheart suíomhanna Natura 2000
a mheas go hoiriúnach sna scéimeanna seo, agus
aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann
leis na bearta is iomchuí a chur i bhfeidhm sna
háiteanna is oiriúnaí maidir le láithreáin Natura, agus
pleananna nó cláir ábhartha a scagadh lena chinntiú
go bhfuil siad dírithe go leor chun tionchair ar Natura
2000 a sheachaint. suíomhanna. Trí thionscadail
áitiúla agus torthaí-bhunaithe a thabhairt isteach a
bhfuil ionchur ag na feirmeoirí féin sa dearadh, mar
shampla trí EIPanna, tairgeann siad go leor foghlaim
le tionscnaimh a thógáil. Ba cheart machnamh a
dhéanamh ar chlár spriocdhírithe a fhorbairt do
thalamh feirme Ardluacha Dúlra (HNV), arna oiriúnú
go háitiúil go hidéalach do thírdhreacha éagsúla
agus le híocaíochtaí bunaithe ar thorthaí chun an
bhainistíocht is fearr a spreagadh. Tá os cionn 1m ha

de thalamh feirmeoireachta Ardluacha Dúlra (HNV)
ag Éirinn, ceantair atá á mbainistiú go fairsing ar
stórtha dúlra agus cultúir iad a chuireann go dearfach
le slite beatha. Ba cheart go léireodh an breithniú seo
cáilíocht agus luach na ngnáthóg seo, chomh maith leis
an gcostas ard a bhaineann le gnáthóga díghrádaithe
agus caillte a athbhunú.

GNÍOMH 3
Dul i mbun athbhreithnithe náisiúnta
ar úsáid talún agus tacú le forbairt
straitéise úsáide talún faoi stiúir DECC.
Críochnófar an léarscáil náisiúnta um chlúdach talún
atá á dhearadh faoi láthair ag an OSI agus an EPA i
gcomhar le DAFM agus príomhpháirtithe leasmhara
eile i 2021. Tá acmhainní suntasacha á n-infheistiú ina
leith seo trí úsáid a bhaint as cianbhrath. Cuirfidh an
léarscáil seo faisnéis luachmhar ar fáil maidir leis an
gclúdach talún náisiúnta agus úsáid talún. Ina theannta
sin tá tús curtha le hobair ag Natural Capital Ireland ar
chuntais Chaipitil Nádúrtha a cheapadh d’Éirinn agus
ba cheart iad seo a nascadh trí, mar shampla, na cuntais
a éascaíonn anailís costais is tairbhe. Ina theannta sin,
ba cheart go leanfadh an obair leanúnach a rinne BIM
le Córas na Cuntasaíochta Comhshaoil-Eacnamaíochta
na Náisiún Aontaithe (SEEA) d’earnáil Bia Mara na
hÉireann d’fhonn cur le bainistíocht inbhuanaithe na
hearnála.

GNÍOMH 4
Beidh ról gníomhach agus cuiditheach
ag Éirinn i bhforbairt beart chun na
cuspóirí maidir le húsáid lotnaidicídí
a laghdú i Straitéis Bithéagsúlachta
2030 an AE agus sa Straitéis Feirme go
Forc agus go háirithe, an cuspóir úsáid
lotnaidicídí a laghdú 50% faoi 2030.
GNÍOMH 5
Déan measúnuithe iomchuí agus
ábhartha ar thionchar mholtaí níos
mionsonraithe an Choimisiúin maidir
le húsáid lotnaidicídí a laghdú ag an am
céanna,
go háirithe an poitéinseal go gcaillfear barr laistigh
agus réimse dramhaíola bia níos faide síos an slabhra,
chomh maith le hiomaíochas a chailleadh, rud a
d’fhéadfadh athrú ar chóras feirme agus úsáid talún
a bheith mar thoradh air. Agus aitheantas á thabhairt
don leibhéal measartha íseal d’úsáid lotnaidicídí in
Éirinn agus comhlíonadh leanúnach le Treoir um
Úsáid Inbhuanaithe an AE, ba cheart athbhreithniú
a dhéanamh ar úsáid lotnaidicídí ar fud na hearnála
talmhaíochta agus ba cheart obair a chur chun cinn
ar: (i) giniúint cineálacha nua barr ag baint úsáide as
Teicnící Nua Pórúcháin Plandaí (ie uirlisí pórúcháin
beachtais), (ii) úsáid níos forleithne as Bainistíocht
Chomhtháite Lotnaidí (IPM) chun brú lotnaidí a laghdú,
(iii) rothlú barr a mbíonn barra níos éagsúla i gceist
leis, agus (iv) tuilleadh taighde agus aistriú eolais
sna réimsí seo chomh maith le héifeachtúlacht táirgí
bitheolaíocha do chórais saothraithe na hÉireann.

GNÍOMH 6
Ionchur sa chéad Phlean Gníomhaíochta
Náisiúnta Bithéagsúlachta eile, go
háirithe maidir leis an gcaoi ar féidir
leis na hearnálacha talmhaíochta,
foraoiseachta agus iascaigh cur le
caomhnú agus athchóiriú gnáthóg,
speiceas agus limistéar cosanta atá faoi
bhagairt.
GNÍOMH 7
A chinntiú go gcuirtear na gníomhartha
riachtanacha don talmhaíocht san
áireamh sa Phlean Pollinator UileÉireann nua agus go scaiptear iad ar
fheirmeoirí.
Tá cleachtais bhainistíochta talún iomchuí riachtanach
chun pollinators a chaomhnú in Éirinn.

GNÍOMH 8
A chinntiú nach gcuireann feirmeacha
agus foraoisí le scriosadh agus leithlisiú
gnáthóige, agus go gcosnaíonn siad
gnéithe den oidhreacht chultúrtha agus
de thírdhreacha traidisiúnta freisin.
Ba cheart go n-áireofaí leis seo forfheidhmiú níos fearr
ar na rialacha comhshaoil atá ann, lena n-áirítear cur
chun feidhme neartaithe na Rialachán Talmhaíochta um
Measúnú Tionchair Timpeallachta (EIA) d’fhonn baint
gnáthóige agus cailliúint linnte carbóin a sheachaint. Ba

cheart go mbeadh aon riosca / rioscaí d’aon láithreáin
Natura 2000 mar thoradh ar ghníomhaíochtaí nó fiontar
talmhaíochta nua faoi réir riachtanas measúnaithe
comhshaoil oiriúnach faoi chritéir AA agus EIA
(Talmhaíocht). Ina theannta sin, ba cheart oibríochtaí a
sheachaint i réimsí aitheanta de speicis éan mamaigh
(volant agus neamh-volant) agus Iarscríbhinn I (Treoir
na nÉan) le linn an tséasúir pórúcháin nó geimhridh
d’fhonn suaitheadh a íoslaghdú. Déanfaidh an cur
chuige seo éifeachtaí trasteorann a ghéilleadh nuair is
iomchuí ar bhonn cás ar chás.

GNÍOMH 9
Bainistíocht athchóirithe a dhéanamh
ar ghnáthóga tailte portaigh innilte
(trí, mar shampla, Comhpháirtíochtaí
Nuálaíochta na hEorpa).
GNÍOMH 10
Tógáil ar na bearta a tugadh isteach
chun bithéagsúlacht níos mó i
bhforaoisí a chosaint agus a chothú
mar chomhdhéanamh íosta leathanduilleach,
deacrachtaí ó chúrsaí uisce agus gnéithe
seandálaíochta, Réimsí Feabhsú Bithéagsúlachta
agus Ciste Comhshaoil na Coillearnaí, agus ag an am
céanna aithníonn siad an gá lena n-inmharthanacht
eacnamaíoch a choinneáil mar go dtugann foraoisí a
bhfuil bithéagsúlacht shaibhir earraí suntasacha poiblí
agus buntáistí sochaíocha iontu.
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CÁS-STAIDÉIR:

ATHGHINIÚINT BITHÉAGSÚLACHTA I
DTIMPEALLACHT DÉIRÍOCHTA (BRIDE) EIP
Tá tionscadal BRIDE ar cheann de 23
tionscadal EIP-AGRI atá á maoiniú ag
DAFM faoin gClár Forbartha Tuaithe
(RDP) 2014-2020. Déanann a nGrúpaí
Oibriúcháin féin na tionscadail seo
a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a
thugann gníomhaithe le chéile mar
fheirmeoirí, taighdeoirí, chomhairleoirí
agus agra-ghnólachtaí le chéile chun
réitigh nuálacha a aithint ar dhúshláin
áirithe atá os comhair na hearnála
agraibhia agus gheilleagar na tuaithe.
Tá sé mar aidhm ag an tionscadal nuálach seo,
atá lonnaithe in abhantrach Abhainn Bhríde in
oirthuaisceart Chontae Chorcaí agus in iarthar
Chontae Phort Láirge, cur chuige costéifeachtach,
bunaithe ar thorthaí, a dhearadh agus a chur i
bhfeidhm chun gnáthóga a chaomhnú, a fheabhsú
agus a athshlánú i dtalamh feirme dian-ísealchríche.
Tá an tionscadal bunaithe ar gach feirm atá ag
iarraidh 10% dá bhfeirm a bhaint amach i Limistéar
faoi Bhainistíocht Bithéagsúlachta (BMA). Ag an tús,
forbraíodh teimpléad chun é seo a bhaint amach
bunaithe ar chóras soilse tráchta trína spreagfaí
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feirmeoirí a bhfuil BMA íseal acu chun a limistéar a
mhéadú chun an 10% a bhaint amach. Is dreasacht
í an chuid eile den íocaíocht chun cáilíocht an BMA
a mhéadú. Tá an tionscadal ag feabhsú feasachta
náisiúnta ar na roghanna atá ar fáil mar iarracht
fiadhúlra a chothabháil agus a fheabhsú ar thalamh
feirme a bhainistítear go dian gan cur isteach go
míchuí ar tháirgeadh talmhaíochta.
Tá an tionscadal leath bealaigh anois trína shaolré agus
is cosúil gur bhuail sé corda leis na rannpháirtithe agus
leis an bpobal neamhfheirmeoireachta atá ag iarraidh
tacú le feirmeoirí bithéagsúlacht talamh feirme a
fheabhsú. Taispeánadh sa tionscadal conas is féidir
le feirmeoirí a gcuid féin a dhéanamh chun aghaidh a
thabhairt ar shaincheisteanna agra-chomhshaoil casta
agus iltoiseacha mar bhithéagsúlacht, cáilíocht uisce
agus aeir agus lorg carbóin a laghdú.

SPRIOC 3
Láithreáin Ardstádais a Chosaint
agus Cur le Cosaint agus
Athchóiriú Dea-Cháilíochta Uisce
agus Éiceachórais Uisceacha
Sláintiúla, mar atá leagtha amach
sa Chreat-Treoir Uisce
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GNÍOMH 1
Chun uiscí a chosaint ar thruailliú
talmhaíochta, aistrigh an earnáil
talmhaíochta go córas úsáide nítrigine
ceimiceach níos ísle, agus go práinneach
i réigiúin a bhfuil fadhbanna aitheanta
acu maidir le cáilíocht uisce, go háirithe ó
chaillteanais idirleata nítrigine.
Díríonn Ag Climatise go láidir ar úsáid leasacháin
agus cailliúint nítrigine sa chomhshaol a laghdú.
Beidh roinnt comhshochair ag baint le barrachais
nítrigine a laghdú trí astaíochtaí GHG agus amóinia
a laghdú, agus leas a bhaint as cáilíocht uisce agus
bithéagsúlacht freisin.

GNÍOMH 2
Chun uiscí a chosaint tuilleadh, lena
n-áirítear uiscí dromchla, ó thruailliú
talmhaíochta, foraoiseachta agus
uirbeach / tionscail (lena n-áirítear
truailliú micribhitheolaíoch), ní mór
do ghníomhaíochtaí úsáide talún
caillteanais nítrigine, fosfair agus
dríodair san uisce a bhainistiú agus a
mhaolú.
I measc na bpríomhghnéithe chun an gníomh seo a
chur i gcrích tá:
a.	Comhlánaigh an t-athbhreithniú ar Chlár
Gníomhaíochta Níotráití na hÉireann i 2021, agus
athbhreithnithe ina dhiaidh sin, agus déan an
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bhunlíne rialála a choigeartú dá réir sin maidir le
nítrigin agus fosfar.
b.	Déan athruithe ar an taighde agus ar an gcomhairle
maidir le córais táirgeachta talmhaíochta (féarach,
curaíochta srl.) Chun iad a chur ar aon dul leis an
aistriú go córas úsáide nítrigine ceimiceach níos ísle
agus iad seo a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir
c.	Faigh níos mó nítrigine agus fosfair ó aoileach
beostoic, méadaigh úsáid luascáin féaraigh ilspeicis (ag tógáil ar fhoghlaim ó thionscadail
mar ‘SmartGrass’ agus ‘SmartSward’) agus
ionchorpraigh níos mó seamair i mbarraí féir (ar
aon dul le forálacha Ag Climatise).
d.	Díriú, aithint agus cur i bhfeidhm réimsí foinse
criticiúla chun uiscí a chosaint do Nítrigin agus
Fosfar ar fud na bhfeirmeacha go léir chun
tacú le díriú spásúil ar bhearta do scéimeanna
deonacha agus náisiúnta a fhaigheann tacaíocht
náisiúnta. Beidh bearta (m.sh. criosanna tanúcháin,
criosanna bruachánacha, stiallacha maolánacha)
bunaithe ar mheasúnuithe ar an bhfeirm i bhfodhobharcheantair atá ainmnithe mar ‘i mbaol’
tábhachtach chun cosáin chothaitheach a
thascradh, go háirithe fosfar, idir limistéir foinse
chriticiúla agus sruthchúrsaí.
e.	Measúnú sláinte ithreach bunlíne a bhunú ar
leibhéal náisiúnta trí charbón ithreach agus na
próifílí cothaitheach do mhicrea-chothaithigh agus
macra-chothaithigh a mhapáil ar scála páirce chun
tacú le comhairle chothaitheach chothromaithe
ithreach atá sainithe don todhchaí chun caillteanais
fhéideartha cothaitheach ar uisce a laghdú agus
spleáchas talmhaíochta ar leasacháin cheimiceacha
a laghdú.

f.	Cur chuige a fhorbairt trí shamhaltú eolaíoch ag
leibhéal an dobharcheantair ar féidir leis straitéisí
beartais agus maolaithe a threorú chun cáilíocht
uisce a chosaint agus a athbhunú. Ba cheart go
n-áireofaí sa chur chuige samhaltaithe Tionchair
aeráide ar thalmhaíocht agus a tionchar ar
cháilíocht uisce.
g.	Feabhas a chur ar mhaoirseacht na Seirbhíse
Foraoiseachta sa chás go bhfuil oibríochtaí
a bhaineann le foraoiseacht beartaithe i
ndobharcheantair ardstádais.

GNÍOMH 3
Laghdaigh an riosca go mbainfeadh
lotnaidicídí úsáid talmhaíochta as
uisce, go háirithe uisce óil, i dtéarmaí
sábháilteachta agus sláinte na
timpeallachta uisceach.
Ba cheart úsáid MCPA agus luibhicídí eile sa
talmhaíocht atá ag dul i bhfeidhm ar cháilíocht uisce
óil a laghdú a mhéid is féidir trí phrionsabail na
bainistíochta comhtháite lotnaidí a chur i bhfeidhm go
hiomlán. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear smaoineamh
go cúramach i gcónaí ar an bhféidearthacht modhanna
neamhcheimiceacha a úsáid chun fiailí a rialú agus a
chur in ord tosaíochta nuair is féidir. I gcásanna ina
bhfuil luibhicídí riachtanach go hiomlán, caithfear
treoirlínte úsáide dea-chleachtais a chosaint chun
cáilíocht uisce a chosaint. Maidir le bainistíocht luachair,
níl aon cheanglas MCPA nó luibhicídí eile a úsáid chun
a chinntiú go bhfanfaidh talamh incháilithe le haghaidh
íocaíochtaí. Ba cheart treoir atá ar fáil go poiblí maidir le
bainistíocht inbhuanaithe luachair chun úsáid luibhicíd
a íoslaghdú.

GNÍOMH 4
Tacaigh le feirmeoirí díriú ar an mbeart
ceart san áit cheart.
Tá ról suntasach le himirt ag an talmhaíocht agus ag an
bhforaoiseacht maidir le cáilíocht uisce a chosaint agus
a athbhunú, agus ba cheart trí chur chuige lárnacha a
ghlacadh:
a.	Comhoibriú ilpháirtithe leasmhara (lena n-áirítear
poiblí / príobháideach) i gcláir mar an Clár
Tacaíochta agus Comhairle Inbhuanaitheachta
Talmhaíochta (ASSAP) agus an Clár Uiscí Údaráis
Áitiúil (LAWPRO), chomh maith le líonraí ón mbun
aníos agus pobail mar BASE Ireland agus Farming
for Nádúr.
b.	Na rialacháin spriocdhírithe a chur i bhfeidhm
tríd an gCreat-Treoir Uisce agus an Treoir maidir
le Níotráití. Ó thaobh cur chun feidhme de,
cinntigh go bhfuil cur chuige freagrachta agus
úinéireachta roinnte ar fud na Ranna agus na
nGníomhaireachtaí Rialtais go léir, agus a chinntiú
go dtreoraíonn an Tionscal go freagrach lena
chinntiú go bhfeidhmíonn feirmeoirí laistigh de na
teorainneacha rialála Náisiúnta.
c.	Tacaíocht níos spriocdhírithe (ar fud na haeráide,
uisce agus bithéagsúlachta) faoin gcéad CBT
agus Clár Forbartha Tuaithe (RDP) in éineacht le
scéimeanna íocaíochta bunaithe ar thorthaí. Ba
cheart iad seo a dhearadh chun rannpháirtíocht
feirmeoirí níos déine nach mbíonn i dteagmháil le
Bearta Talmhaíochta-Comhshaoil a chinntiú, agus
suíomhanna Natura san áireamh freisin nuair is
ábhartha. Nuair is féidir, ba cheart go spreagfadh
bearta foraoiseachta plandáil coillearnach

bruachánach dúchasach chun sruthchúrsaí a
chosaint..

GNÍOMH 5
Seoladh Clár Náisiúnta um Shampláil
agus Anailís Ithreach chun bunlíne
faisnéise a fhorbairt maidir le
rothaíocht cothaitheach agus
feidhmeanna leithlisithe carbóin in
ithreacha agus Straitéis Náisiúnta
Ithreacha a fhorbairt a dhéanfaidh
measúnú ar na paraiméadair iomchuí
sláinte ithreach go léir agus a chuirfidh
bonn eolais faoi bheartais amach anseo
maidir le dea-chleachtais bhainistíochta
ithreach, lena n-áirítear ar leibhéal
réigiúnach.

agus ba cheart d’fheirmeoirí cleachtais bhainistíochta
ithreach inbhuanaithe a ghlacadh chun comhbhrú
na hithreach, creimeadh ithreach, ábhar orgánach a
mhéadú agus bithéagsúlacht a fheabhsú. Beidh an
Clár Náisiúnta um Shampláil agus Anailís Ithreach ina
ghné thábhachtach i bhforbairt na Straitéise Náisiúnta
Ithreacha.

Tá sláinte mhaith ithreach ríthábhachtach maidir
le Carbón a urghabháil, bia dlúth cothaitheach a
tháirgeadh, tacú le bithéagsúlacht, athléimneacht a
thógáil i gcoinne athrú aeráide agus go leor eile. Tá
torthúlacht agus struchtúr maith ithreach bunúsach i
gcórais táirgeachta inbhuanaithe ach níl ach timpeall
15% d’ithreacha na hÉireann a bhfuil torthúlacht
mhaith iontu ar an iomlán. Ba cheart go mbeadh
sé mar thosaíocht aghaidh a thabhairt ar an gceist
seo mar go ndéanann ithreacha ar an torthúlacht is
fearr agus cothaithigh pH athchúrsáil ar bhealach
níos éifeachtaí agus ba cheart go dtiocfadh laghdú
ar ionchuir don leibhéal céanna nó méadaithe de
tháirgeadh féir nó barr agus go laghdófaí caillteanas
cothaitheach freisin. Ba cheart don Straitéis ról na
hithreach mar ghnáthóg a chur san áireamh freisin,
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CÁS-STAIDÉIR:

CLÁR NUA FEIRME SIGNPOST
Is tionscnamh faoi stiúir Teagasc é an
Clár Feirme SignPost le ‘cur chuige
tionscail iomlán’ chun glacadh le
bearta i MACCanna Teagasc a luathú
chomh maith leis an gclár oibre
inbhuanaitheachta níos leithne lena
n-áirítear inmharthanacht eacnamaíoch.
Cuid lárnach den chlár tá líonra de Feirmeacha
SignPost, a fheidhmeoidh mar fheirmeacha taispeána
don chlár agus do shuíomhanna le haghaidh
tomhais um urghabháil carbóin. Díreoidh siad seo
an bealach chun tosaigh i dtreo na feirmeoireachta
cliste aeráide, agus beidh siad lárnach sa dara gné,
an Comhairliúchán SignPost feachtas, a dhéanfaidh
príomhshruthú ar na teachtaireachtaí gníomhaíochta
aeráide.
I gcomhar leis an tionscal, cuirfidh líonra náisiúnta
de 100 feirm a dhéanann ionadaíocht ar gach earnáil
raon beart i bhfeidhm mar; seamair a ionchorprú i
bhféarthailte, leathadh sciodair astaíochtaí ísle (LESS)
agus úsáid úiré cosanta. Taispeánfar forbairtí in
éifeachtúlacht úsáide fuinnimh, bithfhuinnimh agus
díleá anaeróbach freisin. Tógfar tomhais bunlíne ar
raon méadrachtaí inbhuanaitheachta amhail carbón
ithreach agus bithéagsúlacht le linn shaolré an chláir
agus déanfar monatóireacht ar dhul chun cinn maidir
leis na méadrachtaí sin. Beidh na tomhais carbóin
ithreach ina gcuid dhílis den Réadlann Náisiúnta
Carbóin Ithreach Talmhaíochta.
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CUSPÓIR 4
Foraoisí Éagsúla,
Ilfheidhmeacha
a fhorbairt
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GNÍOMH 1
traitéis Foraoiseachta nua a fhorbairt
d’Éirinn (ag teacht le moladh thuarascáil
Mackinnon).
Ba chóir é seo a ullmhú agus na príomhriachtanais seo
a leanas san áireamh:
(i) An t-eastát foraoise atá ann a chothabháil agus a
chosaint agus dífhoraoisiú a laghdú,
(ii) Clúdach foraoise a mhéadú, lena n-áirítear
foraoiseacht leanúnach cumhdaigh agus agrafhoraoiseacht
(iii) Feabhas a chur ar sheachadadh seirbhísí
éiceachórais ó fhoraoisí nua agus foraoisí atá ann
cheana, lena n-áirítear maolú ar athrú aeráide,
oiriúnú agus bithéagsúlacht
(iv) Fás an bhithgheilleagar ciorclach trí thacú
le gníomhaíochtaí a thacaíonn le tábhacht
bhithmhaise foraoise. Agus na riachtanais seo á
gcomhlíonadh ba chóir go mbeadh an treo i dtreo
foraoisí ilfheidhmeacha éagsúla a neartaíonn
inmharthanacht eacnamaíoch na bpobal
tuaithe, a chosnaíonn ár dtimpeallacht agus atá
athléimneach i bhfianaise an athraithe aeráide.
Ba cheart go mbeadh an Straitéis seo mar bhonn
agus taca leis an gClár Foraoiseachta nua trí
chonair a leagan amach a thacaíonn ní amháin le
hinmharthanacht agus forbairt eacnamaíoch na
hearnála sa todhchaí ach a thabharfaidh isteach
bearta nua a uasmhéadóidh na buntáistí iomadúla a
sholáthraíonn foraoiseacht don tsochaí. Ba cheart go
ndíreodh an Straitéis nua ar bhainistíocht inbhuanaithe
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foraoise, foraoisiú, uasmhéadú a dhéanamh ar
acmhainneacht an eastáit foraoise atá ann agus
dífhoraoisiú a laghdú.

GNÍOMH 2
Scrúdaigh na roghanna le haghaidh
foraoisithe ar thailte faoi úinéireacht an
stáit, ag tógáil ar thionscnaimh ó Coillte
agus Bord na Móna.
GNÍOMH 3
Cuir feirmeoirí i gcroílár scéim nua
foraoisithe feabhsaithe.
Má táthar chun spriocanna foraoisithe a bhaint
amach, ní mór go mbeadh níos mó solúbthachta ann
maidir leis an gcaoi a gcuirtear crainn ar fheirmeacha
d’fhonn níos mó roghanna a sholáthar d’fheirmeoirí
a chomhlánaíonn an tsamhail feirmeoireachta atá
acu cheana féin. Teastaíonn comhchuibhiú agus
comhleanúnachas le bearta tacaíochta talmhaíochta
eile. D’fhéadfadh go n-áireofaí i scéim athbhreithnithe
foraoisithe: feirmeoirí atá ag tabhairt faoi phlandáil
straitéiseach crainn chun maoláin scagacháin a
chruthú, mar shampla a fhéadann dríodrú cúrsaí
uisce cóngaracha a laghdú agus rith chun srutha
cothaitheach ó fheirmeacha déiríochta agus
eallaigh a thascradh chun cáilíocht uisce a chosaint;
coillearnacha dúchasacha nua atá in ann conairí
gnáthóige a sholáthar don fhiadhúlra agus foinse
adhmaid breosla baile a sholáthar ag an am céanna;
nó ceantair bheaga foraoise, athfhoraoisiú agus
coillearnach ceannródaíoch, criosanna foscaidh,

plandáil bruachánach agus foraoiseacht leanúnach
cumhdaigh, le fócas méadaithe ar limistéir de
choillearnacha dúchasacha a leathnú agus a nascadh.
Ba cheart go spreagfadh an scéim an prionsabal trína
mhéad an uaillmhian i dtéarmaí seirbhísí éiceachórais
a sholáthar, is mó an luach saothair. Ina theannta sin,
caithfidh sé cur chuige na sochaí iomláine a chuimsiú
agus ba cheart foraoisiú poiblí a áireamh san fhís nua
seo maidir le crainn a chur. Ba cheart go spreagfadh
sé seo comhlachtaí poiblí chun athbhreithniú a
dhéanamh ar a mbruach talún agus trí sin a dhéanamh
coillearnacha dúchasacha a bhunú ar thalamh lom
oiriúnach.

GNÍOMH 4
Spreag gnólachtaí chun a gcuid féin a
dhéanamh maidir le clúdach foraoise a
mhéadú.
Is sampla maith é an Ciste Comhshaoil Coillearnaí atá
ann cheana faoin gcaoi ar féidir gnóthais a shlógadh
chun dreasachtaí breise a chruthú d’fheirmeoirí
chun crainn a phlandáil. Caithfear tionscnaimh nua a
fhorbairt chun an deis seo don fhoraoiseacht a thapú.

GNÍOMH 5
Coillearnach an Tionscadail a chur i
bhfeidhm, chun a chinntiú go soláthraíonn
an córas ceadúnaithe do leagan crann,
tanú, bóithre agus foraoisiú seirbhís
intuartha agus éifeachtach d’iarratasóirí
agus chun a chinntiú go bhfuil ról
dearfach ag foraoisí sa timpeallacht.

Aithnítear rannchuidiú dearfach foraoisí agus
talmhaíochta leis an gcomhshaol agus leanfaidh
rannpháirtíocht leanúnach i gClár Dobharcheantar
Blue Dot agus i gClár Uiscí Beatha LIFE-IP ag cur
béime ar an gcleachtas is fearr. Ról tábhachtach na
bhforaoisí i gcur i bhfeidhm beart sa Foraoisí & Uisce
Cuspóirí a Bhaint Amach faoi Phlean Bainistíochta
Abhantraí na hÉireann 2018-2021 leanfaidh sé de
thionchar dearfach a imirt ar cháilíocht uisce.

GNÍOMH 8
Ról dearfach coillearnacha a chur chun
cinn maidir le sláinte an duine agus
folláine mheabhrach.
Ag aithint freisin na buntáistí a bhaineann le crainn do
leas ainmhithe as foscadh agus scáth.

GNÍOMH 6
Na buntáistí a bhaineann le húsáid
mhéadaithe adhmaid agus táirgí
adhmaid a chur chun cinn agus a
fhorbairt mar bhealach chun lorg
carbóin a laghdú.
GNÍOMH 7
Oibriú le tionscnamh an Choimisiúin
Eorpaigh chun rialachán a thabhairt
isteach a bhfuil sé mar aidhm aige
an riosca a íoslaghdú go gcuirtear
táirgí atá nasctha le dífhoraoisiú agus
díghrádú foraoise ar mhargadh an AE
agus sainmhíniú ar shlabhraí soláthair
saor ó dhífhoraoisiú a fhorbairt.
Ina theannta sin, bain úsáid as Rialachán Adhmaid
an AE chun cosc a chur ar adhmad a lománaíodh go
mídhleathach a thabhairt isteach ar mhargadh an AE.
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CÁS-STAIDÉIR:

CISTE COMHSHAOIL NA COILLEARNAÍ
Is scéim uathúil é an Ciste Comhshaoil
Coillearnaí (WEF) sa mhéid is go
gcruthaíonn an WEF tríú foinse
airgeadais - seachas maoiniú ón
státchiste agus feirmeoirí AE - a
thugtar go díreach d’fheirmeoirí chun
coillearnacha dúchasacha a bhunú. Is
cuid dhílis d’oidhreacht nádúrtha, stair
agus cultúr na hÉireann iad coillearnacha
dhúchasacha, agus tá siad uathúil i
dtéarmaí a mbithéagsúlachta.
Tá a lán ainmhithe agus plandaí speisialaithe coillearnaí
sna foraoisí seo, lena n-áirítear an t-iora rua, an mart
péine, an cnagaire mór chonaic, an helleborine caoldhuilleog agus an muiléad adhmaid, gan ach cuid
acu a ainmniú. Soláthraíonn siad go leor seirbhísí
éiceachórais, lena n-áirítear cáilíocht uisce a chosaint
agus a fheabhsú, nasc gnáthóige níos leithne, feabhsú
tírdhreacha, deiseanna le haghaidh áineasa agus
ateangaireachta lasmuigh, agus gabháil charbóin.
Ceanglaíonn an WEF le Scéim Foraoisithe reatha na
Roinne Talmhaíochta, Bia agus na Mara a chlúdaíonn
100% den chostas a bhaineann le coillearnacha
dúchasacha a bhunú agus a íocann préimh bhliantúil
leis an úinéir talún suas le € 680 in aghaidh an
heicteáir iníoctha gach bliain ar feadh 15 bliana. .
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Is éard atá i gceist leis an WEF breisithe breise de
€ 1,000 in aghaidh an heicteáir ag an ngnó mar
íocaíocht aonuaire d’fheirmeoirí agus d’úinéirí talún
príobháideacha eile.
Tá roinnt cuideachtaí móra ag glacadh páirte sa WEF.
Cé go spreagann neodracht aeráide rannpháirtíocht
amháin, tá spéis mhór i measc phobal na ngnólachtaí
a bheith páirteach i dtionscadail a chuireann
bithéagsúlacht ar ais. Tá gnóthais ag glacadh le
hacmhainn an WEF; tá cuideachta amháin ag pleanáil
coirceoga a bhunú ar a gcoillearnach dúchais chun mil
a tháirgeadh, agus tá laethanta plandála eagraithe ag
roinnt cuideachtaí dá bhfoireann. Tá an fonn gnó ar
an WEF tar éis léim go suntasach agus tá píblíne láidir
spéise ann anois de réir mar a bhogann níos mó agus
níos mó gnólachtaí i dtreo tiomantais ilbhliantúla don
WEF.
I rith 2020 bunaíodh 450 heicteár d’fhoraoisí
dúchasacha, an limistéar is airde ó thosaigh taifid. As
seo, maoiníodh níos mó ná 60 heicteár faoin WEF.
Mar fhocal scoir, ó tugadh isteach an WEF tá dúbailt
tagtha ar mhéid na gcoillearnach dúchasach a cuireadh
mar chéatadán den phlandáil iomlán ó 10% in 2018 go
20% in 2020.

CUSPÓIR 5
Inbhuanaitheacht
Chomhshaoil na hEarnála
Bia Mara a Fheabhsú
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GNÍOMH 1
Cur le forbairt chomharba ar ‘Harnessing
Our Ocean Wealth’, an plean mara
comhtháite d’Éirinn a chuimsíonn gach
gné den mhuirí, le fócas níos mó ar
inbhuanaitheacht.
Éileoidh sé seo rannpháirtíocht níos mó geallsealbhóirí
le spriocanna agus táscairí nua, a bheidh mar
phríomhghné chun inbhuanaitheacht chomhshaoil na
hearnála bia mara a fheabhsú.

GNÍOMH 2
Iomlán na ngabhálacha incheadaithe
(TAC) ba cheart go leanfadh an eolaíocht
de bheith ar an eolas agus ansin go gcuirfí
i bhfeidhm é faoi chóras láidir rialaithe
iascaigh a bhfuil cleachtais iascaireachta
inbhuanaithe mar bhonn leis.
Chun ró-iascaireacht a sheachaint agus tionscal
inbhuanaithe bia mara a chinntiú, déantar iascaigh a
bhainistiú trí Chomhbheartas Iascaigh an AE (CFP).
Áirítear leis seo TACanna bliantúla a leagan síos
d’fhormhór na stoc éisc tráchtála as a ndíorthaítear
cuótaí náisiúnta. Ba cheart iascaireacht a dhéanamh
ar an toradh inbhuanaithe is mó agus iascaireacht níos
cliste chun iasc óg nó gabhálacha nach dteastaíonn a
sheachaint.
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GNÍOMH 3
Leanúint ar aghaidh i dtreo
inbhuanaitheacht iascaigh fheabhsaithe
agus freastal ar an ‘Oibleagáid Tuirlingthe’.
Leanúint ar aghaidh ag forbairt réitigh agus cuir
chuige teicniúla a chabhróidh le deireadh a chur leis
an gcleachtas amú a bhaineann le caitheamh; cur le
hinbhuanaitheacht iascaigh fheabhsaithe; agus an
‘Oibleagáid Landing’ (nó toirmeasc a scriosadh) agus
ceanglais dhlíthiúla eile a chomhlíonadh. Bhí Éire anréamhghníomhach, trí obair chaomhnaithe BIM, maidir
le bealaí a fhorbairt chun iasc óg agus iasc nach spriocsprioc a fhágáil ar lár i bhfearas iascaireachta agus
ba cheart go neartódh an obair seo. Ina theannta sin,
ba cheart leanúint d’iarrachtaí bonneagar a fhorbairt
chun gabhálacha nach dteastaíonn a láimhseáil agus a
stóráil. Beidh gá le dlúthchaidrimh chomhoibritheacha
idir na páirtithe leasmhara go léir lena n-áirítear
institiúidí tríú leibhéal chun bearta caomhnaithe
teicniúla a fhorbairt tuilleadh chun saothrú stoic éisc
áirithe a laghdú nó a sheachaint.

GNÍOMH 4
Beidh sé riachtanach cothrom na Féinne
a choinneáil idir an AE agus an Ríocht
Aontaithe ar shaincheisteanna amhail
an oibleagáid tuirlingthe agus bearta
caomhnaithe teicniúla chun caomhnú
fadtéarmach stoic éisc a chinntiú agus
inbhuanaitheacht leanúnach chabhlach na
hÉireann a chosaint.

Tá na stoic éisc a bhfuil tábhacht leo do chabhlach
na hÉireann agus na forais iascaireachta gaolmhara
roinnte den chuid is mó leis an Ríocht Aontaithe agus
tá siad go páirteach laistigh de EEZ na RA. Cé gur Tríú
Tír neamhspleách í an RA anois, tiomnaíonn an TCA
bearta comhréireacha agus neamh-idirdhealaitheacha
a chur i bhfeidhm chun stoic éisc a chaomhnú agus a
bhainistiú, agus uathriail rialála á chaomhnú. Beidh sé
mar thosaíocht ard bearta teicniúla agus caomhnaithe
iomchuí agus uaillmhianacha a chomhaontú leis an RA.

GNÍOMH 5
Cur i bhfeidhm na nÉireannach Iascaigh
Intíre Straitéis Earnála 2019-2023:
Forbairt iascaigh inbhuanaithe cois
cladaigh caithfear a chothromú le slite
beatha a bhaineann leis an iascaireacht
a chosaint agus le timpeallachtaí mara a
chosaint.
Tá an chuid is mó de shuíomhanna mara na hÉireann
Natura 2000 suite in uiscí cladaigh agus timpeall
orthu. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear bearta
bainistíochta iascaigh a dhearadh go sonrach in
imthosca áirithe chun cuspóirí caomhnaithe gnáthóg
agus speiceas ábhartha a chur san áireamh. Téama
lárnach a sainaithníodh i Straitéis Earnáil Iascaigh
Intíre na hÉireann 2019-2023 (tasc 11) is ea dálaí
comhshaoil a athrú. Teastaíonn faisnéis, oideachas
agus oiliúint bhreise uathu siúd a bhfuil baint acu leis
an earnáil cladaigh chun a ngnólachtaí a phromhadh sa
todhchaí trí thionchar féideartha na ndálaí comhshaoil
atá ag athrú a mhaolú.

GNÍOMH 6
Lean 11 chuspóir an Phlean
Straitéisigh Náisiúnta nua d’fhorbairt
Dobharshaothraithe inbhuanaithe
(NSPA) don tréimhse 2021 - 2030
(Nósanna imeachta riaracháin, Pleanáil spásúil agus
rochtain ar uisce, Faisnéis do thomhaltóirí, Táirgeoirí
agus eagrú margaidh, Sláinte agus leas an duine
agus ainmhithe, Feidhmíocht chomhshaoil, Athrú
aeráide, Nuálaíocht, Rialú táirgí dobharshaothraithe,
Comhtháthú an dobharshaothraithe sa gheilleagar
áitiúil agus Sonraí agus monatóireacht ). Ba cheart
an earnáil a fhorbairt ar bhealach inbhuanaithe,
lena n-áirítear dobharshaothrú sliogéisc agus moltaí
thuarascáil an Ghrúpa Athbhreithnithe um Cheadúnú
Dobharshaothraithe Neamhspleách a chur i bhfeidhm,
chun a chinntiú go ndéantar táirgí beatha le haghaidh
dobharshaothraithe a fhoinsiú agus a tháirgeadh
ar an mbealach is inbhuanaithe agus is féidir. Tá ról
tábhachtach ag sliogéisc maidir le cáilíocht uisce cósta
a fheabhsú agus d’fhéadfadh ról a bheith aige freisin
i maolú athrú aeráide tríd an acmhainneacht leithlise
carbóin do sliogéisc.

GNÍOMH 7
Ár sprioc gan íoc de 10% de Limistéir
faoi Chosaint Mara a bhaint amach
faoin gCreat-Treoir um Straitéis Mara a
luaithe is féidir agus díriú ar 30% de na
limistéir mhuirí faoi 2030.

Tá gníomhaíochtaí bia mara i gceantair chosanta nó
cóngarach dóibh faoi réir Measúnú Cuí agus déantar
oibríochtaí dobharshaothraithe a scagadh don EIA
freisin. Ina theannta sin, faoin gCreat-Treoir um
Straitéis Mara (MSFD), ní mór do Bhallstáit an AE
Stádas Dea-Chomhshaoil (GES) a bhaint amach nó a
chothabháil i dtimpeallacht na mara faoi 2020. Tá an
clár beart chun cabhrú le dea-stádas comhshaoil a
bhaint amach agus a chothabháil de na critéir éagsúla
a scrúdaíodh faoin MSFD tábhachtach maidir leis
seo. Ba cheart do gheallsealbhóirí tionscail leanúint
ag obair le gníomhaireachtaí ábhartha chun Straitéis
Bithéagsúlachta an AE, MSFD, Limistéir faoi Chosaint
Mara (MPAnna), agus an Beart Glas a chosaint chun
éiceachórais mhuirí a chosaint.

GNÍOMH8
Ba cheart Cláir Inbhuanaitheachta
Bia Mara a fhorbairt tuilleadh chun
fianaise neamhspleách a sholáthar do
chustaiméirí dea-chleachtais.

GNÍOMH 9
Tabhair tosaíocht don ‘Tionscnamh
Aigéin Ghlan’ mar iarracht bruscar mara
a bhailiú, a laghdú agus a athúsáid.
Chuir trálaeir iascaireachta spéis shuntasach sa
tionscnamh chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb
thromchúiseach an bhruscair phlaistigh agus mhuirí
san aigéan.

GNÍOMH 10
Déan measúnú ar thionchair
fhéideartha an athraithe aeráide
don earnáil bia mara, lena n-áirítear
saincheisteanna amhail dáileadh
athraitheach iasc, teocht na farraige
ag ardú, an fhéidearthacht go mbeadh
speicis choimhthíocha ann, agus
rannchuidiú an tionscail le GHGanna.

Soláthraíonn na cláir chreidiúnaithe deimhnithe
a sholáthraíonn BIM mar aon le Tionscadail
Feabhsúcháin Iascaigh chomh maith le deimhnithe
seachtracha a baineadh amach ardán láidir
chun cruthúnas níos fearr a thógáil ar dhintiúir
inbhuanaitheachta agus ciorclach bia mara na
hÉireann, ar aon dul le Origin Green.
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CÁS-STAIDÉIR:

INBHUANAITHEACHT BIA MARA A THIOMÁINT
TRÍ DHUL CHUN CINN SA TEICNEOLAÍOCHT
Comhoibríonn BIM agus Tionscal
na hÉireann go dlúth ar raon réitigh
theicniúla chun gabhálacha nach
dteastaíonn sna hiascaigh seo a laghdú.
Tugadh isteach faoi athchóiriú 2013 ar an
gComhbheartas Iascaigh (CFP), ailíníonn
Oibleagáid Tuirlingthe an Aontais
Eorpaigh (LO) an reachtaíocht atá ann
cheana a chuireann cosc ar ghrádú ard
agus a fheabhsaíonn na ceanglais atá ann
cheana chun gach gabhála a thaifeadadh
le ceanglais bhreise chun gabhálacha a
caitheadh roimhe seo a choinneáil. Is gá
freisin giaranna roghnacha iascaireachta
a úsáid chun gabhálacha gabhálacha nach
dteastaíonn a ghabháil a laghdú.
Agus é curtha i bhfeidhm go hiomlán in 2019,
d’ardaigh an cur chuige nua bainistíochta iascaigh seo
dúshláin d’iascach trál bun a bhfuil tábhacht tráchtála
ag baint leis in Éirinn do cloicheáin Bhá Bhaile Átha
Cliath (Nephrops) agus do speicis éisc cosúil le trosc,
cadóg agus faoitín. Chomhoibrigh BIM agus Tionscal
na hÉireann go dlúth le raon réitigh theicniúla chun
gabhálacha nach dteastaíonn sna hiascaigh seo a
laghdú.
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Aithníodh leibhéal réasúnta ard de chaitheamh éisc in
iascach Nephrops mar thosaíocht go luath. Laghdaigh
forbairt modhnú fearas réasúnta simplí ar nós painéal
éalaithe mogalra cearnach 300 mm méadaithe i gcúl
(codend) an trál gabhála cadóg agus faoitín. Glacann
iascairí na hÉireann go forleathan leis, is cosúil go
bhfuil na tairbhí d’inbhuanaitheacht stoic éisc ag tosú
ag fabhrú. I Muir Éireann, mar shampla, tá méadú
75% tagtha ar ghabhálacha cadóg agus tá gabhálacha
faoitín róbheag laghdaithe 48% ó tugadh an giar
isteach.
Le rátaí aischuir chomh hard le 30% i roinnt réimsí,
bhí réitigh ag teastáil freisin chun Nephrops a rómheas. Ar dtús, rinneadh measúnú ar na himpleachtaí
bitheolaíocha agus eacnamaíocha a bhaineann le
méadú ar íosmhéid na mogalra codend. Mar thoradh
ar laghdú 45% ar Nephrops róbheag agus brabúsacht
fheabhsaithe ghaolmhar le linn séasúr iascaireachta
tháinig méadú reachtaíochta náisiúnta ar mhéid na
mogalra ó 70mm go 80 mm. Ar an dara dul síos,
féadfar díolúintí ón oibleagáid tuirlingthe a cheadú
nuair is féidir marthanacht speiceas iar-ghabhála
réasúnta ard i bhfearas iascaireachta a thaispeáint.
Léirigh BIM ráta marthanais Nephrops 65% i dtráil
ag baint úsáide as painéal éalaithe 300 mm agus
dheonaigh an AE díolúine do gach árthach a úsáideann
giaranna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
in uiscí na hÉireann. Ciallaíonn sé seo gur féidir
aon Nephrops róbheag a thógtar ar bord a chur ar
ais san fharraige agus gan iad a áireamh i gcoinne

cuótaí a bhfuil buntáistí móra bitheolaíocha agus
eacnamaíocha acu d’árthaí na hÉireann.
Forbraíodh agus cuireadh réitigh nuálacha i bhfeidhm
in iascaigh a dhíríonn ar speicis éisc. Trí uillinn na
mogalra a rothlú sa chód le 45 céim cruthaítear oscailtí
mogalra níos mó trínar féidir le héisc éalú. Ar a dtugtar
mogalra T90, léirigh tástáil ar raon méideanna éagsúla
mogalra sa treoshuíomh seo torthaí dearfacha le i
bhfad níos lú gabhálacha róbheag agus feabhsuithe ar
cháilíocht éisc d’árthaí a dhíríonn ar fhaoitín agus ar
adag.

CUSPÓIR 6
An Earnáil Agraibhia
a leabú sa Chiorclán,
Bithgheilleagar
Athghiniúnach
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Ba cheart go nglacfadh earnáil agraibhia
atá cliste ó thaobh an chomhshaoil
de, atá inbhuanaithe ó thaobh an
chomhshaoil, prionsabail chiorclacha,
nuair is iomchuí. I gcóras ciorclach
den sórt sin, tá córais táirgeachta
athghiniúnach. Ba cheart go ndéanfadh
córais beostoic, arúla, mara agus
gairneoireachta go háirithe scrúdú
ar úsáid agus ciorclán amhábhar ó
shlabhraí soláthair a chéile agus freisin
sreafaí dramhaíola ó thionscal an bhia
lena n-athúsáid i dtáirgeadh príomhúil
de réir mar is cuí. Ina theannta sin,
teastaíonn ardteicneolaíocht agus
eolas traidisiúnta feirmeoireachta ó
bhithgheilleagair chiorclach chun go
n-éireoidh léi ach braitheann sé go láidir
ar an mbithéagsúlacht mar a fíor-inneall.
Tá trí réimse le haghaidh gníomhaíochta:
ag an mbunleibhéal (caipiteal nádúrtha
agus talmhaíocht, foraoisí agus bia mara),
gníomhaíochtaí leathana agus i réimse an
chaillteanais bia & na dramhaíola agus an
phacáistithe.
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EARNÁIL PHRÍOMHÚIL

•

GNÍOMH 1
Forbair slabhraí luacha bithbhunaithe nua
bunaithe ar bhuntáiste comparáideach na
hÉireann i dtáirgeadh féir, pischineálaigh
agus speicis ilbhliantúla eile.
Ba cheart tabhairt faoi seo, nuair is féidir, le
rannpháirtíocht na bpobal áitiúil, i réimsí mar:
•

•

Féachfaidh an bhithgheilleagair le foráil a
dhéanamh do chur chuige comhtháite chun
feirmeacha atá neodrach ó thaobh na haeráide
a bhaint amach trí astaíochtaí GHG a laghdú
agus trí fhorghabháil agus stóráil carbóin feirmebhunaithe a mhéadú lena n-áirítear trí bhreosla
iontaise, ionchuir bunaithe ar mhianraí nó neamhinbhuanaithe a dhíchur le fuinneamh in-athnuaite
áitiúil, bunaithe ar nádúr nó malairtí ionchuir
bithbhunaithe agus trí éifeachtúlacht agus luach
méadaithe acmhainní a bhaint amach le haschuir
talmhaíochta amhail féar, barra, foraoiseacht agus
acmhainní bithmhuirí. Bithphróiseáil ar scála beag
m.sh. féar, ábhar orgánach nó athúsáid cothaithigh
a d’fhéadfadh cur le hiarrachtaí maolaithe aeráide.
Táirgeadh adhmaid, a mheastar a dhúbailt faoi
láthair sna blianta suas go dtí 2035. Tá poitéinseal
ann teicneolaíochtaí nua agus réitigh chomhshaoil
a fhorbairt agus a thástáil maidir le hábhair
adhmaid a úsáid i dtógáil (ath) thógáil agus / nó
iarfheistiú foirgneamh chomh maith le deiseanna
níos nuaí d’iarmhair phróiseála foraoiseachta agus
foraoiseachta.

Tá acmhainneacht ollmhór ag na haigéin agus
na farraigí le húsáid cascáideach a dhéanamh
ar acmhainní bithmharcine sa bhithgheilleagar.
Ina measc seo tá: úsáid aischuir iascaigh, bithchomhlachtaí algaí, feirmeoireacht feamainne,
ilúsáid spáis mhuirí in ardáin amach ón gcósta,
dobharshaothrú nialasach, dobharshaothrú
digiteach agus ciorclach, táirgí nua ó smugairle
róin, bith-fhionnachtain agus cógaisíocht nua ó
éiceachórais mhuirí, agus forghabháil carbóin.

GNÍOMH 2
Réitigh atá éifeachtach ó thaobh
acmhainní, ciorclach agus ísealcharbóin
a mhéadú bunaithe ar phrionsabail an
fhuinnimh in-athnuaite, cascáideacha
agus úsáid chiorclach acmhainní
bitheolaíocha inbhuanaithe
•

Scrúdaigh bith-innealtóireacht, díleá anaeróbach
agus teicneolaíochtaí eile, lena n-áirítear
bithfhuinnimh, ar féidir leo ábhar ar luach íseal a
thiontú go hábhar ar luach níos airde agus soláthar
a dhéanamh do chóireáil dramhaíola, cosaint
an chomhshaoil, agus táirgeadh bloic thógála
ceimiceacha, breoslaí, cumhachta agus téimh (
féach freisin Sprioc 1). Ba cheart comhoibriú agus
infheistíocht trasearnála, go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta, a shaothrú chun tionscail chiorclacha
agus neodracha aeráide a fhorbairt.

•

o Glacfaidh an tionscal tionscnaimh chun samhail
ghnó ciorclach a chur chun cinn, m.sh. réitigh
atá bunaithe ar mhicribhitheolaí agus próitéinbhunaithe a fhorbairt, cothaithigh a aisghabháil,
bithghníomhaíochtaí ó phróiseáil bia agus snáithín
chun ábhair agus fuinneamh bithbhunaithe

a ghiniúint, agus ar an gcaoi sin astaíochtaí a
mhaolú, úsáid fuinnimh a laghdú agus méadú
éifeachtúlacht fuinnimh.

TRASGHEARRÚ
GNÍOMH 3
Plean a fhorbairt chun cur chuige
ciorclach bith-eacnamaíochta a mhéadú
a. Ba cheart go bhféachfadh sé seo leis an
mbithgheilleagar a mhéadú agus a imscaradh go
háitiúil, ag baint leasa as agus ag dul níos faide ná
infheistíochtaí rathúla taighde agus nuálaíochta
d’fhonn fás agus deiseanna fostaíochta a chruthú
ag an leibhéal áitiúil.,.
b.	Comhleanúnachas beartais, rialála agus taighde,
nuálaíochta agus nuálaíochta breise a fhorbairt, ag
cur chuige fiontraíochta, nuálaíochta, airgeadais
agus oideachais, chun bithgheilleagar inbhuanaithe
agus ciorclach a chumasú.

GNÍOMH 4
Ba cheart Mol Eolais lena n-áirítear
Réadlann um Acmhainní Bithmhaise a
mheas le haghaidh forbartha,
córas monatóireachta cuimsitheach a bhunú chun
sreafaí bithmhaise a thomhas agus a anailísiú agus
measúnuithe comparáideacha inbhuanaitheachta a
chur i bhfeidhm. D’fhéadfadh acmhainn den sórt sin
idirghníomhú leis an tionscal agus cuidiú le forbairt
líonra bithgheilleagair.
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CÁS-STAIDÉIR:
NUTRAMARA

Tá Nutramara, atá lonnaithe i dTrá
Lí, Contae Chiarraí, ina ceannaire sa
bhithgheilleagar gorm, ag baint leasa
as cumhacht na biteicneolaíochta, na
bitheolaíochta, na bith-innealtóireachta
agus na farraige chun comhábhair
fíteiceimiceacha na chéad ghlúine eile a
fhorbairt mar alga-snáithín, ola óimige,
carotenoidí agus foirmlithe ó lománaíodh
go hinbhuanaithe, Feamainn orgánach na
hÉireann.
D’fhorbair an chuideachta plean inbhuanaitheachta
láidir mar chuid den chlár Origin Green lena n-áirítear:
Amhábhair a fhoinsítear go hinbhuanaithe a chinntiú;
Bheith nialasach dramhaíola trí phróiseas nua bithinnealra a úsáid; Próiseáil saor ó cheimiceáin a
choinneáil; Páirt a ghlacadh i dtionscnaimh phobail
agus buntáistí comhábhair mhuirí a chur chun cinn
don phobal i gcoitinne. Déantar an fheamainn fhiáin,
orgánach a úsáidtear i slabhra soláthair Nutramara
a fhómhar go hinbhuanaithe, rud a chiallaíonn
go ráthaítear athfhás agus go gcuirtear isteach ar
ghrinneall na farraige íogair agus ar shaol na mara.
Déanann bainteoirí feamainne Nutramara feamainn
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a shaothrú agus a fhómhar go hinbhuanaithe sna
céimeanna fáis is fearr ón Aigéan Atlantach agus
déanann siad próiseáil phríomha i saoráid atá
deimhnithe go horgánach. Cuireann an comhoibriú
slabhra seo ar chumas Nutramara fómhair feamainne
pristine a phróiseáil laistigh de 12 uair an chloig,
ag baint úsáide as teicneolaíocht inbhuanaithe nua
ag scaoileadh móilíní fíteiceimiceacha ardchumais
“is gaire don dúlra”. D’fhorbair an chuideachta cur
chuige bith-innealra i leith próiseála lena chinntiú go
n-úsáidtear 100% den fheamainn amhábhar chun
táirgí breisluacha a chruthú, rud a chiallaíonn nialas
dramhaíola leis an aschur uasta.
Oibríonn foireann eolaithe den scoth, mic léinn PhD
agus Iardhochtúireachtaí ó Ionad Biteicneolaíochta
Feidhmí na Sionainne, Teagasc Moorepark Technology
Limited agus an tIonad Taighde Bith-Eacnamaíochta
BiOrbic i gcomhar le chéile laistigh de Nutramara chun
comhábhair agus foirmlithe díorthaithe mara ardluacha
atá bailíochtaithe go heolaíoch a fhorbairt.

CAILLTEANAS BIA
& DRAMHAÍL AGUS
PACÁISTIÚ
Cuid riachtanach de tháirgeadh ciorclach
bithbhunaithe ná deireadh a chur le dramhaíl
inseachanta a tharlaíonn i gcodanna éagsúla den
bhiashlabhra, ó tháirgeadh príomhúil go dtí na boscaí
bruscair dramhaíola i gcistiní, agus ábhair luachmhara
ar dramhaíl dosheachanta iad a athúsáid. Ba cheart
d’Éirinn uaillmhian a leagan síos chun a bheith chun
tosaigh maidir le dul i ngleic le dramhaíl bhia agus
sprioc SDG na Náisiún Aontaithe a bhaint amach
maidir le dramhaíl bia a laghdú faoi leath an duine
faoi 2030. An ceann a foilsíodh le déanaí Plean
Gníomhaíochta Dramhaíola do Gheilleagar Ciorclach
leagtar amach fiche gníomh sa réimse seo agus ba
cheart do na páirtithe leasmhara agraibhia go léir a
gcuid féin a dhéanamh i gcur i bhfeidhm an phlean
seo.

GNÍOMH 5
Is é an DECC an lámh in uachtar ar chosc
ar dhramhaíl bia agus tá fiche gníomh
sa dréachtphlean Gníomhaíochta
Dramhaíola a mbaineann go leor acu leis
an earnáil agraibhia. Oibreoidh DAFM
i gcomhar leis an DECC chun iad seo
a chur i bhfeidhm, agus ar nascadh le
hobair atá ar bun cheana sa réimse seo.
GNÍOMH 6
Ag teacht leis an tiomantas sa Phlean
Gníomhaíochta Dramhaíola, oibrigh

le páirtithe leasmhara chun Treochlár
Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl Bia
a fhorbairt a leagann amach sraith
gníomhartha chun na laghduithe a
sheachadadh atá riachtanach chun ár
ndramhaíl bia per capita a laghdú faoi
2030, aon spriocanna gaolmhara eile
a bhaint amach, agus ár n-aistriú chuig
geilleagar ciorclach a chur chun cinn.
Ba cheart do na páirtithe leasmhara ábhartha uile
san earnáil agraibhia, chomh maith le hionadaithe
miondíoltóirí, seirbhíse bia agus tomhaltóirí, páirt a
ghlacadh ann, ag tógáil ar obair an Chláir Náisiúnta um
Chosc ar Dhramhaíl agus tionscnaimh ghaolmhara.
Ba cheart go n-áireofaí ar ghníomhaíochtaí laistigh
den treochlár athrú iompraíochta agus tionscnaimh
oideachais do chustaiméirí trádála, do thomhaltóirí
agus do ghnólachtaí, idirghabhálacha tacaíochta
teicniúla, taighde bailithe sonraí, monatóireacht
agus meastóireacht. Gné thábhachtach a bheidh
ann ná modheolaíocht chomhchoiteann a fhorbairt
chun dramhaíl bia a thomhas agus a thuairisciú ar
fud cuideachtaí próiseála bia. Mar an comhlacht
freagrach as staitisticí dramhaíola bia a thuairisciú,
tá roinnt tionscadal ar siúl ag an EPA sa réimse seo.
D’fhéadfadh Origin Green gníomhú mar fheithicil
chun gníomhaíochtaí thionscal an bhia a éascú, i
ndlúthchomhar leis an EPA. Is gné thábhachtach
eile é athdháileadh ionas go leantar an t-ordlathas
dramhaíola bia agus d’fhéadfadh ról tábhachtach
a bheith aige seo freisin maidir le déileáil le suaití i
slabhraí soláthair mar gheall ar imeachtaí gan choinne
(e.g. Covid) agus tionchair shóisialta dhearfacha á
dtairiscint acu freisin.

GNÍOMH 7
Déan taighde ar mhéid an chaillteanais
bhia ag an gcéim táirgeachta
(bunscoile) i gcomhthéacs Éireannach,
agus bealaí nuálacha a fhorbairt chun é
a laghdú.
Ba cheart go lorgódh an taighde sineirgí féideartha i
mbearta chun aghaidh a thabhairt ar an gcaillteanas
bia seo, leo siúd atá dírithe ar dhramhaíl bia a
laghdú i bpróiseáil bia agus i dteaghlaigh agus san
earnáil tráchtála. Ba cheart go nascfadh sé freisin
le tionscadail taighde leanúnacha an EPA ar shonraí
ó phríomhtháirgeadh a chuirfidh bonn eolais faoi
fhorbairt cuir chuige nuálaíochta.

GNÍOMH 8
Mar aon le hiarrachtaí chun pacáistiú a
laghdú, ba cheart don tionscal pacáistiú
níos inbhuanaithe a shaothrú go
práinneach.
Shainaithin tionscal an bhia pacáistiú plaisteach mar
cheann de na rioscaí inbhuanaitheachta is suntasaí
atá aige, ach is minic go mbíonn gá leis ar chúiseanna
sábháilteachta bia, agus i gcomhthéacs na paindéime
Covid-19, ar inghlacthacht an tomhaltóra. Tugann dul
chun cinn sa bhithgheilleagar, go háirithe polaiméir
athchúrsáilte agus pacáistiú bithbhunaithe, réitigh
a d’fhéadfadh a bheith tábhachtach. Ba cheart
níos mó comhoibrithe agus taighde a spreagadh
idir cuideachtaí bia agus cuideachtaí eile sa slabhra
soláthair, mar chuideachtaí pacáistíochta. Is féidir tacú
leis na tionscadail chomhoibritheacha taighde seo
trí chláir FÉ lena n-áirítear Ionaid Teicneolaíochta &
Geataí agus Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta i measc
nithe eile.
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CÁS-STAIDÉIR:

CUIDEACHTA PRÁTAÍ MEADE

Corpraíodh an Meade Potato Company
i 1982. Ón bhfeirm teaghlaigh atá acu
i mBaile Lobin, Contae na Mí, tá Feirm
Meade ag fás, ag pacáil agus ag dáileadh
prátaí, torthaí, glasraí, sailéid agus
orgánaigh ar ardchaighdeán le cúig scór
bliain anuas.
Tá siad tar éis gnóthas prátaí trádála aonair a iompú
ina Meade Farm Group, gnó talmhaíochta a bhuaigh
duaiseanna a thairgeann raon táirgí inbhuanaithe
ardchaighdeáin do thomhaltóirí na hÉireann. D’fhás
siad ó stór pacála aonair go fiontar talmhaíochta
le rannáin ar leithligh le haghaidh Prátaí, Torthaí &
Glasraí, Bianna Ullmhaithe agus Stáirse, agus tá go
leor línte táirgeachta úrscothacha i ngach ceann acu déanann gach ceann acu an turas ón bhfeirm go dtí an
forc. chomh héifeachtúil agus is féidir.
Threoraigh an inbhuanaitheacht an leathnú ar an
mbealach, agus mar sin tá tuirbín gaoithe, painéil
ghréine agus umair stórála fómhair uisce ar an
spéirlíne anois. Cé gur Aicme 1 an chuid is mó den
toradh, bíonn cuid de gach barr i gcónaí a fhágtar
sa réimse nó lasmuigh den tsonraíocht. Chuaigh a
mbarrachas iomlán le riachtanais a bhí ann roimhe seo
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le haghaidh beatha stoic agus chuig bainc bhia pobail
mar FoodCloud. Cé gur chiallaigh na hiarrachtaí seo
chun táirgí a threorú gur saoráid dramhaíola bia-nialas
í Meade Farm, thug siad dúshlán dóibh féin luach bia
níos airde a fháil, margaí malartacha dó.
• Nuair a aithníodh bearna sa mhargadh seirbhíse bia
/ lónadóireachta do phrátaí scafa agus sliseanna
ar ardchaighdeán, infheistigh Meade Farm i líne
feannadh. D’úsáid an fiontar seo táirgí Aicme
1 chomh maith le roinnt prátaí a bhí grádaithe i
dtosach mar bharrachas ar riachtanais. Tá ag éirí
go maith leis an ngnó seo, agus dá bhrí sin tá
gá le leathnú go dhá líne. Díolann Meade Farm
anois prátaí scafa / sliseanna brandáilte a bhuaigh
duaiseanna IFQA le miondíoltóirí.
• Tugadh an seachtháirge ón bpróiseas feannadh do
eallach mairteola i dtosach, mar aon leis na prátaí
barrachais uile. Mar sin féin, is féidir le suiteáil
agus uasghrádú le déanaí eastóscóir stáirse na
prátaí seo go léir a úsáid chun stáirse grád bia a
sholáthar is féidir a dhíol ar an margadh oscailte ón
aon chomhábhar dúchasach stáirse in Éirinn, nó a
úsáidtear i dtáirgí comhlántacha eile.
• Réimse eile inar aimsigh Meade Farm roghanna
eile ab ea caillteanas barr ar an bhfeirm. Le blianta
fada, fágadh na barra a thit tríd an lucht bainte sa

réimse le húsáid mar leasachán don chéad bharra
eile, féar nó eorna earraigh de ghnáth. Chuaigh
an comhoibritheoir fad-aimseartha FoodCloud i
dteagmháil le Meade Farm in 2016 chun cabhrú
leo líonra bailithe a bhunú agus bhí an-áthas orthu
tacú leo chun cabhrú le cailliúint barr ar an bhfeirm
a laghdú. Is é Gleaning an áit a mbailítear agus a
dháiltear táirgí a fhágtar sa réimse ar na táirgí atá i
ngátar.

CUSPÓIR 7
Tacaíochtaí Glasa
Bunúsacha agus
Inbhuanaitheachta
Eile a Neartú agus
Infheistiú iontu chun an
Ardleibhéal Uaillmhian
don Earnáil Agraibhia a
léiriú.
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Bhí baint mhór ag Origin Green
le monatóireacht agus tiomáint
feabhsúcháin ar inbhuanaitheacht
chomhshaoil agus é seo a thaispeáint
do chustaiméirí trádála agus do
thomhaltóirí sa bhaile agus thar
lear. Caithfidh Origin Green leibhéal
uaillmhian níos airde a éileamh ó
rannpháirtithe chun ‘spriocanna sínte’
a bhaint amach. Ní mór d’earnáil
agraibhia na hÉireann feidhmíocht
bhailíochtaithe a thaispeáint maidir
le bia a tháirgeadh le lorg comhshaoil
íseal agus tá ról ríthábhachtach ag
Origin Green, lena 53,000 feirm agus
324 cuideachta, i léiriú na feidhmíochta
seo. Beidh teicneolaíochtaí nua agus
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn
maidir le bailiú sonraí agus anailísíocht
sonraí ina gcuid ríthábhachtach de seo.
Uirlisí riachtanacha ab ea na tacaíochtaí
airgeadais atá ar fáil tríd an SEAI
agus Fiontraíocht Éireann araon chun
infheistíocht i dtionscadail chomhshaoil
laistigh d’áiseanna déantúsaíochta
a spreagadh a chuireann ar chumas
cuideachtaí ar fud na hearnála
Agraibhia infheistíochtaí a dhéanamh in
inbhuanaitheacht chomhshaoil.
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Teastaíonn na gníomhartha seo a leanas:

GNÍOMH 1
Rannpháirtíocht sa Chomhaltas nua
Origin Green Gold a chur chun cinn
agus a spreagadh, ar an gcaoi sin
ag obair i dtreo leibhéil níos airde
uaillmhian.
Nuair a tugadh isteach an córas creidmheasanna
Origin Green go luath in 2020, déanann Bord Bia
idirdhealú anois idir baill cuideachtaí bia atá ar
fheabhas i bhfeidhmíocht inbhuanaitheachta i mbliain
ar leith. Chuir sé ar chumas leibhéal nua ballraíochta,
‘Origin Green Gold Ballraíocht’.

GNÍOMH 2
Spriocanna astaíochtaí: tá gá le fócas
níos fearr ar spriocanna éigeantacha
agus uaillmhianacha chun astaíochtaí a
laghdú laistigh den chlár Origin Green
agus treoir bhreise a sholáthar do
chuideachtaí maidir lena glanbhealaí
nialasacha a mhapáil. Ba cheart
spriocanna agus gealltanais earnála a
iniúchadh freisin.

GNÍOMH 3
Is gá na méadrachtaí agus an bonn
fianaise ó Origin Green a fheabhsú.
Cuimsíonn creat chun é seo a
sheachadadh tógáil ar fheidhmíocht
agus méadrachtaí cuideachtaí
rannpháirteacha Origin Green maidir
le hinbhuanaitheacht agus na cláir
dearbhaithe cáilíochta a bhaineann leo
ar leibhéal na feirme.
Ba cheart go bhfeabhsódh feabhsuithe an chaoi a
mbailítear, a ndéantar anailís agus a roinntear faisnéis,
le rannpháirtithe (príomhtháirgeoirí agus próiseálaithe)
chun rannpháirtíocht a spreagadh, agus leis an
margadh chun cruthúnas a sholáthar ar bhia agus
deoch a tháirgtear go hinbhuanaithe. Comhoibreoidh
Bord Bia, DAFM agus gníomhaireachtaí Stáit eile
agus roinnfidh siad faisnéis chun inbhuanaitheacht
feirme agus cláir dearbhaithe cáilíochta a fheabhsú
(ag ionchorprú moltaí ó na Feirmeacha Sign Post
nuair is cuí), le trealamh uirlisí agus tacaíochtaí atá
láidir agus éasca le húsáid ar leibhéal na feirme, go
háirithe chun astaíochtaí carbóin a thomhas, agus
na teicneolaíochtaí is déanaí atá ar fáil á n-úsáid.
Forbróidh Bord Bia uirlisí freisin chun tacú le
cuideachtaí feabhsúcháin inbhuanaitheachta a chur
chun cinn ar nós modúil foghlama, cáipéisí treorach
agus tuarascálacha aiseolais. Caithfidh méadrachtaí
a bheith ábhartha don mhargadh agus a bheith in
ann seasamh le grinnscrúdú criticiúil neamhspleách.
Ní mór do tháirgeoirí bunscoile sochar ó bhallraíocht
Origin Green a fheiceáil agus a thuiscint, mar
shampla trí fhaisnéis fheabhsaithe ar a bhfeidhmíocht
chomhshaoil féin, tacaíochtaí beartais agus suíomh
margaidh a gcuid táirgí.

GNÍOMH 4
Naisc níos dlúithe a fhorbairt le AKIS.
Is cuid lárnach den chlár Origin Green iad
measúnuithe ar an bhfeirm agus rolladh amach
measúnuithe inbhuanaitheachta ar leibhéal na
feirme trí Scéimeanna Dearbhaithe Inbhuanaithe
Bord Bia. Caithfidh sé seo anois cuidiú leis an
treochlár Ag Climatise a sheachadadh. Ag tarraingt
ar bhuanna an dá ghníomhaireacht faoi seach,
comhoibreoidh Bord Bia agus Teagasc ar na sonraí
agus na torthaí ó iniúchtaí Bord Bia a úsáid, mar
aon leis an saineolas taighde agus comhairleach
i dTagasc, i dteannta le torthaí an Chláir Feirme
SignPost, agus dul i mbun réamhghníomhach le
seirbhísí comhairleacha agus síneadh talmhaíochta
príobháideacha chun Pleananna Inbhuanaitheachta
Feirme a fhorbairt agus é mar aidhm timthriall
fiúntach d’fheabhsú inbhuanaitheachta ar an bhfeirm
a fhorbairt. Áireofar leis seo cur i bhfeidhm praiticiúil
Tuarascálacha Aiseolais Feirmeoirí ag feirmeoirí agus
comhairleoirí. Gné lárnach den chomhpháirtíocht
seo is ea teachtaireachtaí inbhuanaitheachta a chur
in iúl d’fheirmeoirí ar bhealach comhordaithe agus
soiléir. D’fhágfadh naisc fheabhsaithe idir malartú
eolais, seirbhísí comhairleacha agus measúnuithe
inbhuanaitheachta go bhforbrófaí gníomhaíochtaí
comhair idir feirmeacha faoi stiúir bróicéirí nuálaíochta
mar chomhairleoirí chun acmhainní nádúrtha mar
bhithéagsúlacht, uisce, ithreacha agus aer a bhainistiú.

GNÍOMH 5
Déan tuilleadh iniúchta ar an tairbhí
sláinte agus inbhuanaitheachta a
bhaineann le bia féar.
Déanfaidh Bord Bia tógáil ar na caighdeáin chothaithe
féir a comhaontaíodh le déanaí maidir le déiríocht
agus mairteoil. Tá cáil láidir ar Éirinn ar an stáitse
idirnáisiúnta mar tháirgeoir táirgí inbhuanaithe
beostoic bunaithe ar féar. Ba cheart go mbeadh
baint aige seo le heagraíochtaí taighde a dhéanann
iniúchadh ar na buntáistí sláinte a bhaineann le bianna
féar.

GNÍOMH 6
Spreag cuideachtaí agus feirmeoirí nach
bhfuil cláraithe le Origin Green cheana
féin chun dul ar bord go práinneach.
Caithfidh an tionscal agraibhia inbhuanaitheacht
a ionchorprú ina straitéisí gnó agus ina chreataí
rialachais chorparáidigh. Léiríonn Straitéis Feirme
go Forc an AE rún ag an gCoimisiún a cheangal ar
thionscal an bhia inbhuanaitheacht a chomhtháthú i
straitéisí rialachais chorparáidigh agus mar sin beidh sé
tábhachtach a bheith chun tosaigh ar an tionscnamh
seo. Maidir leis seo, tugann ballraíocht Origin Green
tacaíocht agus comhairle fhairsing agus an fheithicil
chomhcheangailte is cuimsithí do chuideachta chun
dul i ngleic leis na saincheisteanna seo. Ina theannta
sin, ba cheart iarracht chomhbheartaithe a dhéanamh
chun feirmeoirí nach bhfuil páirteach sna scéimeanna
dearbhaithe feirme a spreagadh chun páirt a ghlacadh.

GNÍOMH 7
Dintiúir inbhuanaitheachta comhshaoil
agus sóisialta inchreidte, ábhartha don
mhargadh a chur in iúl do chustaiméirí
trádála agus do thomhaltóirí i margaí
náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Teastaíonn níos mó iarrachtaí chun cumas
foirne díolacháin agus margaíochta buntáistí na
hinbhuanaitheachta a thuiscint agus a chur in iúl agus
éilimh á ndéanamh acu sa mhargadh. Tá oiliúint agus
comhairle ar fáil do bhaill Origin Green ó Bord Bia ina
leith seo, chun tacú le cuideachtaí an sochar tráchtála
sa mhargadh domhanda a dhifreáil agus a bhaint
amach.

GNÍOMH 8
Ardáin ceannaireachta smaoinimh
agus léargas margaidh a bhunú cur le
forbairtí inbhuanaitheachta bia atá ag
teacht chun cinn sa mhargadh agus
tuiscint níos fearr a fháil orthu.
Ba cheart do Origin Green fóraim bhreise a ionchorprú
chun an dioscúrsa ar ábhair inbhuanaitheachta bia
agus dí atá ag teacht chun cinn a mhúnlú agus tacú le
héabhlóid inbhuanaitheacht bia in Éirinn tríd an gclár
Origin Green. Ba cheart go n-áireofaí air seo ceannairí
gnó, saineolaithe inbhuanaitheachta agus talmhaíochta
agus eagraíochtaí idir-rialtasacha agus eagraíochtaí
neamhrialtasacha atá dírithe ar chomhsprioc.
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GNÍOMH 9
Rannpháirtíocht an tionscail le cláir
SEAI a spreagadh mar an Scéim
Deontais Exeed a nuashonraíodh le
déanaí agus an Scéim Oibleagáide
Éifeachtúlachta Fuinnimh tacú le
cuideachtaí a gcuid spriocanna coigilte
fuinnimh a bhaint amach.
GNÍOMH 10
Fócas a mhéadú ar mhéadú feasachta ar
thacaíochtaí inbhuanaitheachta i measc
chliaint Bia & Deochanna Enterprise
Ireland.
Is féidir le sraith tacaíochtaí comhshaoil Enterprise
Ireland, lena n-áirítear an Ciste Fiontar Glas nua,
tacú le cuideachtaí a chinntiú go ndéanann siad a
ngnólachtaí a scála agus a fhás go hinbhuanaithe.
Tacóidh Enterprise Ireland, ag obair i gcomhar
le comhghleacaithe in SEAI, Bord Bia, agus
Gníomhaireachtaí agus Ranna Rialtais ábhartha eile, le
cuideachtaí thar chéimeanna an turais infheistíochta
chun laghdú ar astaíochtaí carbóin a bhaint amach.
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BOSCA 4: BUNÚS GLAS
Arna fhorbairt in 2012, is é Origin
Green clár inbhuanaitheachta bia agus
dí Bord Bia a spreagann feabhsúcháin
inbhuanaitheachta ar fud an tslabhra
soláthair iomláin ar leibhéal náisiúnta.
Comhoibríonn Origin Green le breis agus 54,000
feirm agus 300 cuideachta bia agus dí mór le rá na
hÉireann chun inbhuanaitheacht a chruthú agus
a fheabhsú; baineann sé le tomhas agus feabhsú
ar bhonn leanúnach. Tá creidiúnú agus fíorú
neamhspleách mar chuid de gach céim den slabhra
soláthair.

11% ar úsáid fuinnimh in aghaidh an aonaid aschuir
agus laghdú 17% ar úsáid uisce in aghaidh an aonaid
aschuir.
In ainneoin an dul chun cinn atá déanta, tá
na dúshláin chomhshaoil agus riachtanais an
mhargaidh ag dul i méid agus caithfidh Origin Green
leanúint ag teacht chun cinn chun an dearbhú
inbhuanaitheachta atá á lorg acu óna dtáirgeoirí
agus soláthraithe bia a sholáthar do chustaiméirí ar
fud an domhain.

Is cuid lárnach den chlár Origin Green iad
measúnuithe ar an bhfeirm, ina ndéanann níos
mó ná 100 iniúchóir os cionn 650 iniúchadh
feirme neamhspleách gach seachtain. Faoin gclár,
rinneadh níos mó ná 300,000 measúnacht charbóin
ar fheirmeacha mairteola agus déiríochta thar
thréimhse cúig bliana.
Ag leibhéal na déantúsaíochta, tiomnaíonn
cuideachtaí rannpháirteacha plean
inbhuanaitheachta ilbhliantúil a fhorbairt a
leagann amach spriocanna láidre intomhaiste
i dtrí phríomhréimse: foinsiú amhábhar,
próisis déantúsaíochta, agus inbhuanaitheacht
shóisialta. Go dtí seo, tá níos mó ná 2,400 sprioc
inbhuanaitheachta leagtha síos ag ballchuideachtaí,
ag seachadadh torthaí inláimhsithe amhail laghdú
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MISEAN 2

Táirgeoirí Príomhúla
Inmharthana &
Athléimneacha
le Folláine
Fheabhsaithe
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Tá táirgeoirí príomhúla - feirmeoirí, iascairí agus úinéirí foraoise - bunúsach don Straitéis seo agus is iad
bunús na hearnála iomláine iad. Tá inmharthanacht eacnamaíoch táirgeoirí bunscoile ríthábhachtach ní
amháin i dtéarmaí a gcumas slí bheatha mhaith a dhéanamh agus filleadh ar a n-iarrachtaí, ach freisin
maidir le cuidiú le hinbhuanaitheacht chomhshaoil agus shóisialta a bhaint amach. Go minic, bíonn a
n-ioncam luaineach ó bhliain go bliain agus ar leibhéal íseal do roinnt fiontar. Tá táirgeoirí príomhúla faoi
réir luaineachtaí an mhargaidh agus is minic a ghlacann siad praghsanna. Agus é sin san áireamh, díríonn
an Misean seo ar na réimsí a thairgeann na huirlisí is fearr chun inmharthanacht agus athléimneacht
eacnamaíoch a fheabhsú, réimsí atá faoi smacht na bpríomhtháirgeoirí féin ach freisin beartais, cuir
chuige agus teicneolaíochtaí atá acu féin agus ag daoine eile sa slabhra agraibhia is féidir a chur i
bhfeidhm chun a seasamh eacnamaíoch foriomlán a fheabhsú.
Féadann feirmeoirí a n-inbhuanaitheacht airgeadais
agus eacnamaíoch a neartú trí chórais talmhaíochta nua
éagsúlaithe a chuimsiú, caighdeáin a chomhlíonadh atá
riachtanach le haghaidh préimheú níos mó a fhéadfaidh
torthaí margaidh níos airde a thairiscint agus luach
saothair a thabhairt dóibh as raon seirbhísí éiceachórais
a sholáthar. B’fhéidir nach ionann foinsí ioncaim
sa todhchaí agus foinsí an lae inniu; d’fhéadfaidís
raon ón margadh go híocaíocht as forghabháil agus
stóráil carbóin, micrea-fhuinneamh fuinnimh, agus
seachadadh seirbhísí éiceachórais éagsúla. Is féidir le
hiascairí leanúint ar chonair na forbartha eacnamaíochta
inbhuanaithe trí úsáid iascaigh mhara agus
dobharshaothraithe a bhainistiú, agus teicneolaíocht a
leathnú agus a infheistiú chun an tionscal a fhorbairt
agus táirgiúlacht a fheabhsú. Samhlaítear leis an
Misean seo freisin go mbeidh áit in earnáil agraibhia
na hÉireann do gach cineál táirgeoir príomhúil cibé acu

lánaimseartha nó páirtaimseartha, mór nó beag. Tugann
éagsúlacht na gcóras feirmeoireachta, iascaireachta
agus foraoiseachta an cur chuige is fearr i dtreo gach
cineál inbhuanaitheachta a bhaint amach agus níor
cheart go measfaí go bhfuil ceann amháin níos fearr ná
an ceann eile.
Is ró-mhinic gné inbhuanaitheachta sóisialta
príomhtháirgeoirí. Tá sé mar aidhm ag an Misean seo
a cheartú trí roinnt réimsí a shainaithint inar féidir
feabhas a chur ar fhachtóirí sóisialta mar athnuachan
glúine, cothromaíocht inscne, oideachas agus oiliúint,
sláinte agus sábháilteacht, sláinte mheabhrach
agus folláine agus forbairt tuaithe níos leithne. Is
iad príomhtháirgeoirí croí na bpobal tuaithe agus
cósta agus mar sin caithfear a n-inbhuanaitheacht
shóisialta a bheith mar thosaíocht ag gach duine
lena mbaineann. Éilíonn an misean seo freisin go
dtabharfar aitheantas, meas agus tacaíocht níos mó do

tháirgeoirí bunscoile as a bpríomhról sochaíoch agus
iad ag tabhairt aghaidh ar ár n-éigeandáil aeráide agus
bithéagsúlachta.
Tá idirbheartaíocht ar siúl faoin gComhbheartas
Talmhaíochta (CBT) nua agus soláthróidh Plean
Straitéiseach CBT maoiniú de bhreis ar € 12 billiún
d’fheirmeoirí agus do phobail tuaithe sa tréimhse ó
2021 go 2027. Bhí Éire comhsheasmhach maidir leis
an ngá le CBT láidir agus leag sí béim freisin ar an ngá
torthaí comhshaoil agus aeráide níos fearr a chinntiú
don CBT. Cuid lárnach d’uaillmhianta comhshaoil
is ea cosaint ioncaim feirme agus trasdul cóir
uilechuimsitheach.
Déantar athbhreithniú ar an gComhbheartas Iascaigh
(CFP) gach 10 mbliana agus tá sé beartaithe go
mbeidh an chéad athbhreithniú eile críochnaithe faoi
dheireadh 2022 nuair a thabharfaidh an Coimisiún
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Eorpach tuairisc do Pharlaimint na hEorpa agus don
Chomhairle ar fheidhmiú an CFP. Nuair a bheidh
an tuarascáil curtha i láthair, más gá aon athruithe,
tabharfaidh an Coimisiún togra chun tosaigh maidir
le leasú ar an Rialachán CFP. Beidh Éire ag iarraidh
go gcaithfidh an t-athbhreithniú atá le teacht ar an
CFP aghaidh a thabhairt ar an tionchar díréireach ar
thionscal iascaireachta na hÉireann le Brexit. Leanfaidh
an earnáil Bia Mara ar chonair d’fhorbairt inbhuanaithe
eacnamaíochta agus chomhshaoil trí bhainistíocht
chúramach a dhéanamh ar úsáid iascaigh mhara agus
dobharshaothraithe. Beidh tionchar an-suntasach
ag an gComhaontú nua um Chomhar agus Thrádáil
AE-RA (TCA) ar an earnáil. Tá Tascfhórsa Earnála Bia
Mara curtha ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar na
himpleachtaí a eascraíonn ón TCA don earnáil agus
do na pobail chósta atá ag brath air. Déanfaidh an
Tascfhórsa, lena mbeidh ionadaithe ó thionscal an
bhia mara agus geallsealbhóirí eile, moltaí maidir le
bearta chun tionchair na laghduithe ar sciar cuóta
éisc a mhaolú, ar thionscal iascaireachta na hÉireann
agus ar na pobail chósta atá ag brath ar iascaigh. Ina
thuarascáil eatramhach, molann an Tascfhórsa go
gcuirfí scéim cheangail dheonach i bhfeidhm don
tréimhse Meán Fómhair go Nollaig d’árthaí ilfhiúsacha
agus do thrálaeir bhíoma a mbíonn tionchar díreach
ag na haistrithe cuóta orthu faoin TCA. Molann an
tuarascáil eatramhach raon ionchur chun aghaidh a
thabhairt ar na laghduithe cuóta sa TCA. Déanfaidh an
Tascfhórsa breithniú breise ar na gníomhartha molta
seo agus leagfar síos go mion iad i bpríomhthuarascáil
an Tascfhórsa.
Beidh iarmhairtí ag an mBeart Glas Eorpach, an
Geilleagar Ciorclach agus Straitéisí Bithéagsúlachta,
chomh maith le huaillmhian sláinte agus comhshaoil
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níos airde sa Straitéis Feirme go Forc a léireofar sna
chéad bheartais chomhchoiteanna talmhaíochta agus
iascaigh eile, do tháirgeoirí bunscoile ar fud an AE.
Cuirfidh in éineacht le forbairtí beartais náisiúnta,
caighdeáin agus srianta níos airde thar raon táscairí
le costas an táirgthe. Cé go bhfuil na páirtithe
leasmhara go léir tiomanta don treo beartais, caithfear
measúnuithe mionsonraithe a dhéanamh de réir mar a
bheidh na beartais seo á dtabhairt chun críche. Beidh
gá le machnamh a dhéanamh ar cá mbeidh ualach na
gcostas seo, leis an bpríomhtháirgeoir, dáileoirí nó
próiseálaithe bia, miondíol, seirbhís bia, tomhaltóirí
nó cistí poiblí. Is léir nach féidir a bheith ag súil go
n-íocfaidh táirgeoirí bunscoile amháin an costas seo.

Sprioc 1
Iomaíochas
agus Táirgiúlacht
Príomhtháirgeoirí a
fheabhsú

Sprioc 4
Inbhuanaitheacht
Shóisialta Táirgeoirí
Bunscoile a fheabhsú

MISEAN 2
Táirgeoirí príomhúla
inmharthana agus
athléimneacha le folláine
fheabhsaithe

Sprioc 2
Cruthú agus Dáileadh
Cothrom Luach a
Fheabhsú

Sprioc 3
Éagsúlú &
Athléimneacht Táirgeoirí
Príomhúla a mhéadú
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SPRIOC 1
Iomaíochas agus
Táirgiúlacht
Príomhtháirgeoirí a
fheabhsú
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Agus an éagsúlacht mhór i dtáirgiúlacht
agus i bhfeidhmíocht agus na dúshláin
agus na deiseanna gaolmhara atá roimh
tháirgeoirí bunscoile ar fud na hearnála
agraibhia á mbreithniú, moltar raon
gníomhartha do gach ceann de na foearnálacha, mar a leanas:

DÉIRÍOCHT
Tugann feirmeoireacht déiríochta an toradh is airde
in aghaidh an heicteáir i gcomparáid le fiontair
feirme eile, agus tá leathnú suntasach déanta uirthi
le deich mbliana anuas, ag feabhsú inbhuanaitheacht
eacnamaíoch agus shóisialta a lán teaghlach feirme
agus ceantair thuaithe. Tá géarghá, áfach, aghaidh
a thabhairt ar na tionchair dhiúltacha chomhshaoil
a bhaineann le leathnú déiríochta, agus aghaidh a
thabhairt ar ábhair imní sochaíocha eile, d’fhonn cáil,
brabúsacht agus inbhuanaitheacht na hearnála a
choinneáil i ngach foirm.

GNÍOMH 1
Comhtháthú níos mó sna hearnálacha
déiríochta agus mairteola a chur chun
cinn, go háirithe maidir le táirgeadh
mairteola a thagann ón earnáil
déiríochta,
chun a chinntiú go bhfuil asraon margaidh ann do
laonna fireanna ón tréad déiríochta, agus chun rogha
gnó malartach a sholáthar d’fheirmeoirí mairteola.

GNÍOMH 2
Dul i ngleic le hábhair imní na sochaí
ábharthacht do cháil na hearnála,

GNÍOMH 5
Leanúint le feabhsúcháin intomhaiste ar
shláinte agus leas ainmhithe.

mar shampla trí ghealltanais intomhaiste maidir le
hardchaighdeáin leasa ainmhithe agus maoirseacht
frith-mhiocróbach.

Tá buntáistí leis seo i dtéarmaí cáil agus éifeachtúlacht
eacnamaíoch agus aeráide.

GNÍOMH 3
Faoi choimirce phróiseas 2030,
cruthaigh plean mionsonraithe
faoi R2 2022 chun lorg comhshaoil
inbhuanaithe na hearnála déiríochta a
bhainistiú,
lena n-áirítear astaíochtaí iomlána a íoslaghdú, agus
rannchuidiú dearfach a dhéanamh le cáilíocht uisce
agus bithéagsúlacht fheabhsaithe, de réir bheartas
an rialtais. Tá tuilleadh sonraí san áireamh i Misean 1,
Sprioc 1.

GNÍOMH 6
Dul i ngleic le saincheisteanna saothair
os comhair na hearnála, lena n-áirítear
an ‘Plean Gníomhaíochta Daoine i
nDéiríocht’ a chur i bhfeidhm.
GNÍOMH 7
Scrúdaigh an poitéinseal d’fhorbairt
bearta sonracha luaineachta agus
bainistíochta riosca, laistigh den earnáil
phríobháideach agus phoiblí.

GNÍOMH 4
Leanúint leis an dul chun cinn maidir
le géineolaíocht, lena n-áirítear
straitéisí pórúcháin géanómacha a
dhírigh ar shláinte agus leas ainmhithe,
éifeachtúlacht táirgeachta agus
éifeachtúlacht meatáin, agus oiriúnacht
an mhargaidh do gach duine lasmuigh
den earrach, lena n-áirítear seamhan
gnéasach.

95

GNÍOMH 8
Lean ar aghaidh leis an aistriú chuig
táirgí déiríochta breisluacha ar
chaighdeán níos airde, déiríocht
na hÉireann a shuíomh mar tháirge
préimhe féar-chothaithe le dintiúir
láidre comhshaoil.
Tá deiseanna ann margaí nua a fhás agus a fhorbairt.
Ba cheart go bhfabhródh na tairbhí a thiocfaidh chun
cinn go comhréireach le táirgeoirí bunscoile.

GNÍOMH 9
Straitéis a thógáil d’fhorbairt margaí
nua do tháirgí déiríochta orgánacha
na hÉireann agus spreagadh
rannpháirtíocht ar leibhéal na feirme.

GNÍOMH 10
Lean ar aghaidh go obair i gcomhar ar
fud na hearnála.
Leanfaidh na páirtithe leasmhara orthu ag
bualadh le chéile agus ag plé go straitéiseach leis
na príomhcheisteanna go léir thuas i bhfóraim
éagsúla, lena n-áirítear an Fóram Déiríochta agus
Inbhuanaitheacht Déiríochta Éireann.
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MAIRTEOIL & CAOIRIGH
Is iad feirmeoireacht mairteola agus caorach formhór
na bhfiontar feirme agus cuireann siad go mór le
hinbhuanaitheacht shóisialta agus eacnamaíoch na
gceantar tuaithe. Tá an chuid is mó acu ag brath go
mór ar thacaíochtaí íocaíochta dírí agus is minic a
bhíonn inmharthanacht eacnamaíoch dúshlánach.
Cé go n-oibríonn go leor feirmeacha córais innilte
fairsinge, tá an fhéidearthacht ann táirgiúlacht agus
iomaíochas a fheabhsú, agus aghaidh a thabhairt ar
thionchair chomhshaoil freisin.

GNÍOMH 11
Aitheantas a thabhairt don tréad
diúil mar phríomhshócmhainn do
thalmhaíocht na hÉireann agus
cur chuige maidir lena fhorbairt a
chomhaontú,
lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar dhúshláin
táirgiúlachta agus éifeachtúlachta, agus tosca
comhshaoil agus eile á gcur san áireamh.

GNÍOMH 12
Mairteoil agus uaineoil a chothaítear
le féar a chur chun cinn mar tháirgí
préimhe, go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta.
Tá sé tábhachtach go mbeadh níos mó
rannpháirtíochta ag feirmeoirí sa Scéim Dearbhaithe
Cáilíochta Mairteola agus Uain chun an seasamh
préimhe margaidh seo a shaothrú. Tá deiseanna
ann freisin margaí nua a fhás agus a fhorbairt, lena
n-áirítear uan agus mairteoil orgánach.

GNÍOMH 13
Córais lao-go-mairteola déiríochta a
fhorbairt agus tacú leo.
Tá roinnt buntáistí ag baint leo seo, lena n-áirítear sruth
ioncaim malartach a sholáthar d’fheirmeoirí mairteola;
aibíonn níos luaithe; agus acmhainneacht shuntasach
chun acmhainn ghéiniteach a mhéadú tríd an innéacs
mairteola déiríochta.

GNÍOMH 14
Faoi choimirce phróiseas 2030,
cruthaigh plean mionsonraithe
faoi R2 2022 chun lorg comhshaoil
inbhuanaithe earnáil na mairteola a
bhainistiú,
lena n-áirítear astaíochtaí iomlána a íoslaghdú, agus
rannchuidiú dearfach a dhéanamh le cáilíocht uisce
agus bithéagsúlacht fheabhsaithe, de réir bheartas an
rialtais. Tá tuilleadh sonraí le fáil i Misean 1, Sprioc 1.

GNÍOMH 15
Leanúint le feabhsúcháin a spreagadh
i straitéisí pórúcháin d’eallach agus do
chaoirigh,

GNÍOMH 16
Leanúint le feabhsúcháin ar
bhainistíocht féaraigh:
I measc na bpríomhréimsí atá le dul chun cinn tá
torthúlacht na hithreach agus bainistíocht féaraigh
níos fearr a chur chun cinn, lena n-áirítear úsáid
nítrigine cheimiceach a laghdú, seamair agus swards
il-speicis a mhéadú agus úsáid PastureBase Ireland.

GNÍOMH 17
Leanúint le feabhsúcháin intomhaiste
ar shláinte agus leas ainmhithe.
GNÍOMH 18
Díriú ar thacaíochtaí ioncaim feirme
a mhéadú chuig inbhuanaitheacht
chomhshaoil, eacnamaíoch agus
shóisialta.
Féadann cleachtais fhairsinge feirmeoireachta cur le
hinbhuanaitheacht eacnamaíoch agus ba cheart luach
sóisialta agus carnach eacnamaíoch na feirmeoireachta
ar mhairteoil agus caoirigh ar scála beag a aithint agus
a luacháil freisin.

dírithe go háirithe ar chláir ghéanómaíochta a
chuireann le héifeachtacht chomhshaoil agus
eacnamaíoch fheabhsaithe, agus le sláinte ainmhithe
agus leas ainmhithe a fheabhsú.
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GNÍOMH 19
Leanúint ar aghaidh ag obair
i gcomhar ar fud na hearnála.
Leanfaidh na páirtithe leasmhara
orthu ag bualadh le chéile agus
ag plé go straitéiseach leis na
príomhcheisteanna atá os comhair
na hearnála, mar atá leis an
Tascfhórsa Mairteola faoi láthair
mar shampla.

CÁS-STAIDÉIR:

LONNA DÉIRÍOCHTA CHUIG
CÓRAIS MAIRTEOLA

Tá tionscal agraibhia na hÉireann bródúil as a
bheith ina cheannródaí san inbhuanaitheacht. Ó
baineadh cuótaí bainne an AE tá líon méadaitheach
laonna crosáilte déiríochta agus mairteola ag
teacht ó thréad déiríochta na hÉireann. Tugann
taighde le déanaí ag Teagasc le fios gur féidir
brabúsacht feirmeoirí mairteola a mhéadú trí
chórais lao-go-mairteola déiríochta a chothaítear le
féar a ghlacadh.
Bunófar Feirm Taispeána Mairteola Déiríochta Comhtháite nua
chun príomhtheicneolaíochtaí a léiriú maidir le bainistíocht innilte,
tógáil laonna agus úsáid sireanna arda Innéacs Mairteola Déiríochta
chomh maith le feidhmíocht airgeadais feirme. Úsáidfear é seo
mar thagarmharc d’fheirmeoirí laonna-go-mairteola déiríochta
a chleachtadh. Meastar go mbunófar an fheirm seo i gcomhar le
próiseálaí déiríochta agus mairteola chomh maith le comhpháirtí
sna meáin shóisialta a scaipfidh faisnéis ón bhfeirm seo ar an
bpobal feirmeoireachta mairteola níos leithne.
Comhlánófar an fheirm taispeána le Feachtas Náisiúnta um
Laonna Déiríochta go Mairteoil chun glacadh le dea-chleachtais
ar leibhéal na feirme a chur chun cinn chun inbhuanaitheacht
earnáil mairteola na hÉireann a mhéadú sa todhchaí. I measc na
bpríomhtheicneolaíochtaí tá bainistíocht innilte, tógáil laonna agus
úsáid na géineolaíochta mairteola déiríochta cuí.
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FEOIL MHUICE
& ÉANLAITH
Tá líon beag táirgeoirí feola muice agus éanlaithe
ann, in earnáil atá dian agus tráchtála den chuid is
mó. I measc na bpríomhdhúshlán tá sláinte agus leas
ainmhithe a fheabhsú, táirgiúlacht agus iomaíochas a
fheabhsú, agus aghaidh a thabhairt ar lorg comhshaoil
foriomlán ar fud GHGanna, amóinia agus cáilíocht
uisce go háirithe. Leanfaidh páirtithe leasmhara ag
obair i gcomhar le chéile ar fud na n-earnálacha chun:

GNÍOMH 20
An earnáil a fhorbairt i dtéarmaí
sciar den mhargadh baile do tháirgí a
tháirgtear in Éirinn agus do mhargaí nua
onnmhairiúcháin.
Ba cheart go n-áireofaí le forbairt an mhargaidh baile
níos mó gníomhaíochtaí margaíochta agus cur chun
cinn agus scrúdú a dhéanamh ar cheist na lipéadaithe.

GNÍOMH 21
Leanúint ar aghaidh ag feabhsú
táirgiúlachta i dtéarmaí pórúcháin agus
ionchur beatha.

GNÍOMH 22
Dul i ngleic le spriocanna agus
gníomhartha comhshaoil ar leith don
earnáil,
lena n-áirítear laghduithe ar astaíochtaí GHG, lena
n-áirítear amóinia, agus éifeachtúlacht fuinnimh níos
fearr, lena n-áirítear fuinneamh in-athnuaite. Déan
iniúchadh ar dheiseanna bithgheilleagair eg aoileach
muc a úsáid.

GNÍOMH 25
Tacaíochtaí agus comhairle
spriocdhírithe a fhorbairt do na
hearnálacha speisialaithe seo.
GNÍOMH 26
Scrúdaigh bearta chun bainistíocht
riosca airgeadais agus oibríochtúil a
fheabhsú.

GNÍOMH 23
Dul i ngleic le hábhair imní sochaíocha
níos leithne mar leas ainmhithe,
maoirseacht frith-mhiocróbach agus
rioscaí sábháilteachta bia; mar shampla
trí thógáil ar an dul chun cinn go dtí seo
maidir le dul i ngleic le campylobacter
in éanlaith chlóis, agus salmonella i
bhfeoil mhuice.
GNÍOMH 24
24. Bearta a fhorbairt chun
bithshlándáil a fheabhsú, caighdeáin
sláinte agus leasa ainmhithe agus an
cleachtas is fearr a fhíorú, lena n-áirítear
trí Scéim QA Bord Bia.
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Is iad na hearnálacha curaíochta
agus gairneoireachta na hearnálacha
talmhaíochta is éifeachtúla ó thaobh
carbóin de agus tá sé tábhachtach go
gcoinneofaí an limistéar atá á shaothrú
sna hearnálacha seo ar a laghad, agus
uaillmhian acu an dá rud a mhéadú.

CURAÍOCHT
Soláthraíonn an earnáil curaíochta gráin
ardchaighdeáin don tionscal beatha ainmhithe agus tuí
le haghaidh beathú agus cóir leapa, agus cuireann sí go
mór leis na hearnálacha bia agus deochanna i bhfoirm
eorna braite, cruithneacht muilleoireachta agus coirce
don tionscal gránaigh bhricfeasta. Cé go bhfuil sé sa
dara háit maidir le déiríocht i dtéarmaí inmharthanacht
eacnamaíoch ar leibhéal na feirme, tá costais arda agus
tá deis ann iomaíochas, éifeachtúlacht a fheabhsú,
agus leas a bhaint as deiseanna nua margaidh atá ag
teacht chun cinn, agus rannchuidiú le lorg comhshaoil
foriomlán a laghdú, go háirithe maidir le huisce.
cáilíocht agus bithéagsúlacht a fheabhsú.

GNÍOMH 27
Oibreoidh na páirtithe leasmhara chun
an earnáil a fhorbairt chun leas a bhaint
as fás féideartha in:
1) aschur ardluacha (eorna brataithe, cruithneacht,
coirce agus seagal) le driogadh agus le grúdaireacht;
2) margaí bia ardluacha mar choirce (go háirithe
coirce orgánach), olaí agus prátaí sailéad & sliseanna;
3) freastal ar éileamh barr próitéine baile ar aistí bia
beostoic. Agus tú ag saothrú na réimsí seo d’fhás
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féideartha, beidh sé tábhachtach tiontú féaraigh
bhuan fairsing nó saibhir bithéagsúlachta a sheachaint,
mura féidir a thaispeáint nach ndéanann sé dochar do
bhithéagsúlacht, ithir, uisce, aeráid agus paraiméadair
chomhshaoil eile.

GNÍOMH 28
Leanúint leis an bhfócas ar
bhainistíocht ithreach lena n-áirítear
éifeachtúlacht úsáide cothaitheach
agus cáilíocht ithreach.
Fócas ar na buneilimintí trí chleachtais agranamaíocha
a ghlacadh a uasmhéadaíonn pH ithreach, struchtúr
ithreach, agus ábhar orgánach ithreach. Comhtháthú
cothaitheach níos mó le hearnálacha eile a spreagadh
trí aoileach orgánach a úsáid i dteannta le béim níos
mó ar bharra cumhdaigh agus ar thionscnaimh eile
chun creimeadh ithreach agus caillteanas cothaitheach
a laghdú. Ba cheart go bhféachfadh cur i bhfeidhm an
ghnímh seo le sioncrónú le cuspóirí ghníomh 5 i Sprioc
3 de Mhisean 1 (an Clár Náisiúnta um Shampláil agus
Anailís Ithreach agus Straitéis Náisiúnta Ithreach a
fhorbairt).

GNÍOMH 29
Ba cheart go leanfadh an taighde
ar aghaidh le teicnící éifeachtacha
Bainistíochta Comhtháite Lotnaidicídí
a fhorbairt. Is dúshlán leanúnach é seo
do thaighdeoirí de réir mar a leanann
pataiginí barr agus lotnaidí ag éabhlóidiú
agus ag teacht timpeall ar fhriotaíocht
ghéiniteach agus ar éifeachtúlacht
lotnaidicídí.

Is dúshlán suntasach freisin an caillteanas
méadaitheach de Tháirgí Cosanta Plandaí (PPPanna)
agus leanfaidh sé seo ar aghaidh. Beidh gá le teicnící
pórúcháin beachtais, má cheadaíonn an reachtaíocht,
chomh maith le cineálacha cur chuige bainistíochta
lotnaidí (nó “Bainistíocht Chomhtháite Lotnaidí”) a
fhorbairt chun an tionchar a íoslaghdú.

GNÍOMH 30
Breithneoidh na páirtithe leasmhara
Scéim Dearbhaithe Gráin na hÉireann
(IGAS) a ailíniú le Origin Green.
GNÍOMH 31
Teastóidh infheistíocht i cruinneas
agus i dteicneolaíochtaí eile laistigh
den earnáil toisc go bhfuil siad
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil
agus na heacnamaíochta de.
Go traidisiúnta bhí an earnáil ar cheann de na príomhuchtaitheoirí teicneolaíochta nua agus meastar go
leanfaidh sí ar aghaidh.

CÁS-STAIDÉIR:

UPROTEIN - DEISEANNA ACMHAINNÍ PRÓITÉIN A
DHÍGHLASÁIL CHUN COTHÚ NA HÉIREANN A FHORBAIRT
Tá tionscadal taighde UPROTEIN
(Deiseanna Acmhainní Próitéin a
Dhíghlasáil chun Cothú na hÉireann
a Fhorbairt) dírithe ar fhorbairt
inbhuanaithe agus saothrú acmhainní
próitéine atá ann cheana agus nuaaimseartha laistigh de chóras agraéiceolaíoch na hÉireann.
Scrúdófar acmhainneacht barr (féarach, gránaigh,
pischineálaigh, síl ola agus barra nideoige) agus
acmhainní mara mar fhoinsí próitéine malartacha,
agus úsáidfear bithmhais iarphróiseála chun bia
breisluacha agus sruthanna neamhbhia a ghiniúint,
ag seachadadh ciorclán ar fud an chórais táirgthe.
. Beidh UPROTEIN mar fhiontar bia nua ann in
éineacht leis na hearnálacha Déiríochta, Feola agus
Gránach. Déanfaidh an tionscadal saineolas cothaithe
agus teicneolaíochta seanbhunaithe a ghiaráil chun
staidéar a dhéanamh ar fhoinsí malartacha próitéine,
a roghnófar ar bhonn inbhuanaitheachta comhshaoil,
sóisialta agus eacnamaíocha laistigh den slabhra

soláthair. Ginfidh sé deiseanna acmhainní próitéine
d’Éirinn, chun agra-éiceachóras éagsúil a chruthú
le lorg carbóin níos ísle. Tá sé de chumas ag seo,
ar a uain, bealach na hÉireann chun dlús a chur le
bheith ina ceannaire domhanda i soláthar freagrach
réitigh bhia sábháilte, cothaitheach agus sláintiúil
agus an chéad ghlúin eile de bhianna próitéine cliste
a fhorbairt atá éifeachtach ó thaobh costais, tíosach
ar acmhainní agus cothaitheach. Bainfear próitéiní ó
phlandaí agus úsáidfear na próitéiní cliste seo chun
comhábhair agus táirgí a chruthú atá cothaitheach,
iontaofa, neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus
atá mar chuid de shlabhra soláthair atá slán agus atá
sábháilte don todhchaí. Is é Teagasc a chomhordaíonn
UPROTEIN agus i measc na gcomhoibrithe tá Coláiste
na hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil na Banríona, Béal
Feirste, Ollscoileanna Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh
agus Maigh Nuad, agus Ollscoil Luimnigh.
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GAIRNEOIREACHT
Agus í ag áitiú níos lú ná 1% den talamh iomlán, tá
réimse éagsúil earnálacha sa ghairneoireacht, mar
shampla beacáin, prátaí, glasraí allamuigh, torthaí
cosanta, glasraí cosanta, torthaí lasmuigh, agus barra
taitneamhachta mar stoc naíolann, barra faoi chosaint
lena n-áirítear plandaí leapa, duilliúr gearrtha, duilliúr
lasmuigh agus bolgáin, crainn Nollag agus féar móna.
Chuirfeadh earnáil gairneoireachta leathnaithe
go mór leis na Misin sa Straitéis seo, go háirithe
maidir le hearnáil atá neodrach ó thaobh aeráide de
a bhaint amach faoi 2050. Ó leithlisiú carbóin go
bithéagsúlacht a fheabhsú mar phailneoirí, tairgeann
córais gairneoireachta go leor sineirgíochtaí agus
comhshochair idir inbhuanaitheacht chomhshaoil,
eacnamaíoch agus shóisialta. Mar sin féin, is dúshláin
don earnáil an scála atá ag teastáil, costais tosaigh
ard, ganntanas saothair agus brúnna miondíola,
ach le heasnamh trádála suntasach agus treochtaí
athraitheacha tomhaltóirí, tá deiseanna ann ionadú
allmhairithe.

GNÍOMH 32
Straitéis a fhorbairt an léarscáil bhóthair
don tionscal gairneoireachta a leagan
amach go dtí 2030,
agus leas a bhaint as an éileamh méadaitheach
ar thorthaí agus glasraí, bianna iomlána agus
taitneamhacht; táirgeadh agus tomhaltas táirgí
Éireannacha ar an margadh baile a mhéadú agus,
nuair is féidir, leas a bhaint as deiseanna a leathnú go
hidirnáisiúnta. Ba cheart go bhféachfadh an Straitéis
le fócas comhshaoil agus inbhuanaitheachta na
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Straitéise Agraibhia 2030 a thabhairt ar aghaidh, go
háirithe maidir le príomhthéamaí laghdú astaíochtaí,
bithéagsúlacht agus neodracht aeráide a athbhunú. Ba
cheart don straitéis freisin:
i. Spriocanna agus gníomhartha comhshaoil ar leith
a fhoirmiú don earnáil, ag cuimsiú uasmhéadú
leithlise carbóin.
ii. Leanúint ar aghaidh ag tabhairt aghaidh ar
shaincheisteanna saothair, lena n-áirítear úsáid níos
fearr a bhaint as teicneolaíocht uathoibrithe agus
deiseanna forbartha agus oiliúna d’oibrithe san
earnáil.
iii. Comhoibriú laistigh den earnáil a chur chun cinn
agus a fheabhsú trí struchtúr eagraíochta na
dtáirgeoirí agus le soláthraithe taighde. I bhfianaise
an titim i líon na saothróirí agus nádúr na margaí
miondíola atá ag éirí níos iomaíche, ní mór
d’fhásóirí dul i mbun comhoibrithe níos mó chun
deiseanna margaidh a shaothrú, dul i ngleic leis
an rialú struchtúrtha reatha ar na hiolraithe agus
chun freastal ar na dúshláin agus na deiseanna a
bhaineann le himeacht na RA.
iv. Deiseanna margaidh a aithint lena n-áirítear
a. ag díriú ar an acmhainneacht shuntasach atá
ann in ionad allmhairithe
b. oibriú leis an tionscal sláinte chun na díbhinní
sláinte coirp agus meabhrach a chur chun cinn
a d’eascair as tomhaltas méadaithe torthaí agus
glasraí
c. nuálaíocht táirge
d. fiontair gairneoireachta de chineál gairdín
margaidh ar scála beag (orgánach agus

traidisiúnta), ag soláthar Margaí Feirmeoirí,
bialanna agus tionscnaimh bhia áitiúla eile, mar
shampla
v. Na réimsí agus na hacmhainní riachtanacha
a shainaithint le haghaidh tuilleadh taighde
agus forbartha d’fhonn nuálaíocht, oiriúnú
teicneolaíochta, forbairt straitéiseach, forbairt
táirgí nua agus meáin mhalartacha fáis a
chumasú.

FORAOISEACHT

BIA MARA

Agus thart ar 11% d’achar iomlán na talún ann, tá
acmhainneacht shuntasach ann chun an limistéar a
fhás agus cur go mór le timpeallacht na hÉireann a
fheabhsú, go háirithe trí fhorghabháil agus stóráil
carbóin, agus gníomhú mar shruth ioncaim forlíontach
d’fheirmeoirí freisin. Tá roinnt dúshlán os comhair
na hearnála, go háirithe maidir le ceadúnú, atá á
mbreithniú i ‘Project Woodland’.

Tá an cabhlach náisiúnta iascaireachta comhdhéanta
de ghrúpa éagsúil táirgeoirí bunscoile a chuimsíonn
soithí beaga cladaigh, chomh maith le soithí
meánmhéide agus móra amach ón gcósta. Tá
dobharshaothrú, a chuimsíonn príomhtháirgeadh
iasc eite agus sliogéisc, ag táirgeadh táirgí a bhfuil
ardmheas orthu sa mhargadh agus a sholáthraíonn
poist ardluacha, ar feadh na bliana, feadh an chósta.
Tugtar dúshlán na hearnála iomláine trí imeacht na RA
ón AE agus an Comhaontú Comhoibrithe agus Trádála
gaolmhar AE-RA, agus aghaidh á tabhairt freisin ar
roinnt saincheisteanna inbhuanaitheachta comhshaoil.

GNÍOMH 33
Straitéis Foraoiseachta nua a fhorbairt
d’Éirinn (féach freisin Sprioc 4, Misean
1), lena n-áirítear cineálacha cur chuige
nua chun an tuiscint fhoriomlán ar
phlandáil crann ar fheirmeacha a
fheabhsú.

GNÍOMH 34
Tá Tascfhórsa Earnála Bia Mara curtha
ar bun ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus
Mara ina mbeidh ionadaithe ón tionscal
bia mara agus páirtithe leasmhara eile
chun moltaí a sholáthar maidir leis na
bearta iomchuí a thacóidh leis an earnáil
agus leis na pobail chósta áitiúla is fearr.
Tháinig an Comhaontú Trádála agus Comhoibrithe AERA (TCA) i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021 toisc gur fhág
an RA an idirthréimhse go hoifigiúil. Tosóidh aistrithe
cuóta i 2021 agus ar bhonn céimnithe aistreoidh Éire
stoic ar fiú € 26 milliún iad in 2021 ag ardú go € 43
milliún faoi 2026 agus gach bliain ina dhiaidh sin. I
dtéarmaí comhréire ciallaíonn sé seo go n-aistreofar
15% de chuótaí na hÉireann bunaithe ar phraghsanna
2020. Tá na héifeachtaí láithreach, agus tiocfaidh
60% de na haistrithe sin i bhfeidhm ó mhí Aibreáin.

Is é costas an aistrithe cuóta deiridh ag Éirinn ná
caillteanas 15% den luach foriomlán Scrúdóidh an
Tascfhórsa na himpleachtaí a eascróidh as TCA an AE
/ na RA do thionscal Iascaireachta na hÉireann agus
do phobail chósta atá ag brath go mór air. Tabharfaidh
sé breac-chuntas, go háirithe, ar thionscnaimh a
d’fhéadfaí a ghlacadh chun tacaíochtaí a sholáthar
d’fhorbairt agus d’athstruchtúrú d’fhonn cabhlach
iascaireachta brabúsach inbhuanaithe a chinntiú agus
chun deiseanna le haghaidh post agus gníomhaíochta
eacnamaíochta i bpobail chósta atá ag brath ar
iascaireacht a aithint. Breithneoidh an Tascfhórsa
a mhéid is féidir na sruthanna maoinithe uile atá
ar fáil a úsáid chun aghaidh a thabhairt, a mhéid is
féidir, ar na tionscnaimh a sainaithníodh agus ar na
gníomhaireachtaí Stáit chun tacú leis na tionscnaimh
sin. Déanfaidh an Tascfhórsa gníomhaíochtaí
cuiditheacha a mheas agus a mholadh a chuideodh
le ranníocaíocht choibhneasta éagothrom na sciar
cuóta ag Éirinn i TCA an AE / na RA a mhaolú. Ina
thuarascáil eatramhach, a foilsíodh i mí an Mheithimh
2021, molann an Tascfhórsa go gcuirfí scéim cheangail
dheonach i bhfeidhm don tréimhse Meán Fómhair go
Nollaig do thart ar 220 árthach ilfhiúsach agus trálaeir
bhíoma a mbeidh tionchar díreach ag na haistrithe
cuóta orthu faoin TCA. Molann an tuarascáil
eatramhach raon ionchur chun aghaidh a thabhairt ar
na laghduithe cuóta sa TCA. Déanfaidh an Tascfhórsa
breithniú breise ar na gníomhartha molta seo agus
leagfar síos go mion iad i bpríomhthuarascáil an
Tascfhórsa.

103

GNÍOMH 35
Leanfaidh an earnáil Bia Mara ar
chonair d’fhorbairt inbhuanaithe
eacnamaíochta agus chomhshaoil trí
bhainistíocht chúramach a dhéanamh
ar úsáid iascaigh mhara agus
dobharshaothraithe, san áireamh:
• Oibríochtaí iascaireachta agus teicneolaíocht fearas
a leathnú agus infheistíocht a dhéanamh iontu
chun an tionscal a fhorbairt agus táirgiúlacht a
fheabhsú.
• Bainistigh stoc neamh-chuóta go háirithe san
earnáil cladaigh chun an toradh inbhuanaithe is mó
a sholáthar.
• Déan an nós imeachta riaracháin sa
Phlean Straitéiseach Náisiúnta d’fhorbairt
dobharshaothraithe inbhuanaithe a shruthlíniú.
Caithfidh an córas ceadúnaithe dobharshaothraithe
a bheith oiriúnaitheach do dhul chun cinn
teicneolaíochta agus do dhálaí comhshaoil áitiúla
le linn shaolré na gceadúnas agus ag athnuachan.
Caithfear aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna
seo trí athrú reachtaíochta chun éileamh agus fás
an mhargaidh san earnáil Dobharshaothraithe a
uasmhéadú.
• Infheistíocht a spreagadh i bpobail bia mara chun
fás agus inbhuanaitheacht eacnamaíoch agus
shóisialta fhadtéarmach a cheadú. Tacóidh sé seo
le hearnáil bia mara áitiúil atá bríomhar agus ag fás
agus le sláinte eacnamaíoch agus déimeagrafach na
bpobal cósta tuaithe.
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• Tá an iomaíocht do spás d’iascach cladaigh níos
mó ná riamh. Teastaíonn spás laistigh d’earnáil
na mara ó iascaigh agus dobharshaothrú, ach
freisin san éileamh ar loingseoireacht, fóillíocht
mhara agus, le déanaí, fuinneamh in-athnuaite.
Aibhsíonn an leibhéal méadaithe agus éagsúlacht
na gníomhaíochta sa spás muirí an gá atá le
bainistíocht éifeachtúil agus chomhordaithe chun
coimhlint a sheachaint agus chun sineirgí laistigh
agus eatarthu a aithint. Beidh tionchar ag Plean
Spásúlachta Mara (BPA) na hÉireann sa todhchaí ar
an earnáil cladaigh.
• Cumas eacnamaíoch a fheabhsú trí oiliúint
theicniúil agus ghnó táirgeoirí bunscoile a oiliúint
agus a leathnú.
• Infheistíocht dhomhanda a mhealladh i
dteicneolaíocht dobharshaothraithe. Éire a chur
chun cinn mar bhonn eolais do theicneolaíocht
agus taighde dobharshaothraithe chun
infheistíocht a mhealladh ar ár mbonn eolais.
Tá líon suntasach beartas agus straitéisí náisiúnta
ar leith ag an earnáil, lena n-áirítear Comhbheartas
Iascaigh an AE, an Plean Straitéiseach Náisiúnta um
Fhorbairt Dobharshaothraithe Inbhuanaithe, Straitéis
na hEarnála Iascaigh Intíre, i measc nithe eile.
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SPRIOC 2
Cruthú agus
Dáileadh Cothrom
Luach a Fheabhsú
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D’athraigh slabhraí luacha domhanda
(GVCanna) nádúr na táirgeachta agus
na speisialtóireachta ar fud an domhain,
lena n-áirítear sa talmhaíocht agus i mbia.
Tá an slabhra agraibhia an-iomaíoch le
corrlaigh bhrabúis íseal go ginearálta. Is
féidir le níos mó trédhearcachta margaidh
agus praghais cuidiú le cumhacht margála
táirgeoirí príomhúla a neartú, in éineacht
le rialáil chun cleachtais chóir trádála
a chinntiú. Tá cleachtais bhainistíochta
ann freisin laistigh de gheata na feirme,
mar shampla scéimeanna dearbhaithe
cáilíochta nó córais chun táirgí a
tháirgeadh a bhfuil tréithe ar leith acu
(m.sh. orgánach) ar féidir leo luach a
chur leis, mar aon le caidrimh laistigh
de shlabhraí soláthair agraibhia, ag
geata na feirme agus lasmuigh de (m.sh.
Léiritheoir Eagraíochtaí, úsáid níos
mó a bhaint as conarthaí soláthair). Tá
leibhéal íseal Eagraíochtaí Léiritheoirí
(POanna) in Éirinn agus tearcúsáid de
lipéadú cáilíochta an AE, go háirithe
Tásca Geografacha Cosanta. Dá bhrí sin,
tá scóip ann seasamh na bhfeirmeoirí sa
slabhra luacha a fheabhsú trí na huirlisí
seo go háirithe..

San fhadtéarma, is ceist bhunúsach don chóras bia
agus don bheartas agraibhia an méid a sholáthraíonn an
margadh toradh don phríomhtháirgeoir, go háirithe do
tháirgí ardchaighdeáin ar ardchaighdeán.
Tá sé réimse aitheanta chun cruthú agus dáileadh
cothrom luacha a fheabhsú (nóta, tugann Sprioc 4
i Misean 3 breac-chuntas ar ghníomhaíochtaí chun
deiseanna margaidh a fhorbairt agus ba cheart a mheas
go gcomhlíonann siad an Sprioc reatha seo freisin):

1) AN TREOIR UM
CHLEACHTAS TRÁDÁLA
ÉAGÓRACH
Is gné amháin í Treoir an AE ar Chleachtais Trádála
Éagóracha i gcaidrimh ghnó go gnó sa slabhra soláthair
talmhaíochta agus bia (ar a dtugtar Treoir UTP)de chur
chuige tríthoiseach ag Coimisiún an AE ina chuid oibre
i dtreo slabhra soláthair bia níos cothroime agus níos
cothroime agus seasamh na dtáirgeoirí bunscoile sa
slabhra sin a fheabhsú. Is iad na heilimintí eile:
• Na rialacha maidir le comhoibriú táirgeoirí /
feirmeoirí a shimpliú
• Feabhas a chur ar thrédhearcacht an mhargaidh trí
thuairisciú méadaithe éigeantach ar phraghsanna a
thabhairt isteach
Beidh siad seo ríthábhachtach chun áit na
bpríomhtháirgeoirí sa slabhra luacha a chosaint agus a
fheabhsú. Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara tar
éis an treoir a thrasuí go reachtaíocht náisiúnta, agus
tá sí ag dul ar aghaidh le tiomantas an Chláir Rialtais a
sheachadadh chun oifig nua a bhunú d’Ombudsman
Náisiúnta Bia (nó a choibhéis), a éileoidh reachtaíocht
phríomha.

Maidir le bia mara, bunaíonn Rialachán (CE) Uimh.
1005/2008 córas Comhphobail chun iascaireacht
neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus
neamhrialaithe (iascaireacht IUU) a chosc, a
dhíspreagadh agus a dhíchur chun iomaíocht éagórach
sa mhargadh bia mara a sheachaint. Sainmhíníonn an
Rialachán seo bearta rialaithe agus monatóireachta
ar leith a bhfuil sé mar aidhm acu iascaireacht
IUU a dhíspreagadh agus bia mara a ghabhtar go
mídhleathach agus go neamh-inbhuanaithe a chosc
ó thrádáil go héagórach ar mhargadh na hEorpa, ag
cinntiú nach bhfuil iascairí a chloíonn leis na rialacha
faoi mhíbhuntáiste.

GNÍOMH 1
A chinntiú go ndéantar an Treoir UTP
a thrasuí in Éirinn agus go mbunófar
oifig an Ombudsman Náisiúnta Bia (nó a
coibhéis), le cumhachtaí iomchuí.

2) TRÉDHEARCACHT
MARGAIDH AGUS
PRAGHSANNA
Tá roinnt beart tugtha isteach ag an gCoimisiún
Eorpach chun scaipeadh faisnéise, anailíse agus
réamhaisnéisí margaidh agraibhia a fheabhsú, lena
n-áirítear dashboards talmhaíochta an AE agus
réadlanna margaidh an AE. Beidh tuairisciú breise
éigeantach ar phraghsanna ar siúl ó 2021. In Éirinn,
tá níos mó trédhearcachta praghais á dtacú trí
thionscnaimh a fhorbairt mar an “Beef Pricewatch”
agus tuairisciú mionsonraithe ar phraghsanna
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seachtainiúla, ag cuidiú le neamhshiméadracht
faisnéise a laghdú ar leibhéal táirgeora bunscoile.
D’fhorbair Bord Bia samhail nua innéacs praghsanna
margaidh mairteola le déanaí. Breithneoidh an
Tascfhórsa Mairteola tuilleadh tionscnamh ina leith
seo. Is uirlis faisnéise margaidh é Réadlann Mhargaidh
na hEorpa um iascaigh agus dobharshaothrú
(EUMOFA) ar earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe
an Aontais Eorpaigh, arna fhorbairt ag an gCoimisiún
Eorpach. Tá sé mar aidhm aige trédhearcacht agus
éifeachtúlacht an mhargaidh a mhéadú, anailís a
dhéanamh ar dhinimic mhargaidh an AE, agus tacaíonn
sé le cinntí gnó agus le déanamh beartas.

GNÍOMH 2
Rachaidh Éire i dteagmháil go hiomlán le
hobair an Choimisiúin agus leanfaidh sí
ag forbairt tionscnamh náisiúnta maidir
le trédhearcacht an mhargaidh agus na
bpraghsanna.

3) COMHARCHUMAINN
& EAGRAÍOCHTAÍ
LÉIRITHEOIRÍ (POANNA)
Tá an struchtúr comhoibritheach seanbhunaithe in
earnáil déiríochta na hÉireann agus príomhsheirbhísí
feirme agus tuaithe. Cé go bhfuil struchtúr na
gcomharchumann seanbhunaithe i margaíocht beostoic,
faoi láthair níl aon chomharchumainn bunaithe i
bpróiseáil mairteola in Éirinn. Is fiontair uathrialacha
iad comharchumainn, atá faoi úinéireacht agus faoi
rialú daonlathach ag a mball úsáideoirí a oibríonn chun
leasa a mball úsáideora. Féadann comharchumainn
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seasamh na dtáirgeoirí sa slabhra soláthair a neartú go
suntasach. Chinntigh struchtúr comhoibritheach earnáil
déiríochta na hÉireann gur fhorbair sé méid suntasach
comhtháthaithe ingearaigh lena mbaill feirmeoirí
lena n-áirítear tacaíochtaí airgeadais, comhairleacha
agus teicniúla a sholáthar. Tá ról tábhachtach ag
eagraíochtaí táirgeoirí sa ghairneoireacht, ach faoi
láthair níl aon eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta don
earnáil barraí arúla agus gan ach beirt in earnálacha
na mairteola. I gcomparáid leis sin, tá thart ar 178
PO ag an AE san earnáil mairteola agus laofheoil.
Fágann sé sin go bhfuil na príomhtháirgeoirí sin níos
nochtaithe do bheith ina dtógálaithe praghsanna. Is
féidir le comharchumainn agus POanna cláraithe leas a
bhaint as díolúintí ó rialacha iomaíochta an AE maidir
le gníomhaíochtaí áirithe, mar chomhchaibidlíocht
thar ceann a gcuid ball, pleanáil táirgeachta nó
bearta bainistíochta soláthair áirithe. Tá DAFM ag
plé go gníomhach le grúpaí ionchasacha chun tacú
le heagraíochtaí agus comharchumainn táirgeoirí
mairteola a bhunú chomh maith le tacaíocht
airgeadais a sholáthar dá mbunú. Tá Eagraíochtaí
Táirgeoirí Iascaigh agus Dobharshaothraithe mar
bhunchloch den Chomhbheartas Iascaigh (CFP), agus
iad ag baint amach a chuspóirí lena chinntiú go bhfuil
gníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Déantar
iad seo a bhainistiú ar bhealach atá comhsheasmhach
leis na cuspóirí sochair eacnamaíocha, sóisialta agus
fostaíochta fadtéarmacha a bhaint amach, agus cur
le hinfhaighteacht soláthairtí bia. In Éirinn tá cúig
PO Iascaigh agus PO Dobharshaothraithe amháin
a chaithfidh Pleananna Táirgthe agus Margaíochta
a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm de réir rialachán
na Comh-Eagraíochta Margaíochta (CMO). Tá sé
tábhachtach go ndéanfar a ról a fhorbairt agus a
fheabhsú tuilleadh agus go dtacóidh an AE agus an Stát
go hiomlán leis.

GNÍOMH 3
Tacú le comharchumainn agus
Eagraíochtaí Léiritheoirí a bhunú ar fud
gach earnáil den fheirmeoireacht agus
ról na gcomharchumann eagraíochtaí
táirgeoirí iascaigh a fheabhsú.

4) SCÉIMEANNA
TIONSCNAIMH GLASA
/ DEARBHAITHE
CÁILÍOCHTA (QA)
Tá ról bunúsach ag Dearbhú Cáilíochta maidir le
bia a chur chun cinn agus áit phréimhe a fháil sa
mhargadh. Feidhmíonn Bord Bia roinnt scéimeanna
QA atá creidiúnaithe go neamhspleách, lena n-áirítear
mairteoil, uaineoil, déiríocht, feoil mhuice, éanlaith
chlóis, uibheacha, beatha, táirgí úra, agus táirgeoirí
plandaí ornáideacha. Agus a bhfócas lárnach ar
cháilíocht á choinneáil acu, tá fócas láidir ag scéimeanna
QA ar inbhuanaitheacht agus tá siad thar a bheith
tábhachtach chun dintiúir chruthaithe a sholáthar
do chustaiméirí bia na hÉireann ar feadh an tslabhra
soláthair. Ina theannta sin, tugann scéimeanna QA deis
do chustaiméirí luach saothair nó dreasacht a thabhairt
don phríomhtháirgeoir trí, mar shampla, bónais a íoc as
ballraíocht QA, nó éileamh a dhéanamh ar bhallraíocht
mar réamhriachtanas soláthair. Maidir le bia mara
tugann na scéimeanna náisiúnta deimhniúcháin arna
riaradh ag BIM (ie Caighdeán Dobharshaothraithe
Cáilíochta Deimhnithe (CQA)), rannpháirtíocht
i dTionscadail Feabhsúcháin Iascaigh (FIPS) do
phríomhspeicis, chomh maith le deimhniú seachtrach
mar MSC, leibhéal ard de Bia Mara na hÉireann dearbhú

cáilíochta. Tá tagarmharcáil bainte amach ag caighdeáin
Dobharshaothraithe Cáilíochta Deimhnithe BIM i
gcoinne riachtanais an Tionscnaimh Inbhuanaitheachta
Bia Mara Domhanda. Úsáideann an earnáil
dobharshaothraithe deimhniú orgánach mar aon le
deimhniú MSC do dhiúilicíní rópa agus bunfhásta chun
a dintiúir inbhuanaitheachta a thaispeáint agus déantar
bradáin a tháirgeadh go heisiach do Chaighdeán
Deimhniúcháin Orgánach an AE. Ba cheart imscrúdú
a dhéanamh ar indéantacht an Tionscnaimh Bia Mara
Inbhuanaithe Domhanda (GSSI) d’iascach áirithe.
Trí fhianaise atá fíoraithe go neamhspleách ar
ghnóthachain cháilíochta ar fheirmeacha agus ar
iascaigh a choinneáil, coimeádtar ardchaighdeáin
cháilíochta sa táirgeadh, chomh maith le cáil na
hÉireann i margaí idirnáisiúnta a threisiú.

GNÍOMH 4
Glacfaidh gach feirmeoir agus oibreoir
bia mara páirt i scéim dearbhaithe
cáilíochta nuair is féidir.
Breithneoidh grúpaí geallsealbhóirí earnála conas dul
i ngleic le bacainní ar iontráil agus rannpháirtíocht a
mhéadú.

GNÍOMH 5
Déanfar athbhreithniú leanúnach ar
scéimeanna dearbhaithe cáilíochta agus
nuashonraithe lena chinntiú go bhfuil
siad ag teacht le hionchais fheabhsaithe
i réimsí mar fheidhmíocht chomhshaoil,

caighdeáin sábháilteachta bia, dintiúir
inbhuanaitheachta sláinte agus leasa
ainmhithe bia mara agus riachtanais an
mhargaidh.

5) SOCRUITHE
CONARTHACHA
Is forbairt réasúnta nua i dtalmhaíocht na hÉireann é
réamhchonarthaí. Bhain an earnáil curaíochta úsáid
astu le haghaidh eorna brataithe, agus tá dul chun
cinn maith déanta ag tionscal na déiríochta maidir le
conarthaí ar phraghas seasta a dhéanamh mar ghné
den chaidreamh táirgeora / próiseálaí. Níl conarthaí
den sórt sin chomh coitianta sna hearnálacha eile. In
earnáil na mairteola, d’fhéadfadh tionscnamh le déanaí
ina raibh samhail praghsála ráthaithe le bónais éagsúla
a bheith ina fhréamhshamhail do tháirgeoirí bunscoile.
Úsáidtear raon socruithe conarthacha i dtionscal
na hiascaireachta mar dhíol díreach, raon éagsúil
conarthaí díreacha agus indíreacha, eagraíochtaí
díolacháin agus díolacháin halla ceant. Thairbheodh
tionscal na hiascaireachta as athbhreithniú ar na
socruithe seo chun a fháil amach an féidir feabhsuithe
ar an gcéad phraghas díola a bhaint amach do na
codanna éagsúla cabhlach.

GNÍOMH 6
Socruithe conarthacha a chur chun
cinn agus a fhorbairt chun níos mó
cinnteachta táirgeachta agus praghais a
thabhairt do tháirgeoirí bunscoile.

GNÍOMH 7
Ba cheart do thionscal na hiascaireachta
na socruithe seo a iniúchadh chun a fháil
amach an féidir feabhsuithe ar an gcéad
phraghas díola a bhaint amach do na
codanna éagsúla cabhlaigh.

6) TÁSCAIRÍ
DEIMHNIÚCHÁIN,
CREIDIÚNAITHE AGUS
GEOGRAFACHA
Is Scéimeanna Cáilíochta AE tábhachtacha iad na
Táscairí Geografacha (GI) ‘Ainmniú Tionscnaimh faoi
Chosaint’ (PDO), ‘Táscairí Geografacha Cosanta’ (PGI)
agus ‘Speisialtachtaí Traidisiúnta Ráthaithe’ (TSG)
atá deartha chun ainmneacha táirgí talmhaíochta
ardchaighdeáin an AE a aithint agus a chosaint. agus
bianna agus tugann siad breisluach. Dheimhnigh
taighde AE go bhfuil tomhaltóirí sásta praghas níos
airde a íoc ar bhianna GI atá uathúil agus difreáilte
ó bhia neamh-GI. I gcomparáid le go leor tíortha
Eorpacha eile, is beag (seacht) de na hainmniúcháin
seo atá in Éirinn ach tá beagnach 300 cineál táirge
cláraithe san Iodáil. Meastar go léiríonn táirgí a dhíoltar
faoi GIanna thart ar 5.7% de tháirgeadh bia agus dí
an AE agus 15% d’onnmhairí bia agus dí an AE. Tá
éileamh ar an margadh ar tháirgí beostoic atá ‘beathú
féir’ agus a chomhlíonann ardchaighdeáin leasa agus
inbhuanaitheachta ainmhithe, a chomhcheanglaíonn
tomhaltóirí le córais táirgeachta ardchaighdeáin,
nádúrtha agus leasa-chairdiúil. Déantar an chuid
is mó d’aschur beostoic na hÉireann a chothú le
féar. Tá an earnáil, trí Bhord Bia, ag dul ar aghaidh
le deimhniú agus brandáil. Tá tagarmharcáil bainte
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amach ag caighdeáin Dobharshaothraithe Cáilíochta
Deimhnithe BIM i gcoinne riachtanais an Tionscnaimh
Inbhuanaitheachta Bia Mara Domhanda. Úsáideann
an earnáil dobharshaothraithe deimhniú orgánach mar
aon le deimhniú MSC do dhiúilicíní rópa agus bunfhásta
chun a dintiúir inbhuanaitheachta a léiriú. Déantar
bradáin a tháirgeadh go heisiach de réir Chaighdeán
Deimhniúcháin Orgánach an AE, ceann den bheagán
táirgí bia Éireannacha a bhfuil an scála seo bainte amach
aige i dtáirgeadh orgánach. Tá stádas GI tábhachtach
do chatagóirí biotáille na hÉireann, go háirithe maidir
le cosaint a dhéanamh ar iomaíocht éagórach ó tháirgí
a shárú i margaí easpórtála. Mar shampla, le maoiniú
suntasach ón tionscal, d’éirigh le catagóir fuisce na
hÉireann cosaint a fháil i margaí arb ionann iad agus
85% de dhíolacháin dhomhanda, le scóip fheabhsaithe
chun dul i ngleic le táirgí sáraitheacha.

GNÍOMH 8
Tacú le táirgeoirí bia iarratas a
dhéanamh ar Tháscairí Geografacha
agus táscairí cáilíochta eile mar bhealach
chun luach a chur leis.
GNÍOMH 9
Leanúint ar aghaidh ag forbairt
deimhniú agus brandáil féarchothaithe, lena n-áirítear tógáil ar
thaighde ar na buntáistí cothaitheacha
agus na buntáistí eile a bhaineann le
haschur féar-chothaithe.
Ba cheart na tairbhí a eascraíonn as aon phréimhiú
a thabhairt ar ais go comhréireach do tháirgeoirí
bunscoile.
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CÁS-STAIDÉIR:

TÁSCAIRÍ GEOGRAFACHA
(GIANNA) - DRIOGAIRÍ
IARTHAR CHORCAÍ
Tá West Cork Distillers ar cheann
de na drioglanna neamhspleácha
is sine in Éirinn.
Suite i Halla an Aontais ar dtús, bhog West Cork
Distillers chuig saoráid 12.5 acra sa Sciobairín in
2016. Déantar driogadh, aibiú agus buidéalú go
léir ar an láithreán amháin a oibríonn 24 uair sa lá,
seacht lá na seachtaine, a fhostaíonn timpeall 120
duine. Tá an tsaoráid iomlán ar Bhóthar an Mharas
sa Sciobairín fíoraithe ag GI maidir le driogadh, aibiú
agus buidéalú fuisce na hÉireann. Baineann West Cork
Distillers úsáid as gráin Éireannach go heisiach chun
a chuid fuisce Éireannach a tháirgeadh, a fhaightear
go príomha ó fheirmeoirí áitiúla i gCorcaigh agus a
bhfuil brataithe ag an Irish Malting Co. i gCorcaigh.
Táirgeann West Cork Distillers a chuid fuisce branda
féin, gin agus vodca a dhíoltar i mbeagnach 70 tír ar
fud an domhain agus a chomhoibríonn le miondíoltóirí
ar fud an domhain chun fuisce Éireannach a lipéad
féin a tháirgeadh. Is mór an chabhair an fíorú GI
chun rochtain a fháil ar chríocha idirnáisiúnta agus
creidiúnacht agus íomhá uisce beatha na hÉireann atá
dírithe ar cháilíocht a fheabhsú.
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SPRIOC 3
Éagsúlú &
Athléimneacht
Táirgeoirí Príomhúla
a mhéadú
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Cé go bhfuil buntáiste comparáideach
ag Éirinn i dtáirgeadh beostoic féar,
tá buntáistí ag baint le bheith ag
obair i dtreo earnáil agra talún níos
éagsúlaithe, ag táirgeadh bia ainmhithe
agus plandaí-bhunaithe agus táirgí bithbhunaithe mar adhmad, ag seachadadh
raon éiceachórais seirbhísí, agus, más
indéanta, éileamh intíre a shásamh.
D’fhéadfadh ró-spleáchas ar aon
earnáil amháin an earnáil agraibhia a
chur i mbaol mór eacnamaíochta agus
comhshaoil don todhchaí. I ndeireadh
na dála, tá sé de chumas ag éagsúlú
feirmeacha aonair a dhéanamh níos
inbhuanaithe agus níos athléimní ó na
trí pheirspictíocht inbhuanaitheachta eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta.
Cineál amháin éagsúlú a chleachtaítear go forleathan
ar fheirmeacha na hÉireann is ea foinse ioncaim
lasmuigh den fheirm a bheith aige. Ar thart ar leath de
na feirmeacha go léir, tá fostaíocht lasmuigh den fheirm
ag an bhfeirmeoir agus / nó ag an gcéile, agus leanann
feirmeacha eile ag feirmeoireacht nuair a fhaigheann
siad íocaíochtaí eile cosúil le pinsean. Dá bhrí sin tá 34%
d’fheirmeacha NFS ‘inbhuanaithe’ mar gheall ar ioncam
lasmuigh den fheirm. Leanann na feirmeacha seo ag
cur go mór leis an earnáil agraibhia, agus soláthraíonn
siad sochar eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta
do na feirmeoirí féin, dá dteaghlach agus don phobal i
gcoitinne.
Maidir le héagsúlú ar an bhfeirm, tá go leor feirmeoirí
ag gabháil dó seo cheana féin, ach tá acmhainneacht
shuntasach ann do níos mó agus leagtar béim anseo ar
chuid de na deiseanna sin sa tréimhse go dtí 2030. Tá

sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil leibhéal
suime réasúnta íseal i measc feirmeoirí chun a bhfiontar
feirme a éagsúlú, cé go bhfuil sé seo ag athrú. Mar
thoradh air sin, d’fhéadfadh go mbeadh breisoideachas
agus spreagadh ag teastáil ó tháirgeoirí bunscoile chun
cuid de na roghanna a shonraítear anseo a mheas.

FEIRMEOIREACHT
ORGÁNACH
I gcomparáid le ballstáit eile an AE, tá an limistéar
faoi tháirgeadh orgánach an-íseal in Éirinn, ag níos
lú ná 2% den limistéar talmhaíochta inúsáidte (UAA)
i gcomparáid le níos mó ná 7.5% san AE. Féadann
feirmeoireacht orgánach cur go mór le hinmharthanacht
príomhtháirgeoirí, ach tá acmhainneacht láidir ann
freisin chun cuidiú le huaillmhian na hearnála agraibhia
a bheith neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050,
agus beidh go leor comhshochair bhreise ann maidir
le cáilíocht agus bithéagsúlacht uisce agus aeir. Tá
an margadh do bhia orgánach in Éirinn ag fás agus
léiríonn sé treocht atá ag fás ar fud na hEorpa. Chuir
an “Athbhreithniú ar an Earnáil Bia Orgánach agus an
Straitéis dá Fhorbairt 2019-2025” béim ar na réimsí
a bhfuil easnamh orthu agus a bhfuil acmhainneacht
margaidh acu mar ghairneoireacht, curaíocht, déiríocht
agus éanlaith chlóis. D’ainneoin go bhfuil sciar mór
den bharra curaíochta orgánach iomlán tiomnaithe do
choirce, níl soláthar leordhóthanach ann chun freastal
ar an éileamh. Ina theannta sin, tá soláthar neamhleor
gránaigh agus próitéiní orgánacha ag cur cosc ar fhás
na n-earnálacha déiríochta orgánacha, feola agus
dobharshaothraithe.
Is é an bradán an earnáil dobharshaothraithe is suntasaí
ó thaobh an gheilleagair de agus déantar é a tháirgeadh
go heisiach do Chaighdeán Deimhniúcháin Orgánach
an AE. Aithníonn margaí idirnáisiúnta an caighdeán seo
agus luach níos mó ná € 100 milliún air, onnmhairítear
bradáin chuig an AE, Meiriceá Thuaidh agus an

Deisceart agus an Cianoirthear. Tá acmhainneacht mhór
aige seo fás le hinfheistíocht.

GNÍOMH 1
Ba cheart go leanfaí de chur i
bhfeidhm agus athbhreithniú na
moltaí san “Athbhreithniú ar an Earnáil
Bia Orgánach agus an Straitéis dá
Fhorbairt 2019-2025”, lena n-áirítear
Plean Gníomhaíochta Orgánach
nua an AE agus na trí aiseanna a
bhaineann le tomhaltas a threisiú,
táirgeadh a mhéadú agus a fheabhsú
inbhuanaitheacht na hearnála.
Ba cheart do na páirtithe leasmhara go léir iarrachtaí
a dhúbailt chun deiseanna i gairneoireacht orgánach,
curaíochta (coirce go háirithe), déiríocht agus
éanlaith chlóis a thapú. Ina theannta sin, ba cheart
do Teagasc feirmeacha taispeána féaraigh orgánacha
agus curaíochta a bhunú agus anailís iomaíochais a
dhéanamh ar fheirmeoireacht orgánach na hÉireann.
Méadú a dhéanamh ar infhaighteacht comhairleoirí
agus cleachtóirí malairte eolais a bhfuil taithí agus
saineolas acu ar fheirmeoireacht orgánach, lena
n-áirítear comhairle shaincheaptha a sholáthar do
chineálacha éagsúla talún agus do chórais táirgthe.

GNÍOMH 2
Leanúint ar aghaidh ag tacú leis an
earnáil orgánach 7.5% ar a laghad den
Limistéar Talmhaíochta Inúsáidte a
bhaint amach faoi tháirgeadh orgánach
faoi 2030.
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CÁS-STAIDÉIR:

FEIRM ORGÁNACH - ROCK FARM SLANE, CO. NA MÍ

Tá Rock Farm Slane deimhnithe go
horgánach leis an Iontaobhas Orgánach ó
2010. Tá sé mar chuid d’Eastát Chaisleán
Slane, is fearr aithne air mar gheall ar a
cheolchoirmeacha carraig finscéalta agus
anois tá Drioglann Slane ann freisin. Tá an
gnó feirme agus agritourism á reáchtáil
ag Alex agus Carina Conyngham, a bhfuil
a dteaghlach ina gcónaí ar an eastát ó
1703.
Táirgeann Rock Farm Slane glasraí orgánacha, torthaí,
mairteoil, muiceoil, éanlaith chlóis agus uibheacha. Go
traidisiúnta ba é an príomhbhealach chun an táirge
a mhargú ná bialanna áitiúla ach bhuail COVID-19 é
seo go luath i 2020. Mar fhreagra air sin, rinne siad
iarracht scéim rathúil margaidh agus bosca feirmeoirí
a chruthú trí Neighbourfood, ag díol a gcuid táirgí féin
agus ag tacú le táirgeoirí ceardaithe áitiúla eile freisin.
Dhíol an fheirm 230 turcaithe cré-umha orgánacha go
díreach le tomhaltóirí um Nollaig 2020 agus tá súil acu
cur leis seo níos mó i 2021.
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“Tá mé féin agus Alex paiseanta faoin
ngluaiseacht orgánach agus theastaigh uathu gnó
éiceathurasóireachta a chruthú ar an bhfeirm a
ligfeadh do dhaoine teacht níos gaire don dúlra agus
do tháirgeadh bia,” a dúirt Carina. “Is é éiteas na feirme
fanacht táirgiúil agus an tírdhreach agus a bithéagsúlacht
a chaomhnú agus a fheabhsú agus céim eile i dtreo na
féin-inbhuanaitheachta is ea pleananna don fheoil a
phróiseáil ar an láthair. Tá spéis ar leith againn freisin
pórtha neamhchoitianta a chaomhnú agus cúl a chur le
muiceoil Dexter agus muiceoil Tamworth chomh maith le
crosa chun cáilíocht feola a fheabhsú.“
Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar
www.rockfarmslane.ie

Alex agus Carina Conyngham,
Rock Farm Slane

FORAOISEACHT
AGUS FORAOISIÚ
Féadann na tacaíochtaí suntasacha atá ar fáil chun
tacú le foraoisiú sruthanna ioncaim inbhuanaithe
a sholáthar i dteannta le díol adhmaid agus táirgí
foraoise. Is féidir foraoiseacht a chur leis an meascán
feirmeoireachta ar go leor feirmeacha fairsinge
gan tionchar a bheith aici ar an bhfiontar stoic
thirim. Comhcheanglaíonn agra-fhoraoiseacht an
fhoraoiseacht agus an talmhaíocht ar bhealach
comhthairbheach ar an talamh céanna, agus ar an
gcaoi sin foinsí breise ioncaim inbhuanaithe ar an
bhfeirm a sholáthar.
Tá cineálacha éagsúla foraoisithe ann, agus bíonn
gníomhaíochtaí comhlántacha feirmeoireachta i gceist
le go leor acu. Cé go dtugann foraoisiú deiseanna
eacnamaíocha an-suntasacha do tháirgeoirí bunscoile
a n-ioncam agus a n-inmharthanacht a éagsúlú
agus a fheabhsú, tá comhbhuntáistí follasacha
agus suntasacha ann maidir le hinbhuanaitheacht
chomhshaoil.

GNÍOMH 3
Féach Sprioc 4 den Mhisean ar
“Earnáil Agraibhia atá Cliste ar
Aeráid, Inbhuanaithe ó thaobh an
Chomhshaoil”.

AN BITHGHEILLEAGAR
Tugann an bhithgheilleagar nua deiseanna suntasacha
do tháirgeoirí bunscoile a gcórais feirmeoireachta
agus iascaireachta a éagsúlú agus a n-ioncam agus
a n-inmharthanacht a fheabhsú; beidh sé ina chuid
dhílis freisin de thalmhaíocht agus bia mara na
hÉireann ag éirí níos ciorclach agus níos inbhuanaithe
ó thaobh an chomhshaoil de. Déantar é a mheas níos
mionsonraithe sa Mhisean ‘Earnáil Agraibhia atá Cliste
ar Aeráid, Inbhuanaithe ó thaobh an Chomhshaoil’.

GNÍOMH 4
Féach Sprioc 6 den Mhisean ar
“Earnáil Agraibhia atá Cliste ar
Aeráid, Inbhuanaithe ó thaobh an
Chomhshaoil”.

GAIRNEOIREACHT
I bhfianaise na dtreochtaí atá ann faoi láthair amhail
éileamh méadaithe na dtomhaltóirí ar bhianna plandaíbhunaithe, moltaí aiste bia maidir le tomhaltas torthaí
agus glasraí a mhéadú, timpeallachtaí fáis atá ag éirí
níos dúshlánaí do bharraí gairneoireachta i roinnt
tíortha mar gheall ar athrú aeráide, agus an gá atá le
talmhaíocht na hÉireann éagsúlú, tá deiseanna ann
chun an earnáil thábhachtach seo a leathnú agus is
dóigh go n-ardóidh siad seo go dtí 2030.

GNÍOMH 5
Féach Sprioc 1 den Mhisean ar
“Príomhtháirgeoir Inmharthana agus
Athléimneach le Folláine Feabhsaithe”

ROGHANNA EILE
Tá raon roghanna eile ann freisin maidir le héagsúlú,
lena n-áirítear:
• Osclaíonn an treocht náisiúnta agus idirnáisiúnta
atá ag fás i dtreo tomhaltas níos mó torthaí, glasraí
agus bia iomláin deiseanna nua chun táirgeadh
barr tráchtála (gairneoireachta agus arúil) atá ann
cheana a leathnú agus barraí tráchtála nua a fhás
lena n-áirítear barra próitéine bia (féach Sprioc 1
freisin, gníomhartha 27 agus 32). Tá an poitéinseal
ann d’Éirinn táirgeadh intíre a mhéadú agus
spleáchas ar ghlasraí allmhairithe, barra próitéine
agus gráin eile a laghdú. Tá spéis shuntasach ann
freisin i measc grúdairí ceardaíochta maidir le
braiche a fhaightear ó chineálacha eorna braite
oidhreachta a fhoinsiú. Tá poitéinseal ann freisin
maidir le gráin oidhreachta.
• Cé go bhfuil an chuid is mó d’aiste bia beostoic
bunaithe ar féar, tá Éire ag brath go mór ar
allmhairiú barraí próitéine agus a gcuid díorthach
i ndéantús ciondálacha tiubhaithe a bheathú thar
mhíonna an gheimhridh. Sa chomhthéacs seo,
bheadh buntáistí iomadúla ag baint le spleáchas na
hÉireann ar bharraí próitéine allmhairithe a laghdú.
• D’fhéadfadh ról tábhachtach a bheith ag
talmhaíocht na hÉireann freisin maidir le
hearnálacha eile den gheilleagar a dhícharbónú trí
bhithfhuinnimh agus bithghás a tháirgeadh.
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• I measc na roghanna eile tá feirmeoireacht
athghiniúnach, tógáil conartha, córais
mairteola déiríochta, turasóireacht tuaithe,
éiceathurasóireacht, conraitheoireacht, táirgeadh
bia ceardaí, comhairleacht, fuinneamh inathnuaite, i measc nithe eile. Maidir leis seo, bhí
an Clár Roghanna Teagasc gníomhach ag tabhairt
comhairle agus meantóireachta d’fheirmeoirí.
• Leanfaidh bia mara ag díriú ar fhás inbhuanaithe i
dtéarmaí táirgí breisluacha sna comhábhair bia agus
sna margaí cothaithe sláinte agus spóirt. Is féidir
amhábhair bia mara a úsáid chun próitéiní, olaí
agus cailciam ard-deireadh a bhaint as le húsáid
mar chomhábhair bia, forlíonta cothaitheacha
agus comhábhair íocshláinte níos déanaí. Is féidir
táirgí eile cosúil le collagen mara agus geilitín a
bhaint freisin. Uasmhéadaíonn an éagsúlú seo
amhábhar bia mara a d’úsáid sé den chuid is mó
le haghaidh min éisc ar luach íseal. Ba cheart go
mbeadh sé mar aidhm an t-amhábhar luach íseal
seo a thiontú ina chomhábhar bia ardluacha agus
ina dtáirgí núíosacha a fhreastalaíonn ar éilimh an
mhargaidh idirnáisiúnta ar phróitéin mara agus
táirgí mianracha sláintiúla ar ardchaighdeán.
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GNÍOMH 6
Straitéis próitéine a fhorbairt
chun spleáchas ar bharra próitéine
allmhairithe a laghdú agus deiseanna
sa bhithgheilleagar a oscailt tá
raon tionscadal taighde ar siúl go
náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, go
háirithe i réimse na ‘próitéiní cliste’, a
d’fhéadfadh bonn eolais a chur faoi
straitéis den sórt sin.
GNÍOMH 7
An raon leathan roghanna maidir le
héagsúlú a chur in iúl ar bhealach níos
éifeachtaí d’fheirmeoirí, a mbeidh
tacaíocht ag teastáil uathu chun iad a
ghlacadh.
phríomhsholáthraithe seirbhísí comhairleacha agus
aistrithe eolais ‘Seirbhísí Éagsúlúcháin’ tiomnaithe a
fhorbairt (féach Gníomh 14 freisin).

GNÍOMH 8
Raon táirgí bia mara a leathnú agus
ceannaireacht próitéine bia mara a
fhorbairt.
Ba cheart go gcuimseodh an fás seo freisin próitéiní
mara, mianraí agus comhábhair agus an cumas luach
a uasmhéadú ó phróiseáil bhreise amhábhar. Tá
an cumas ag táirgí éisc breisluach a thiomáint mar
phríomh-chomhábhair ionchuir.

GNÍOMH 9
Ag baint úsáide as Just Transition
Principles, tóg athléimneacht
shocheacnamaíoch trí éagsúlú, lena
n-áirítear trí thógáil ar Ghníomh 13 de
Ag Climatise,
a bhfuil sé mar aidhm aige athbhreithniú agus anailís a
dhéanamh ar an tsraith iomlán roghanna éagsúlú talún
a thairgeann deiseanna eacnamaíocha agus astuithe
a laghdú agus / nó a urghabháil freisin (tabhair
faoi deara, beidh air seo a nascadh go dlúth leis na
gníomhartha atá i Misean 4 Sprioc 3 ‘Timpeallacht
Malartaithe Faisnéise Dinimiciúla a Fhorbairt’).

CÁS-STAIDÉIR:

AN TEAGHLACH NAGLE
Tá cónaí ar Pat Nagle, a mhac Oliver agus
a dteaghlaigh i gCorofin, Co. an Chláir. Tá
a bhfeirm baile suite ar bhruach Abhainn
Fergus, agus déanann siad bainistíocht
ar fheirm ‘geimhreadh’ sa Bhoirinn,
áit a gcaitheann a dtréad 35 bó ag
geimhreadh. Tá an-eolas agus an paisean
atá ag na Nagles ar an bhfeirmeoireacht
atá carntha le blianta fada. Bíonn
praghsanna maithe ag díolacháin na
bhfómhar ar na scoitheadh a tháirgeann
siad ar fhéarach an gheimhridh agus
ar ghlaonna samhraidh, ach, mar a
tharlaíonn le go leor dá phiaraí, ní mór do
Oliver an t-ioncam seo a fhorlíonadh le
post lasmuigh den fheirm.
Rannpháirtithe fadtéarmacha i scéimeanna REPS,
AEOS agus GLAS, tá na Nagles an-eolach ar an
tábhacht a bhaineann le dea-chaighdeáin ainmhithe
agus comhshaoil a choinneáil ar a bhfeirm. Mar
rannpháirtithe díograiseacha i gClár Burren, tá raon
gníomhaíochtaí déanta acu chun timpeallacht a
bhfeirme a fheabhsú - ballaí cloiche a dheisiú agus

geataí áitiúla a shuiteáil, spriongaí a chosaint chun
cáilíocht uisce a fheabhsú, scrobarnach cúngach
a bhaint, agus córais nua innilte agus beathaithe a
ghlacadh. . Mar thoradh air seo tá méadú mór ar na
‘seirbhísí éiceachórais’ - uisce níos glaine, níos mó
plandaí bláthanna, tírdhreach álainn - á seachadadh
ar a bhfeirm, agus faigheann siad íocaíocht bhliantúil
‘bunaithe ar thorthaí’ (bíonn scóir níos fearr sa réimse
comhshaoil mar íocaíochtaí níos airde ).

Pat Nagle

Bíonn Pat agus Oliver ina óstach go rialta do
chuairteoirí ar a bhfeirm - turasóirí, múinteoirí, mic
léinn agus feirmeoirí eile. ‘Tá an-spéis ag daoine
foghlaim faoin gcaoi a ndéanaimid feirmeoireacht anseo
agus conas is féidir linn é a dhéanamh ar bhealach a
rachaidh chun leasa dúinn agus dár dtimpeallacht’.
Mar aitheantas ar a gcuid oibre, bhuaigh Oliver
an Gradam Náisiúnta ‘Feirmeoireacht le Chéile
don Bhithéagsúlacht’ agus rinneadh Ambasadóir
‘Feirmeoireacht don Dúlra’ air in 2019. Is é dearcadh
Nagle a ról nua feirmeoireachta níos leithne le bród.
‘Tá meas ag an méid atá á dhéanamh againn ar obair na
nglún a chuaigh thart agus tugann sé níos mó roghanna
do na daoine óga atá ag teacht inár ndiaidh. Tá áthas
orainn an rud a theastaíonn uathu a thabhairt don
tsochaí chomh fada agus is féidir linn maireachtáil a
dhéanamh agus muid ag déanamh amhlaidh’.
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SPRIOC 4
Inbhuanaitheacht
Shóisialta Táirgeoirí
Bunscoile a fheabhsú
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Bíonn tionchar ag tosca laistigh den
earnáil agraibhia ar inbhuanaitheacht
shóisialta príomhtháirgeoirí, ach go
cothrom ag tosca lasmuigh den earnáil,
amhail feidhmíocht an gheilleagair
thuaithe agus chósta níos leithne.
Maidir le feirmeoireacht, tá samhail
na feirme teaghlaigh ríthábhachtach
d’inbhuanaitheacht shóisialta. Cuireann
roinnt gnéithe le hinmharthanacht agus
folláine príomhtháirgeoirí agus an phobail
tuaithe níos leithne a fheabhsú: tionchar
na haoise agus dúshlán athnuachana
na glúine; iontrálaithe, smaointe
agus nuálaíocht nua a mhealladh;
cothromaíocht inscne; Cuimsitheacht
LGBTI; oideachas agus oiliúint; sláinte
agus sábháilteacht; sláinte mheabhrach
agus folláine agus forbairt tuaithe i
gcoitinne. I ndeireadh na dála, trí aghaidh
a thabhairt orthu seo cuirfear feabhas
ar cháilíocht beatha príomhtháirgeoirí
agus cuirfidh sé go mór lena
n-inbhuanaitheacht fhoriomlán. Caithfear
na gníomhaíochtaí atá liostaithe anseo a
fhorlíonadh le cineálacha cur chuige ón
mbun aníos ag geallsealbhóirí san earnáil
ar fud na réimsí seo go léir.

TRASGHEARRÚ
GNÍOMH 1
Ba cheart go leathnódh Tuairisciú
Inbhuanaitheachta Teagasc
saincheisteanna mar: athnuachan
glúine agus samhlacha feirmeoireachta
comhoibrithe a ionchorprú;
cothromaíocht inscne; éagsúlacht
agus Cuimsiú; oideachas agus oiliúint;
agus sláinte agus sábháilteacht (lena
n-áirítear minicíocht timpistí feirme,
strus agus rátaí aonraithe). Ba cheart
go mbeadh bearta inbhuanaitheachta
sóisialta san áireamh sa ‘Seirbhís
Pleanála Inbhuanaitheachta Feirme
iomláine’ atá le tairiscint ag Teagasc.
GNÍOMH 2
Oidhreacht chultúrtha, fisiceach
agus doláimhsithe, a chosaint agus
a fheabhsú, ar foinse thábhachtach
folláine í agus ar inbhuanaitheacht
shóisialta níos leithne i gceantair
thuaithe.

ATHNUACHAN GINIÚNA
Tá athnuachan giniúna príomhtháirgeoirí
ríthábhachtach chun inmharthanacht agus
inbhuanaitheacht shóisialta earnáil agraibhia na
hÉireann agus tuaithe na hÉireann a chinntiú sa
todhchaí. Ina theannta sin, is gnách go nglacann
feirmeoirí agus iascairí óga le teicneolaíochtaí agus
cleachtais nua go luath, ar féidir leo gníomhú mar
chatalaíoch do dhaoine eile. Tá sé tábhachtach a
aithint go bhfuil níos mó d’athnuachan glúin ann
ná feirmeoirí óga a spreagadh agus go bhfuil sé
chomh tábhachtach céanna breithniú a dhéanamh ar
fheirmeoirí aosta agus ar scor.

GNÍOMH 3
Leanúint ag soláthar tacaíochtaí cuí
CBT agus CFP chun athnuachan glúin a
spreagadh.
GNÍOMH 4
Beartais fhorásacha chánachais
a shaothrú, go háirithe chun
soghluaisteacht talún a chur chun
cinn agus cuidiú le comharbas,
lena n-áirítear aistriú luath-ghlúine
feirmeacha, chun tacú le feirmeoirí níos
óige agus níos sine.
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GNÍOMH 5
Tacú le samhlacha feirmeoireachta
comhoibríche agus iad a fhorbairt
tuilleadh.
GNÍOMH 6
Rochtain leordhóthanach ar airgeadas
a chinntiú d’fheirmeoirí óga agus
d’iascairí i gcomhthéacs na rochtana ar
airgeadas i gcoitinne
(féach freisin Sprioc 5, Gníomh 3 i Misean 4 “Earnáil
Agraibhia Nuálaíoch, Iomaíoch agus Athléimneach,
Tiomáinte ag Teicneolaíocht agus Tallann”).

GNÍOMH 7
Éagsúlacht na ngairmeacha
talmhaíochta agus bia mara a chur
chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar
bhraistintí diúltacha ar fheirmeoireacht
agus ar iascaireacht.
(Tabhair faoi deara, tá dlúthnasc aige seo le Sprioc 6 i
Misean 4 ‘Earnáil Agraibhia Nuálaíoch agus Iomaíoch,
Tiomáinte ag Teicneolaíocht agus Tallann’).
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COTHROMAÍOCHT
INSCNE
Níl ach méadú beag tagtha ar an treocht i gcion
na n-oibrithe san earnáil talmhaíochta bunscoile,
foraoiseachta agus iascaireachta atá baineann, ag ardú
ó 12% ar an meán i 2000-2009 go 14% i 2010-2019.
Mar sin tá tearc-ionadaíocht ag mná san earnáil. Ba
cheart na gníomhartha a leagtar amach anseo a mheas
i dteannta na mbeart a mholtar i Sprioc 6, Misean 4.

GNÍOMH 8
Rannpháirtíocht na mban san
fheirmeoireacht a chur chun cinn
trí Ghrúpaí KT arna n-éascú ag
comhairleoir mná.
Tá sé seo ag teacht le spiorad an Chláir KT nuair a
bhíonn feirmeoirí ar aon intinn a mbíonn dúshláin agus
deiseanna comhchosúla acu mar ghrúpaí.

GNÍOMH 9
Idirphlé Náisiúnta a reáchtáil ar Mhná sa
Talmhaíocht.
GNÍOMH 10
Sonraí inscne ar chur i bhfeidhm
beartais a ghabháil agus a fhoilsiú m.sh.
rannpháirtíocht na mban i scéimeanna
agus i mbearta.

GNÍOMH 11
Ionadaíocht a dhéanamh don
earnáil agraibhia i bhforbairt na
chéad Straitéise Náisiúnta eile do
Mhná agus do Chailíní (leis an Roinn
Leanaí, Comhionannas, Míchumas,
Comhtháthú agus an Óige) atá le foilsiú
i 2022.

ÉAGSÚLACHT
AGUS CUIMSIÚ
GNÍOMH 12
Cuimsiú LGBTI a chur chun cinn agus
aonrú a chomhrac.
Is pobal éagsúil iad táirgeoirí bunscoile díreach cosúil
le haon chohórt eile. Tá gá le daoine, beag beann
ar chine, inscne, eitneachas, aois agus claonadh
gnéasach, chun pobail láidre rathúla tuaithe a
thógáil agus ba cheart go mbraitheann siad go bhfuil
fáilte rompu agus go bhfuil meas orthu. Ba cheart
go n-oibreodh na páirtithe leasmhara go léir chun
infheictheacht daoine agus saincheisteanna LGBTI
a fheabhsú agus iad ag obair ag an am céanna chun
aonrú a laghdú.

OIDEACHAS
AGUS OILIÚINT
GNÍOMH 13
A chinntiú go gcoinníonn ábhar cúrsaí
oideachais agus oiliúna suas le héilimh
athraitheacha na feirmeoireachta, na
foraoiseachta agus an bhia mara.
(m.sh. bainistíocht foirne, oiliúint teicneolaíochta,
dea-chleachtas i bhfeirmeoireacht inbhuanaithe
comhshaoil agus sóisialta, táirgeadh foraoiseachta
agus bia mara, srl.)

GNÍOMH 14
Oideachas agus oiliúint a chur chun
cinn lena n-áirítear foghlaim ar feadh
an tsaoil agus foghlaim piara go piaraí
trí leanúint de thacaíocht a thabhairt
d’fheirmeoirí óga oilte agus d’oibrithe
bia mara.
a. Scrúdaigh an bhféidearthacht creat FGL a bhunú
d’fheirmeoirí óga oilte / oibrithe bia mara.

GNÍOMH 15
Cumhacht a thabhairt d’fheirmeoirí
a bheith ina n-oideachasóirí, ina
n-oiliúnóirí agus ina gceannairí i réimsí
mar inbhuanaitheacht chomhshaoil
nuair is féidir.
Is féidir le foghlaim ó phiaraí go piaraí a bheith
éifeachtach agus cuimsíonn bealaí chuige seo trí
ghrúpaí díospóireachta, siúlóidí feirme agus líonraí mar
Farming for Nature

SLÁINTE AGUS
SÁBHÁILTEACHT
GNÍOMH 16
Oiliúint éigeantach scileanna sláinte
agus sábháilteachta a thabhairt isteach
dóibh siúd go léir atá ag obair ar
fheirmeacha, go háirithe sna réimsí a
bhaineann le láimhseáil agus innealra
beostoic.

GNÍOMH 17
Feasacht ar shláinte agus sábháilteacht
a fheabhsú ar fud na hearnála, lena
n-áirítear i measc teaghlaigh feirme
agus scoileanna.
Cuir oiliúint sláinte agus sábháilteachta san áireamh
mar chuid de scéimeanna atá ann cheana agus nua.
Feachtais oideachais, feasachta agus cumarsáide
a fhorbairt, ar fud ardáin éagsúla meán, dírithe ar
chohóirt ardriosca, go háirithe ar phríomhchúiseanna
timpistí agus básanna.

GNÍOMH 18
Déanfar cláir LEAN a phríomhshruthú
do gach príomhtháirgeoir.
Tá sé léirithe ag tionscnaimh phíolótacha go
soláthraíonn feidhmiú prionsabail ‘LEAN’ ar an bhfeirm
ní amháin éifeachtúlachtaí níos mó agus coigilteas
airgeadais, ach go bhfeabhsaíonn siad sábháilteacht
feirme, éifeachtúlacht acmhainní níos fearr, lena
n-áirítear am, chomh maith le strus laghdaithe agus
saothair choirp.

D’fhéadfadh sé seo an sampla ‘Pas Sábháilte’ a
leanúint do láithreáin tógála. Cé go bhfuil oiliúint
shainordaitheach sábháilteachta ann do thionscal na
hiascaireachta is gá cultúr na sábháilteachta sa tionscal
bia mara a fhorbairt agus a athshainiú trí fheachtais
mhéadaithe oideachais agus cumarsáide.
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MEABHAIRSHLÁINTE
AGUS FOLLÁINE (LENA
N-ÁIRÍTEAR AONRÚ)
GNÍOMH 19
Rolladh leanúnach gníomhaíochtaí
sa lámhleabhar Teagasc /
Meabhairshláinte Éireann ‘Déileáil
le Brúnna na Feirmeoireachta’ ag an
tseirbhís chomhairleach phoiblí agus
phríobháideach, agus an Straitéis
Náisiúnta um Chuimsiú LGBTI agus
an Creat Náisiúnta Folláine agus dul
i dteagmháil leis an Treochlár um
Chuimsiú Sóisialta.
Ina theannta sin, ba cheart do sholáthraithe
comhairleacha agus KT a gcuid seirbhísí
athléimneachta tuaithe a fheabhsú le fócas ar fholláine
feirmeoirí. Cláir a fhorbairt chun tacú le sláinte agus
folláine na hearnála bia mara agus na bpobal.

GNÍOMH 20
Leanúint ar aghaidh ag tacú le “Córas
Luathrabhaidh / Idirghabhála na
Comhairle Comhairleach um Leas
Ainmhithe Feirme”,
a sholáthraíonn cúnamh d’fheirmeoirí i gcás go
bhféadfadh fadhbanna a bheith acu a bhféadfadh
deacrachtaí leasa ainmhithe a bheith mar thoradh
orthu, i gcomhréir leis an téama One Health, One
Welfare.
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GNÍOMH 21
Deiseanna sóisialta a chruthú do
tháirgeoirí bunscoile ina gceantair féin
(mar shampla grúpaí díospóireachta,
siúlóidí feirme, imeachtaí cultúrtha
agus oidhreachta, seideanna fir, srl.)
GNÍOMH 22
Leanúint ar aghaidh ag cur
“feirmeoireacht shóisialta” chun cinn.
Tacaíonn Feirmeoireacht Shóisialta le socrúcháin ar
fheirm theaghlaigh, ag úsáid sócmhainní nádúrtha na
ndaoine, na háite, na ngníomhaíochtaí agus an phobail
chun tacú le duine cuid dá spriocanna roghnaithe féin
a bhaint amach.

FORBAIRT TUATH
GNÍOMH 23
Leanfaidh an Rialtas ag díriú ar Fhorbairt
Tuaithe;
D’fhoilsigh an Rialtas beartas nua um fhorbairt
tuaithe, Our Rural Future 2021 go 2025. Tógann sé
ar an bPlean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe
2017-2019 agus téann sé níos faide trí chur chuige
níos straitéisí, níos uaillmhianaí agus níos iomlánaíoch
a ghlacadh chun infheistíocht a dhéanamh i
gceantair thuaithe agus iad a uasmhéadú. Tá tuiscint
mhéadaithe go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta
go bhfuil forbairt tuaithe nasctha go hiomlán le
beartais thar raon leathan réimsí lena n-áirítear

pleanáil spásúil, fás fiontar, cruthú post, comhtháthú
sóisialta, forbairt pobail, seirbhísí poiblí, bonneagar
cumarsáide, talmhaíocht, an mhuir, aeráid oiriúnú,
turasóireacht, oidhreacht, sláinte agus fóillíocht.
Tá ceithre ghníomh déag inár dTodhchaí Tuaithe a
bhaineann le talmhaíocht, leis an bhfarraige agus leis
an bhforaoiseacht. Mar shampla, tá tiomantas ann
Údaráis Áitiúla a spreagadh agus tacú leo chun líon
na margaí feirmeoirí, siopaí feirme agus margaí faoi
úinéireacht an phobail a leathnú. Oibreoidh an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara leis an Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail agus le daoine eile, lena n-áirítear
na geallsealbhóirí agraibhia, chun an creat seo a
sholáthar d’fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na
gceantar tuaithe sna cúig bliana amach romhainn.

GNÍOMH 24
Rolladh tapa an phlean Náisiúnta
Leathanbhanda Beidh,
(lena n-áirítear pointí ceangail leathanbhanda agus
moil dhigiteacha) ríthábhachtach chun go leor de na
gníomhartha sa Straitéis seo a bhaint amach - féach
Misean 4, Sprioc 4, gníomh 6.

GNÍOMH 25
Cinnteoidh DAFM go n-aithneofar
sa bheartas poiblí rannchuidiú na
hearnála agraibhia ar fad le creatlach
eacnamaíoch agus sóisialta na tíre.

CÁS-STAIDÉIR:
AR FORAS TALÚN

Choimisiúnaigh an Roinn Talmhaíochta,
Bia & Mara, an Roinn Sláinte agus FSS
an Tionscnamh Náisiúnta um Oiliúint
Sláinte na bhFear chun “On Feirm
Ground” a fhorbairt chun scrúdú a
dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaí
comhairleoirí talmhaíochta a oiliúint chun
teagmháil a dhéanamh le feirmeoirí ar
shaincheisteanna sláinte agus tacú leo.
Le maoiniú breise taighde comhaltachta
Walsh, tá forbairt déanta ar an staidéar
modhanna measctha seo, atá bunaithe
ag IT Ceatharlach oiliúint shaincheaptha
ar mhodúl oiliúna sláinte na bhfeirmeoirí
traenála chun an t-eolas, na scileanna
agus na hinniúlachtaí a thabhairt do
chomhairleoirí talmhaíochta túslíne
chun feirmeoirí a fhostú agus a threorú
ar shaincheisteanna sláinte agus
folláine, agus fócas cothaithe / coiscthe
sláinte a phríomhshruthú i bpléghrúpaí
feirmeoireachta.

Cuireadh tús leis an tionscadal in 2019 le
meastóireacht fhoirmitheach, a chuaigh i gcomhairle
le príomhpháirtithe leasmhara (feirmeoirí, comhlachtaí
talmhaíochta, comhairleoirí) d’fhonn moltaí soiléire
inghníomhaithe a sholáthar chun dearadh agus rolladh
amach an chláir oiliúna a threorú. Ar an iomlán,
bhí tacaíocht mhór ann i bhfabhar comhairleoirí ag
glacadh ról sláinte, le go leor acu á fheiceáil mar
shíneadh nádúrtha ar a bpríomhról agus mar rud a bhí
ag tarlú go horgánach cheana féin.
Fuair an mheastóireacht amach, d’fhonn a bheith
éifeachtach, gur cheart an clár oiliúna sláinte
feirmeoirí atá beartaithe a shuíomh mar chuid de
chur chuige níos iomlánaíoch, níos comhtháite agus
níos sruthlínithe chun aghaidh a thabhairt ar shláinte
feirmeoirí; a sheachadadh i dteannta le tionscnaimh
eile oideachais, oiliúna agus seachadta seirbhíse; le
tacaíocht ó straitéis cur chun feidhme ardleibhéil;
bunaithe ar chomhoibriú agus chomhpháirtíocht idir
na páirtithe leasmhara ábhartha go léir; tacaithe ag
taighde agus bonn láidir fianaise; agus nasctha le
himeachtaí pobail / sóisialta eile atá deartha chun
aonrú a chomhrac agus creatlach sóisialta na bpobal
tuaithe a athbhunú.
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MISEAN 3

Bia atá Sábháilte,
Cothaitheach agus
Tarraingteach,
Iontaofa Agus
Luachmhar sa Bhaile
agus Thar Lear
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Tá ról ríthábhachtach ag córas agraibhia na hÉireann, lena n-áirítear a fheirmeoirí, a iascairí agus a
ghnóthaí bia, i saol laethúil ní amháin daonra na hÉireann, ach na milliúin níos mó ar fud na cruinne. Tá
a lán bród ag an earnáil as 90% den aschur a onnmhairiú agus daoine a bheathú agus a chothú sa bhaile
agus thar lear. Go deimhin, tugadh a ról maidir le soláthairtí sábháilte bia agus dí a chinntiú chun solais
le linn na paindéime COVID-19, agus tá siad seo tar éis meas na dtomhaltóirí a mhúscailt as an áit as a
dtagann a gcuid bia agus conas a dhéantar é a tháirgeadh, a phróiseáil, a dháileadh agus a dhíol.
Tá slándáil bia, sábháilteacht bia agus cothú
ina gcomhpháirteanna lárnacha de Chórais Bia
Inbhuanaithe, go háirithe an nasc idir bia agus sláinte.
Cuireann aiste bia cothaitheach, cothrom atá oiriúnach
do gach céim den saol, i dteannta le roghanna iomchuí
stíl mhaireachtála, le torthaí dearfacha sláinte. Tá
sé tábhachtach go gcuireann an earnáil le beartais
chomhleanúnacha bia agus sláinte a chinntiú a
sholáthraíonn torthaí sláinte níos fearr.
Tá treochtaí agus ionchais náisiúnta agus idirnáisiúnta
tomhaltóirí agus custaiméirí trádála i gcónaí agus tá
siad casta. Ina ainneoin sin, gné amháin a d’fhéadfaí
a mheas mar tairiseach ná a bheith ag súil go
bhfuil an bia agus an deoch a dhíolann siad nó a
itheann siad sábháilte, inrianaithe agus barántúil, a
tháirgtear, a phróiseáiltear agus a dhíoltar ar bhealach
trédhearcach, eiticiúil. Tá sé de dhualgas ar earnáil
agraibhia na hÉireann na caighdeáin agus na hionchais
sin a chomhlíonadh agus cé go n-oibríonn sí bonn
láidir, caithfidh sí teacht chun cinn chun coimeád suas
leis na héilimh atá ag méadú sna réimsí seo.

Mar gheall ar a threoshuíomh easpórtála agus le
soláthar de tháirgí príomhúla saibhir ar ardchaighdeán
ó thalamh agus farraige, tá cuideachtaí bia agus dí
ina ngné ríthábhachtach de gheilleagar na hÉireann
agus d’fhorbair cuid acu ceannairí domhanda ina
réimse. Mar sin féin, oibríonn siad i margaí iomaíocha
agus ar an gcúis seo, tá an gá le léargas domhain ar
thomhaltóirí, agus breisluach a chruthú trí nuálaíocht
agus difreáil táirgí, thar a bheith tábhachtach, lena
n-áirítear i gcomhthéacs toradh eacnamaíoch níos
fearr a thabhairt ar ais do tháirgeoirí bunscoile.

agus réidh le deiseanna gnó a fhorbairt agus leas
a bhaint astu. Is príomhfhachtóir cumasaithe é seo
córas trádála idirnáisiúnta atá cothrom, cothrom agus
bunaithe ar rialacha. Osclóidh treochtaí athraitheacha
tomhaltóirí sa mhargadh baile, a luasghéarófar le linn
paindéime Covid-19, deiseanna nua spreagúla do
ghnólachtaí sna deich mbliana amach romhainn.

Tá dul chun cinn iontach déanta le deich mbliana
anuas maidir le leathnú bia agus dí na hÉireann
a leathnú chuig tomhaltóirí ar fud na cruinne. In
éineacht le margaí traidisiúnta níos gaire don bhaile,
is féidir le hearnáil agraibhia na hÉireann leanúint
ar aghaidh ag cur lena slándáil bia agus cothaithe
domhanda, agus rath eacnamaíoch a sholáthar don
earnáil ar fud na tuaithe agus na cósta in Éirinn. Is
dúshlán suntasach é díol isteach i margaí idirnáisiúnta,
agus caithfidh an earnáil a dícheall a bheith aclaí
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Sprioc 1
Tosaíocht a thabhairt
do Pholasaithe
Comhtháthaithe Bia agus
Sláinte chun Torthaí
Sláinte Feabhsaithe a
Sheachadadh

Sprioc 4
Deiseanna Margaidh
a Fhorbairt sa Bhaile
agus Thar Lear

MISEAN 3
Bia atá Sábháilte,
Cothaitheach agus
Tarraingteach, Iontaofa
Agus Luachmhar sa Bhaile
agus Thar Lear

Sprioc 3
Cruthaigh Breisluach
i mBia trí Léargas,
Nuálaíocht agus
Difreáil Táirgí

126

Sprioc 2
Iontaobhas
Tomhaltóirí a Fheabhsú
inár gCóras Bia, ag
Soláthar Fianaise ar
Sholáthar Bia Eiticiúil
Sábháilte

CUSPÓIR 1
Tosaíocht a thabhairt
do Pholasaithe
Comhtháthaithe Bia
agus Sláinte chun Torthaí
Sláinte Feabhsaithe
a Sheachadadh
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I ndiaidh na paindéime COVID-19, is
dóigh go ndéanfar athmhachnamh ar an
gcaoi a bhfeidhmíonn an tsochaí agus
an geilleagar, lena n-áirítear tábhacht
bhunúsach na sláinte. Mar chuid den
phróiseas seo, ba cheart ceist an bhia
agus na sláinte a thabhairt go leibhéal
nua tosaíochta polaitiúla agus beartais.
Éileoidh sé seo cur chuige uile-rialtais
agus cur chuige na sochaí iomláine.
Caithfidh saoránaigh, tomhaltóirí, an
earnáil bia agus dí ina chomhchodanna
uile, agus struchtúir rialtais, a fheiceáil
conas atá siad mar chuid d’fhís chun
córais bhia agus sláinte fheabhsaithe
a sheachadadh agus cén ról is féidir le
gach duine acu a imirt. Beidh meascán
de rialáil, cóid chleachtais dheonacha de
réir tionscail (m.sh. athfhoirmiú táirgí),
oideachas agus ardú feasachta, agus
slógadh pobail mar chuid de chlár oibre
um athrú sochaíoch agus iompraíochta,
le róil agus freagrachtaí gach aisteora
leagtha amach go soiléir.
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Sainaithnítear roinnt gníomhartha sa bheartas bia agus
sláinte i gcás ina bhfuil sineirgí agus comhshochair
a thabharfaidh buntáistí sláinte don daonra, má
chuirtear i bhfeidhm iad. Ba cheart go mbeadh sé
seo mar chuid de chomhrá náisiúnta faoi shláinte an
náisiúin a chinntiú sa todhchaí, agus ról lárnach ag
ceist an bhia agus na sláinte.
Gníomhartha (féach freisin na gníomhartha
do Sprioc 3):

GNÍOMH 1
Comhleanúnachas na mbeartas maidir
le bia, sláinte agus cothú a fheabhsú
trí ghrúpa ardleibhéil a bhunú faoi
chomhchathaoirleacht na Ranna Sláinte
agus Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Ba cheart go bhfeidhmeodh sé seo mar phointe
tosaigh d’fhorbairt an Rialtais ar Bheartas Náisiúnta
Bia agus Sláinte. Tá clár oibre substaintiúil ann cheana
féin ina ndéanann obair an dá Roinn forluí, lena
n-áirítear gnéithe d’Éirinn Shláintiúil agus an Straitéis
Náisiúnta um Murtall. Ba cheart na tionscnaimh
éagsúla seo a chur chun cinn trí rannpháirtíocht
éifeachtach saoránach agus iad a bheith bunaithe ar
fhianaise eolaíoch agus sainchomhairle agus ionchur
ó gheallsealbhóirí a dhéanann ionadaíocht ar gach
gné de na córais bia agus sláinte. Ón bpróiseas seo, ba
cheart treoir shoiléir ar aistí bia sláintiúla inbhuanaithe
atá eolaíocht agus fianaise-bhunaithe a fhoilsiú do
lucht féachana éagsúla.

GNÍOMH 2
A chinntiú go ndéantar an rogha
sláintiúil agus inbhuanaithe chomh
inrochtana agus is féidir do thomhaltóirí.
Rinneadh iarrachtaí móra ina leith seo le blianta
beaga anuas agus ba cheart iad seo a threisiú. Bíonn
tionchar ag próiseálaithe bia, oibreoirí seirbhíse
bia agus miondíoltóirí ar roghanna aiste bia na
dtomhaltóirí trí chineálacha agus comhdhéanamh
cothaithe an bhia a tháirgeann siad agus a dhíolann
siad, a rogha soláthraithe, modhanna táirgeachta (lena
n-áirítear córais táirgeachta príomhúla) agus cleachtais
phacáistithe, iompair, marsantachta agus margaíochta.
Ba cheart go mbeadh bianna cothaitheach
inacmhainne agus inghlactha ó thaobh céadfach (blas
agus uigeacht) agus cultúrtha do thomhaltóirí.

GNÍOMH 3
Dea-chleachtas maidir le lipéadú a chur
chun cinn.
Cuimsíonn Farm to Fork tograí uaillmhianacha maidir le
lipéadú éigeantach comhchuibhithe; lipéadú cothaithe
tosaigh an phacáiste san áireamh; chomh maith le
lipéadú tionscnaimh feabhsaithe; agus creat lipéadaithe
bia inbhuanaithe. Ba cheart d’Éirinn cur go dearfach
leis an sruth oibre seo, ag cinntiú go bhfuil tionscnaimh
lipéadaithe bunaithe ar fhianaise, go gcuireann siad
le feasacht agus eolas níos fearr ó thomhaltóirí, ach
gan bacainní neamhbheartaithe ar thrádáil a chruthú.
Ba cheart do Bhord Bia an cur chuige seo a leanúint
freisin maidir le caighdeáin do lipéid dheonacha amhail

an marc Q agus lógónna féar-chothaithe. Rinne BIM
tionscadail phíolótacha rathúla a thástáil teicneolaíocht
blockchain chun inrianaitheacht a fheabhsú ar fud na
slabhraí soláthair. Tá sé beartaithe é seo a ionchorprú
i dtionscnaimh dearbhaithe inbhuanaithe bia mara
amach anseo. Tugann Blockchain agus teicneolaíochtaí
digiteacha eile acmhainneacht shuntasach don earnáil
agraibhia ar fad.

GNÍOMH 4
Treochlár do gheallsealbhóirí maidir le
hAthchóiriú Táirgí Bia a chomhaontú.
Ba í an fhéinrialú an príomh-chur chuige maidir le
hathfhoirmiú táirgí i dtionscal bia na hÉireann, áit a
bhfuil dul chun cinn maith déanta le blianta beaga
anuas.

GNÍOMH 5
Polasaithe soláthair phoiblí a
fhorbairt chun aistí bia sláintiúla agus
inbhuanaithe a chur chun cinn, go
háirithe i scoileanna agus in institiúidí
poiblí.
GNÍOMH 6
Leanúint ar aghaidh ag infheistiú i
dtaighde na gcóras bia, sláinte agus
aiste bia / tomhaltais a theastaíonn
chun an bonn fianaise a ghiniúint chun
ár mbeartais náisiúnta a threorú.
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CÁS-STAIDÉIR:

BEACÁIN SAIBHRITHE LE VITIMÍN D

Tá paisean ag beacáin Mhuineacháin
na buntáistí a bhaineann le beacáin
a roinnt leis an domhan. Ag fostú os
cionn 3,000 duine, soláthraíonn an
chuideachta raon iomlán beacán úr do
chustaiméirí miondíola agus seirbhíse bia,
ag soláthar go leor de na miondíoltóirí
grósaeireachta is fearr ar domhan.
Ag smaoineamh ar impleachtaí sláinte easnamh vitimín
D, agus ó thaighde léargas tomhaltóra, tá a lán daoine
ag lorg bealaí nádúrtha malartacha chun vitimín D a
thabhairt isteach ina réim bia. Trí nochtadh sonrach
do solas ultraivialait a thabhairt isteach sa phróiseas
táirgthe, d’fhorbair Beacáin Mhuineacháin beacán le
leibhéil fheabhsaithe de Vitimín D. Is iad beacáin an
t-aon fhoinse torthaí nó glasraí den vitimín criticiúil
seo agus tá siad ar cheann den bheagán foinsí vitimín
neamh-ainmhithe. D freisin, rud a fhágann gur foinse
luachmhar bia iad i réim bia cothrom, cothaitheach.
Ba fhorbairt ghnó dearfach í an nuálaíocht seo
a chuireann luach le táirge atá ann cheana ach a
fhreagraíonn do riachtanas cothaithe daonna do
Bheacáin Mhuineacháin agus an chuideachta ag
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breathnú ar éileamh méadaithe tomhaltóirí ar a gcuid
beacán atá saibhrithe le vitimín D. Meastar gur
díoladh os cionn 25,000 tonna de bheacáin vitimín D
sa RA le bliain anuas amháin.
Tá Beacáin Mhuineacháin ag leanúint ar aghaidh ag
nuáil trí oibriú le MBio chun púdar muisiriún saibhrithe
vitimín D a tháirgeadh is féidir a úsáid chun cur in
aghaidh easnamh aiste bia.

CUSPÓIR 2
Iontaobhas Custaiméirí
agus Tomhaltóirí a
Fheabhsú inár gCóras
Bia, ag Soláthar Fianaise
ar Sholáthar Bia Eiticiúil
Sábháilte
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Feidhmíonn an earnáil agraibhia faoi
cheadúnas sóisialta chun an pobal a
ghlacadh agus a cheadú. De ghnáth bíonn
leibhéil arda muiníne ag saoránaigh,
custaiméirí trádála agus tomhaltóirí i
sábháilteacht agus barántúlacht bhia
na hÉireann agus caithfear é seo a
choinneáil agus a fhorbairt tuilleadh ar
bhonn leanúnach maidir le dlisteanacht,
creidiúnacht agus muinín. Ní mór a
admháil, áfach, go bhfuil dúshlán níos mó
á thabhairt faoin éileamh seo. Dá bhrí
sin, tá gá le sonraí bunaithe ar fhianaise
chun tacú leis na dearbhuithe atá á
ndéanamh maidir le sábháilteacht agus
barántúlacht bia. Tá custaiméirí trádála
agus tomhaltóirí ag éirí níos sofaisticiúla
agus tá súil acu agus éilíonn siad go
bhfuil an scéal bia cúlra comhleanúnach
leis na luachanna atá acu. Glacann Éire
cur chuige “Sláinte agus Leas Amháin”
maidir le muinín a chothú agus rioscaí a
mhaolú ar fud an chórais bhia agus na
timpeallachta táirgthe.

BIA SÁBHÁILTE
AGUS BARÁNTÚIL
GNÍOMH 1
An plean gníomhaíochta ‘Straitéis
Sábháilteachta Bia agus Barántúlacht
Bia’ a chur i bhfeidhm.
GNÍOMH 2
Athbhreithnigh an ‘Straitéis Náisiúnta
Sláinte Ainmhithe Feirmeoireachta’
nuair a rachaidh an ceann reatha in éag i
2022.
Ba cheart na straitéisí seo a fhorbairt agus a chur i
bhfeidhm i gcomhairle le páirtithe leasmhara, chun
comhleanúnachas agus ailíniú leis an gcur chuige ‘One
Health One Welfare’ a chinntiú

GNÍOMH 3
Saineolas agus acmhainní na
n-eagraíochtaí uile a bhfuil baint acu
le rialú an chórais bhia a ghiaráil chun
leanúint le cáil bia agus dí na hÉireann a
fheabhsú, san áireamh:

• Measúnuithe riosca a dhéanamh agus cumas
tástála a fheabhsú (ag úsáid anailísíocht sonraí agus
teicneolaíocht dhigiteach), feadh an tslabhra bia
iomláin, chun na bagairtí a chruthaíonn guaiseacha
bia-iompartha do shláinte an duine a chainníochtú,
agus chun bearta iomchuí idirghabhála agus
rialaithe a aithint, a mheas agus a chur i bhfeidhm.
• Bearta láidre sábháilteachta bia agus barántúlachta
a fhorfheidhmiú ag gach pointe ar feadh an
bhiashlabhra chun muinín a choinneáil agus
damáiste don chóras a chosc trí easpa muiníne.
• Oibriú i gcomhar le chéile agus acmhainní iomchuí
a úsáid chun an córas rialála rialaithe bia a neartú
go leanúnach
• Tógáil ar na struchtúir chomhoibritheacha atá ann
cheana idir rialtóirí agus an tionscal agraibhia chun
acmhainn agus inniúlacht a chinntiú le haghaidh
freagraí teagmhasacha leordhóthanacha i gcás
teagmhais thromchúiseacha.

GNÍOMH 4
Plean Gníomhaíochta Náisiúnta nua um
Fhriotaíocht Frithmhiocróbach a fhoilsiú
(iNAP), arna chomhurrú ag an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an
Roinn Sláinte, in ionad an phlean reatha
a rachaidh in éag in 2020.
Córais riachtanacha a fhorbairt, a thabhairt isteach
agus a chur chun cinn a chabhróidh le cuspóirí iNAP
a sheachadadh i réimsí mar shláinte fheabhsaithe
ainmhithe (m.sh. cláir a chuirtear chun cinn Sláinte
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Ainmhithe Éireann (AHI)), bithshlándáil tréada
feabhsaithe, úsáid antaibheathach a thomhas,
úsáid mhéadaithe as taifeadadh bainne, tapa tástáil
íogaireachta, srl. Ina theannta sin, lean ort ag cur
eolaíocht AMR chun cinn agus ag lorg roghanna
eile seachas antaibheathaigh, mar shampla úsáid
seachtháirgí núíosacha ó tháirgeadh agus ó phróiseáil
bia a iniúchadh. Ina theannta sin, lean ar aghaidh le
hobair an Ghrúpa Friotaíochta Frith-Pharasítí chun
aghaidh a thabhairt ar an gceist seo.

GNÍOMH 5
An Straitéis Náisiúnta Bithshlándála
Ainmhithe Feirme a seoladh le déanaí a
chur i bhfeidhm
a chuireann bonn eolais faoi ghníomhaíochtaí maidir
le galair a chosc agus stádas sláinte tréada agus tréada
na hÉireann a chothabháil agus a fheabhsú, agus
tionchair dhearfacha a bheith aige ar shábháilteacht
bia freisin.

GNÍOMH 6
Ba cheart do DAFM agus
gníomhaireachtaí ábhartha eile a
chinntiú go ndéantar measúnuithe
leochaileachta ar an mbiashlabhra
agus go nglactar bearta de réir mar
is cuí chun barántúlacht agus sláine
na gcaighdeán bia agus na n-éileamh
margaíochta a chothabháil agus a
chosaint.

TRÉDHEARCACHT
AGUS MUINÍN
GNÍOMH 7
Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh
ar chórais maidir le trédhearcacht,
inrianaitheacht, sábháilteacht bia,
barántúlacht bia agus faisnéis faoi leas
ainmhithe feadh an bhiashlabhra,
mar shampla trí leas a bhaint as teicneolaíochtaí atá
ag teacht chun cinn atá fíoraithe agus láidir agus iad a
chomhtháthú i gcórais inrianaitheachta agus rialaithe
atá ann cheana de réir an chreata rialála.

GNÍOMH 8
Cruthófar agus úsáidfear
teicneolaíochtaí agus ardáin nua chun:
• Teachtaireachtaí fócasaithe, fíorasacha agus
soiléire a fhorbairt do chustaiméirí trádála agus do
thomhaltóirí, lena n-áirítear teagmháil níos dírí a
chur chun cinn le táirgeoirí, maidir le sábháilteacht
bia, conas a tháirgtear bia, conas a dhéantar é a
phróiseáil, bia inbhuanaithe agus aistí bia sláintiúla.

go bhféadtar fianaise a sholáthar chun bia
sábháilte, barántúil a thaispeáint. Moil sonraí a
thógáil chun tacú le húsáid fheabhsaithe agus idirinoibritheacht sonraí ar fud an chórais bhia.

GNÍOMH 9
An Straitéis Náisiúnta nua Leasa
Ainmhithe a chur i bhfeidhm
(2021 - 2025).
Glacann an straitéis uileghabhálach náisiúnta cur
chuige Leasa Aon Sláinte a hAon, ag aithint na
n-idirnaisc agus na n-idirspleáchas láidir idir sláinte
agus folláine an duine, ainmhithe agus comhshaoil.
Tá cúig threoirphrionsabal mar bhonn agus thaca leis:
obair i gcomhpháirtíocht; eolaíocht agus ceapadh
beartais bunaithe ar fhianaise; oideachas agus
eolas a fheabhsú; meastóireacht agus measúnú
comhsheasmhach agus córas rialála éifeachtach.
Soláthraíonn sé an creat inar féidir gach ábhar
leasa ainmhithe a mheas agus a chur chun cinn
trí chomhiarracht na ngeallsealbhóirí, sa chaoi go
mbaintear amach fís na hÉireann mar thír a chuireann
leas ainmhithe chun cinn agus a chosnaíonn go
gníomhach. Léireoidh sé seo go dearfach ar ár sochaí
agus ar an margadh idirnáisiúnta ar ár dtionscail
beostoic.

• Aistriú eolais a nascadh agus a éascú i measc
táirgeoirí, agus do thomhaltóirí.
• o Athbhreithniú a dhéanamh ar gach tacar
sonraí ábhartha atá ar fáil faoi láthair laistigh
de ghníomhaireachtaí rialtais agus stáit agus i
dtionscal nó i dtacair sonraí oscailte, lena chinntiú
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CÁS-STAIDÉIR:

SLÁINTE AMHÁIN I NGNÍOMH

Reáchtálann Eugene Sheehan aonad
muc farrow-to-finish 300-sow i
gContae Chorcaí agus laghdaigh sé go
mór a leibhéal úsáide antaibheathach
chomh maith le costais fhoriomlána
táirgeachta le blianta beaga anuas agus
tá bithshlándáil feirme ina ghné dhílis de
na héachtaí a baineadh amach.
Bhí na Sheehans ar cheann de na chéad
fheirmeacha muc in Éirinn a bhain úsáid as an uirlis
scórála bithshlándála Biocheck.UGent®, a thug
Teagasc isteach mar chuid dá phacáiste Seirbhísí
Comhairleacha chun a chur ar chumas feirmeoirí
bithshlándáil a athbhreithniú agus feidhmíocht ar a
bhfeirmeacha a fheabhsú. Aithníodh éachtaí Eugene
ag leibhéal an AE agus bhuaigh sé Ambasadóir Sláinte
EUPIG as dámhachtain luath-uirlisí bithshlándála a
ghlacadh. Chuir Eugene sraith cleachtas bainistíochta
agus bithshlándála i bhfeidhm a chuidigh le sláinte
muc, feidhmíocht agus inbhuanaitheacht na feirme
teaghlaigh a fheabhsú: cumasú: rialú ar fhormhór na
saincheisteanna galar endemic ar an bhfeirm; laghdú
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90% ar úsáid antaibheathach; sinc a bhaint as aistí bia
muc ag leibhéil theiripeacha; agus laghdú os cionn 9%
ar chostais táirgthe.
D’oibrigh Eugene i gcomhpháirtíocht lena tréidlia
/ comhairleoirí feirme agus cothaitheoirí chun
saincheisteanna sláinte ainmhithe agus réimsí
le feabhsú ar an bhfeirm a aithint agus rinne sé
infheistíocht i dtithíocht bhreise muc a thógáil
a laghdaigh dlús stocála agus a chuir feabhas ar
chleachtais bithshlándála ar an bhfeirm ag ligean “uilei-uile-” córas amach ”ag seachaint muca d’aoisghrúpaí
difriúla a mheascadh.
Cé gur theastaigh infheistíocht tosaigh ón athrú
seo, d’íoc sé as go gasta i dtéarmaí an laghdaithe ar
chostais táirgthe in aghaidh an meáchain mharaithe
kg. Tuairiscíonn Eugene gur thóg sé beagnach dhá
bhliain agus go leor oibre crua buntáistí na n-athruithe
go léir a fheiceáil ach tá sé níos éasca agus níos
brabúsaí anois an fheirm a rith.

Eugene Sheehan
agus a mhac Ciaran

CUSPÓIR 3
Breisluach a Mhéadú
i mBia & Deoch trí
Léargas, Forbairt
Táirgí agus Difreáil
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Tá custaiméirí trádála agus tomhaltóirí
ag iarraidh bia atá áisiúil, úr, saibhir i
gcothaithigh, a bhfuil blas maith air agus
a fhaightear go hinbhuanaithe. Ní leor é
seo a rá, caithfear fianaise ar na tréithe
seo a sholáthar. Cuideoidh difreáil táirgí
trí nuálaíocht le deiseanna nua margaidh a
oscailt i margaí préimhe agus ar líne.
Is príomhspreagthaí iad taighde, forbairt agus
nuálaíocht chun breisluach a mhéadú agus táirgí nua a
fhorbairt. Déantar na gnéithe seo a mheas sa Mhisean
‘Earnáil Agraibhia Nuálaíoch agus Iomaíoch, Tiomáinte
ag Teicneolaíocht agus Tallann’ agus ba cheart iad a
mheas go dlúth i dteannta leis na gníomhartha atá
liostaithe thíos.

GNÍOMH 1
Forbair an fhianaise chun na tréithe
difreálacha a bhaineann le bia agus
deochanna Éireannacha a tháirgtear go
hinbhuanaithe a léiriú, go háirithe maidir
le blas, próifíl chothaithe agus airíonna
a spreagann sláinte, atá ar aon dul le
treochtaí stíl mhaireachtála go háirithe i
réimse na háise.
Tosaíocht a thabhairt do tháirgí bia a dhíorthaítear
ó córais féar-chothaithe ar an gcéad dul síos, agus
deiseanna nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn
sna hearnálacha gairneoireachta agus orgánacha
a iniúchadh, go háirithe chun allmhairí a chur ina
n-ionad.
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GNÍOMH 2
Bianna feidhmiúla breisluacha agus
réitigh chomhábhar a fhorbairt le tairbhí
sláinte cruthaithe.
Is é an cumas atá ann monatóireacht níos dlúithe
a dhéanamh ar shláinte agus ar chothú ná spéis an
tomhaltóra, go háirithe i measc daoine fásta níos
sine agus leanaí óga. Is féidir é seo a bhaint amach trí
thógáil ar ardáin atá ann cheana mar Food for Health
Ireland agus an Alimentary Pharmabiotic Center (APC).
Tabhair faoi deara, tá dlúthnasc idir an gníomh seo
agus Sprioc 2, Cur Chuige Maoinithe Straitéiseach um
Thaighde, Fhorbairt agus Nuálaíocht, i Misean 4.

GNÍOMH 3
Ba cheart don tionscal bia agus dí leas
a bhaint as nuálaíochtaí digiteacha agus
intleacht shaorga (AI) go:
• cuidiú le tomhaltóirí saol sláintiúil gníomhach
a bheith acu, agus roghanna bia cliste agus
pearsantaithe a chumasú, eg an t-ábhar cothaithe /
hailléirginí i mbia;
• braiteoirí ildánacha agus inacmhainne a fhorbairt a
chuirtear i bhfeidhm maidir le próiseáil bia i bhfíoram, agus ar an gcaoi sin dramhaíl a íoslaghdú agus
cáilíocht an bhia a fheabhsú do chustaiméirí agus
do thomhaltóirí;
• forbairt na gcóras bia agus na n-uirlisí tacaíochta
cinntí a éascú chun táirgeadh barr na hÉireann a
mheas agus a fheabhsú lena n-áirítear a phróifíl
cothaitheach;

• bealaí nua díolacháin agus dáilte a fhorbairt mar
sheachadadh ar líne agus sa bhaile;
• an scéal a insint faoin gcaoi a dtáirgtear bia
Éireannach, ag tabhairt custaiméirí trádála agus
tomhaltóirí níos gaire do phríomhtháirgeoirí.
Tabhair faoi deara, tá dlúthnasc idir an gníomh seo
agus Sprioc 4, Úsáid na Teicneolaíochta agus na Sonraí
a Fheabhsú, i Misean 4.

GNÍOMH 4
Úsáidfidh an tionscal T&F agus
nuálaíocht chun athfhoirmiú bianna
próiseáilte atá dlúth ó thaobh fuinnimh
agus gan mórán cothaitheach a
chur chun cinn chun leibhéil na
gcomhpháirteanna míbhuntáisteacha a
laghdú (m.sh. siúcra, salann, nítrítí agus
/ nó tras-saillte) - féach freisin Sprioc 1.

GNÍOMH 5
Tuilleadh forbartha ar mhúnla ‘Teach
Smaointeoireachta’ Bord Bia chun díriú
ar dheighleoga táirgí agus margaidh
bunaithe ar léargas tomhaltóirí
agus margaidh, agus saineolas
rialála á ghiaráil chun a chinntiú go
gcomhlíonann táirgí agus nuálaíochtaí
nua an reachtaíocht ábhartha.
Ba cheart go leanfaí ag forbairt an chumais chun léargas
a úsáid ar iompar an mhargaidh agus an tomhaltóra. Tá
léargas ag miondíoltóirí agus soláthraithe branda freisin
ar threochtaí, dearcaí agus iompraíochtaí tomhaltóirí,
agus leis an méid méadaitheach sonraí a bhailítear
sa réimse seo, tá an deis ann é seo a ghiaráil tríd an
slabhra soláthair. Ba cheart iarrachtaí a dhéanamh
freisin tarchur léargas margaidh chuig príomhtháirgeoirí
a fheabhsú, mar chuid den iarracht chun trédhearcacht
níos mó sa bhiashlabhra a fheabhsú.

GNÍOMH 6
Déanfaidh an tionscal na hionaid
teicneolaíochta earnála éagsúla a
ghiaráil tuilleadh chun nuálaíocht,
breisluach, forbairt agus athfhoirmiú
táirgí nua, déantúsaíocht thrua,
uathoibriú agus ciorclán a chur chun
cinn.

Technology Ireland agus Mol Forbartha Bia Mara BIM,
chomh maith le hionaid taighde eile mar Food for
Health Ireland, an tIonad Teicneolaíochta Próiseála
Déiríochta agus VistaMilk. an tionscal agus taighde
comhoibritheach á dhéanamh aige ar phríomhréimsí
leasa choitinn do chuideachtaí san earnáil. Is
forbairt shuntasach eile é oscailt an Mhol Náisiúnta
Nuálaíochta Bia nua atá lonnaithe ag Teagasc
Moorepark i 2021.

GNÍOMH 7
Smaoinigh ar an bhféidearthacht
samhlacha mol nuálaíochta a leathnú
chuig earnálacha nua
(m.sh. grúdaireacht agus driogadh). Ba cheart foghlaim
agus sineirgí ar fud na n-ionad taighde éagsúla, agus le
tionscail eile, a iniúchadh.

GNÍOMH 8
Tacaíocht do ghnólachtaí bia
luathchéime
(Tá Teagasc agus institiúidí taighde eile ag forbairt
lárionaid nuálaíochta agus próiseála píolótaí) ba
cheart iad a líonrú agus a nascadh lena chéile agus le
tionscnaimh (lena n-áirítear clár Tosaithe Ardchumais
Fiontraíochta Éireann), chomh maith le hionaid
nuálaíochta náisiúnta ar scála níos mó.

Ba mhór an tairbhe é an tIonad Bia Ullmhaithe do
Thomhaltóirí, an Mol Náisiúnta Nuálaíochta Bia, Meat
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CÁS-STAIDÉIR:

BIANNA CHIARRAÍ ATHCHÓIRIÚ DAIRYGOLD
Tá Kerry Group tiomanta do
chomhdhéanamh cothaithe agus dintiúir
a mbrandaí a fheabhsú lena n-áirítear
siúcra, saille agus salann a laghdú ar
fud na dtáirgí go léir de réir spriocanna
catagóir-shonracha. Is é fócas an cháisstaidéir seo athfhoirmliú an bhranda
spreads ceannródaíoch margaidh,
Dairygold, chun leibhéil sóidiam a laghdú
27%.

AN DÚSHLÁN
Aithníonn Grúpa Chiarraí an tábhacht a bhaineann le
hathchóiriú a dhéanamh ar shláinte chomh maith le
mian na dtomhaltóirí maidir le bianna blasta áisiúla
a mheas. Bhí foireann trasfheidhmiúil i gceist leis an
tionscadal, lena n-áirítear nuálaíocht táirgí, forbairt
phróisis, eolaíocht chothaithe, léargas tomhaltóirí agus
margaíocht. Ba é uaillmhian na foirne cáilíocht agus
blas Dairygold a fheabhsú, seilfré a choinneáil agus an
cion sóidiam a laghdú.
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GNÍOMH TÓGTHA
Maidir le Kerry Group, bhí sé tábhachtach an t-oideas
athfhoirmlithe a choinneáil chomh simplí agus is
féidir, agus an laghdú sóidiam riachtanach a bhaint
amach trí chomhábhair nua agus teicnící próisis a
úsáid. Rinneadh tástáil chéadfach ansin le painéal
seachtrach a fuair an táirge nua-athfhoirmlithe a
tástáladh os cionn an oideas bunaidh i mblas agus
i bhfeidhmiúlacht i measc tomhaltóirí Dairygold
dílseacha agus neamh-dílseacha.
D’fhorbair an Fhoireann a bhí i gceist pacáistiú inathchúrsáilte 100% freisin chun tacú le seoladh
an oideas nua sa mhargadh, a bhí ailínithe le fís
Inbhuanaitheachta 2030 Ghrúpa Chiarraí 2030 agus
uaillmhian Chiarraí teacht ar níos mó ná dhá bhilliún
duine le réitigh chothaithe inbhuanaithe faoi 2030.

AN TORADH
Mar thoradh ar athfhoirmliú Dairygold bhí 27% níos
lú ábhar sóidiam ann gan aon laghdú ar an seilfré agus
feabhas ar fheidhmiúlacht agus ar bhlas. Seoladh an
t-oideas nua i bpacáistiú nua in-athchúrsáilte 100%
agus d’éirigh go hiontach leis sa mhargadh. Thar
thréimhse ceithre mhí, cheannaigh 39,000 tomhaltóir
nua Dairygold agus tháinig méadú 15% ar dhíolacháin
toirte.

CUSPÓIR 4
Deiseanna Margaidh
a Fhorbairt sa Bhaile
agus Thar Lear
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D’éirigh le agraibhia na hÉireann rochtain a
fháil ar dheiseanna nua margaidh agus iad a
fhorbairt, go háitiúil agus i margaí idirnáisiúnta.
Ba cheart go leanfadh tosaíocht de mhargaí a
éagsúlú agus a fhorbairt.

MARGAÍ EASPÓRTÁLA
GNÍOMH 1
Tosaíocht a thabhairt do mhargaí agus
do dheighleog (í) sprice trí leanúint
ar aghaidh ag seoladh agus ag úsáid
léargas custaiméirí agus tomhaltóirí
trádála agus margaidh, ar leibhéal na
cuideachta, na hearnála agus náisiúnta.
Ba chóir go gcuimseodh sé seo ag tógáil ar an gcáil
atá ar bhia agus deoch na hÉireann chun caidrimh le
custaiméirí na seirbhíse miondíola agus bia atá ann
cheana a threisiú agus custaiméirí agus bealaí nua a
mhealladh chun an mhargaidh.

GNÍOMH 2
Sciar den mhargadh a chosaint agus
a thógáil sa RA, ag tógáil ar mhuinín
chustaiméirí agus tomhaltóra thrádála na
Breataine i mbia agus deoch na hÉireann
mar cháilíocht, iontaofa, táirgthe go
hinbhuanaithe agus ‘gar don bhaile’.
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Is féidir an cion réasúnta ard d’onnmhairí chuig
margadh na RA a chur i leith meascán de chúiseanna
eacnamaíocha, geografacha agus cultúrtha. Cé gur
athraigh an caidreamh trádála, fanfaidh an Bhreatain
Mhór mar mhargadh suntasach do bhia agus deoch na
hÉireann.

GNÍOMH 3
Iarrachtaí a mhéadú chun rochtain ar
an margadh do phríomhchatagóirí táirgí
a fháil agus a choinneáil ar mhargaí
idirnáisiúnta tosaíochta.
Chun clár rochtana atá ann cheana ar an margadh
a choinneáil agus tógáil air, beidh clár níos déine de
Rialtas isteach agus amach chuig cruinnithe Rialtais
agus díospóireachtaí teicniúla, chomh maith leis an
líonra ceangaltán DAFM atá lonnaithe in Ambasáidí na
hÉireann ar fud na cruinne a úsáid. Tugann margaí nua
le cuisíní difriúla deiseanna chun luach a chur leis (mar
shampla trí mhargaí a aimsiú le haghaidh scairteach
feola).

GNÍOMH 4
Treisigh clár na misean trádála Aireachta
chun tosaíocht a thabhairt do mhargaí
idirnáisiúnta.
GNÍOMH 5
Feabhas a chur ar láithreacht DAFM
agus Bord Bia sna margaí sin ina
n-aithnítear riachtanas.

Ba cheart go mbeadh cur le hacmhainní den sórt
sin sofhreagrach d’fhorbairtí margaidh. Ba cheart
na hiarrachtaí seo a chomhordú go héifeachtach le
Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais eile, go háirithe
Fiontraíocht Éireann, chun na tairbhí do chlár oibre
trádála agus onnmhairí bia agus dí na hÉireann a
uasmhéadú.

GNÍOMH 6
Déan nuashonrú ar Mhargaí Tosaíochta
2018: Cleachtadh Deiseanna le
haghaidh Fáis i 2022 i gcomhar le
páirtithe leasmhara tionscail.
GNÍOMH 7
Forbairt táirgí nua a chur in oiriúint do
riachtanais chustaiméirí trádála agus
tomhaltóirí, go háirithe iad siúd i margaí
ardluacha agus codanna margaidh, ag
féachaint do nósanna nua ceannaigh
tomhaltóirí mar shiopadóireacht ar líne
agus seachadadh tí.
A chinntiú go dtacaíonn nuálaíocht i mbrandáil
agus in eispéiris na gcustaiméirí le hinfheistíocht i
dtaighde agus i bhforbairt agus i NPD chun táirgí a
dhifreáil agus a phréimhiú agus feachtais margaíochta
spriocdhírithe a mhéadú sna margaí seo.

GNÍOMH 8
Comhtháirgeoirí príomhúla a
chomhtháthú tuilleadh le rannpháirtíocht
an mhargaidh d’fhonn iad a choinneáil
ar an eolas faoi fhorbairtí margaidh agus
riachtanais táirgí ina bpríomh-mhargaí
onnmhairiúcháin agus chun cabhrú leo
a ngnó a phleanáil sa mheántéarma.
Fo-thacar roghnaithe de ‘seaimpíní’
inchreidte a aithint chun cabhrú leis
an gcás a dhéanamh go díreach do
chustaiméirí agus do thomhaltóirí.
GNÍOMH 9
Oibreoidh údaráis ábhartha na
hÉireann chun córas trádála iltaobhach
cothromasach bunaithe ar rialacha
a chothabháil agus a fheabhsú, go
háirithe i bhfóraim idirnáisiúnta mar an
Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO)
agus OIE.
Ina theannta sin, ba cheart go gcomhlíonfadh allmhairí
isteach san Aontas Eorpach na hardchaighdeáin
chéanna maidir le sábháilteacht bia agus barántúlacht,
inrianaitheacht agus caighdeáin chomhshaoil le bia a
tháirgtear san AE.

MARGAÍ INTÍRE
AGUS ÁITIÚLA
GNÍOMH 10
Deiseanna margaidh baile a iniúchadh,
go háirithe maidir le gairneoireacht,
bianna orgánacha, ullmhaithe do
thomhaltóirí, barra curaíochta,
feoil mhuice agus éanlaithe agus
tionscnaimh tacaíochta chun
miondíoltóirí, oibreoirí seirbhíse bia
agus an earnáil phoiblí a spreagadh
chun bia agus deochanna Éireannacha
a fhoinsiú, agus meas a bheith acu i
gcónaí ar Phrionsabail agus Rialacháin
Mhargaidh Aonair an AE.

GNÍOMH 12
Tacaigh le deiseanna le haghaidh
díolachán díreach áitiúil eg trí mhargaí
feirmeoirí a fhorbairt, tionscnaimh
agraibhia pobail agus ardáin díolacháin
dhíreacha ar líne.
Is féidir le tionscnaimh phobail áitiúla ina roinntear
cleachtais bhia, agus a bhíonn neamhthráchtála go
minic, a bheith cumhachtaithe agus cruthaíodh go
bhfuil siad dearfach freisin maidir le sláinte agus
folláine a fheabhsú.

GNÍOMH 13
Tacaigh le táirgeoirí bia beaga agus
ceardaithe a gcuid táirgí a fhorbairt, a
mhargú agus a dhíol sna margaí baile
áitiúla agus níos leithne.

GNÍOMH 11
Bealaí gearra éifeachtacha a chur chun
cinn chun an mhargaidh a nascann
táirgeoirí bia beaga leis an tomhaltóir
agus tacaíocht chomhairleach,
infheistíochta agus margaíochta
a sholáthar dóibh siúd ar mian leo
éagsúlú go táirgí nua.
Scrúdaigh an chaoi ar éirigh le tíortha eile margaí
préimhe a fhorbairt ó tháirgí feirme-teaghlaigh.
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GNÍOMH 14
Leanúint ag forbairt naisc idir tairiscintí
bia agus turasóireachta áitiúla, lena
n-áirítear tacaíocht d’fhorbairt ghnó
agus do thionscnaimh mhargaíochta
chun tacú le agus chun díol spéise do
chuairteoirí bia agus dí a chur chun cinn
lena n-áirítear earnáil na drioglainne, na
grúdlainne agus na turasóireachta.
Mar shampla, cur chuige na hearnála bia mara chun a
luach a mhéadú agus chun nascadh le geilleagair eile
ina gceantar le Blas an Atlantaigh - turas bia mara.
Ritheann Taste of the Atlantic comhchlár idir BIM,
Bord Bia agus Fáilte Ireland feadh bhealach iomlán
Bhealach an Atlantaigh Fhiáin agus cuireann sé
ardán ar fáil chun táirgeoirí bia mara eisceachtúla na
hÉireann ó Leithinis Inis Eoghain a thaispeáint ag barr
Dhún na nGall díreach síos go Cuan Oisrí i gCorcaigh.
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MISEAN 4

Earnáil Agraibhia
Nuálaíoch, Iomaíoch
agus Athléimneach,
arna stiúradh ag
Teicneolaíocht agus
Tallann
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Tá earnáil agraibhia na hÉireann forbhreathnaitheach, dinimiciúil agus láidir ar onnmhairiú agus dírithe
ar thomhaltóirí. Tá cáil láidir tuillte go hidirnáisiúnta aige mar sholáthraí iontaofa bia ardchaighdeáin,
inbhuanaithe agus inbhuanaithe. I bhfianaise na margaí domhanda an-iomaíoch a ndíolaimid iontu,
caithfidh an earnáil a bheith ag obair go crua chun an dea-cháil seo a chosaint agus iarracht a
dhéanamh i gcónaí leibhéal iomaíochais agus athléimneachta a nuáil agus a choinneáil a chuireann ar a
cumas rath a bhaint amach.
Tá córas nuálaíochta éifeachtach, cur chuige
straitéiseach i leith maoiniú T&F agus timpeallacht
mhalartaithe eolais atá freagrúil agus freagrúil
bunúsach. Cé go meastar go bhfuil cumas T&F
agraibhia agus malartú eolais na hÉireann ar leibhéal
na feirme láidir i gcomhthéacs idirnáisiúnta, tá
feabhsúcháin leanúnacha ag teastáil, go háirithe chun
iad a chur ar aon dul leis an smaointeoireacht is déanaí
ar chórais éifeachtacha nuálaíochta agus chun an
tionchar is mó a chinntiú do thaighde arna mhaoiniú
go poiblí. .
Is dóigh go dtiocfaidh dul chun cinn níos mó fós
sna deich mbliana idir 2020 agus 2030 in úsáid
na teicneolaíochta agus na sonraí ar fheirmeacha,
báid iascaireachta, foraoisí agus ar fud cuideachtaí
bia agus dí. Tá pobal nuathionscanta bríomhar
ag ardteicneolaíocht in Éirinn agus tá a gcuid
nuálaíochtaí agus nuálaíochtaí fiontraithe agus
cuideachtaí teicneolaíochta eile ríthábhachtach
chun inbhuanaitheacht, nuálaíocht, éifeachtúlacht
agus rathúnas níos mó a spreagadh don earnáil. Tá
talmhaíocht beachtais ag teacht chun cinn go gasta
agus tá sé ríthábhachtach go bhfuil earnáil agraibhia
na hÉireann suite chun leas a bhaint as seo.
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Fiú agus an úsáid is fearr á baint as an teicneolaíocht,
ní féidir le haon ghnó maireachtáil mura bhfuil sé
iomaíoch go bunúsach agus in ann an margadh agus
suaití eile a thagann chun cinn go dosheachanta a
sheasamh. Cé go bhfuil go leor de na tosca a mbíonn
tionchar acu ar iomaíochas agus athléimneacht
lasmuigh de smacht na hearnála agraibhia, tá beartais
agus uirlisí ann a chabhróidh le gnóthais iad féin a chur
níos láidre.
Príomh-ghearradh bunúsach eile ar fud na réimsí
seo go léir is ea an meascán is fearr de thallann
éagsúil, oilte agus oilte go cuí a fháil. Caithfidh an
earnáil dul san iomaíocht le go leor eile chun daoine
a mhealladh agus a choinneáil ón leibhéal táirgeachta
príomhúil suas go dtí poist chomhéadain tomhaltóirí.
Ina theannta sin, is dóigh go n-athróidh nádúr go
leor de na róil san earnáil go mór sa tréimhse go
2030, mar aon le roghanna gairme daoine óga. Tá sé
ríthábhachtach go n-ullmhófar an earnáil do na dinimic
nua saothair agus caipitil dhaonna agus go bhfuil meas
aici ar cheann de na sócmhainní is tábhachtaí atá aici a muintir.

Seo iad na príomhréimsí ar tugadh aghaidh orthu sa
Mhisean seo ‘Earnáil Agraibhia Nuálaíoch, Iomaíoch
agus Athléimneach, Tiomáinte ag Teicneolaíocht
agus Tallann’ agus d’fhéadfaí a rá gurb iad na príomhchumasóirí chun na trí Mhisean eile sa Straitéis seo a
chur i bhfeidhm agus a réadú.

Sprioc 1
Sprioc 7
Comhleanúnachas
Beartais i gCórais Bia
Inbhuanaithe idir Beartas
Intíre na hÉireann agus a
Comhoibriú Forbartha
agus a Beartas
Eachtrach

Sprioc 6
Tallann Éagsúil agus
Uilechuimsitheach
a Mhealladh agus
a Chothú

Aistriú go Córas
Nuálaíochta Dírithe
ar Dhúshlán

Sprioc 2
Cur Chuige
Straitéiseach Maoinithe
le haghaidh Taighde,
Forbartha agus
Nuálaíochta

MISEAN 4
Misean Earnáil Agraibhia
Nuálaíoch, Iomaíoch
agus Athléimneach, arna
stiúradh ag Teicneolaíocht
agus Tallann

Sprioc 5
Iomaíochas agus
Athléimneacht a
Chothabháil agus a
Fheabhsú

Sprioc 3
Timpeallacht
Malartaithe Faisnéise
Dinimiciúla
a fhorbairt

Sprioc 4
Úsáid Teicneolaíochta
agus Sonraí a fheabhsú
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CUSPÓIR 1
Aistriú go Córas
Nuálaíochta Dírithe
ar Dhúshlán
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Ba cheart go mbeadh treoshuíomh
dúshlán ag baint le beartas nuálaíochta,
dírithe ar aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin shochaíocha a bhaineann
go sonrach le fadhbanna a éilíonn
idirghníomhaíocht go leor earnálacha
agus gníomhaithe éagsúla (rialtóirí
san áireamh) chun réitigh a fháil. Agus
timpeallacht tacaíochta á cruthú,
ba cheart go mbeadh éiceachóras
nuálaíochta a fheidhmíonn go maith:
• Dírithe ar na príomhdhúshláin, lena n-áirítear
sláinte agus inbhuanaitheacht.
• Dul i dteagmháil le príomhpháirtithe leasmhara
chun líonrú, comhoibriú agus rialachas a
mhéadú; Is príomhghné de seo táirgeoirí
bunscoile agus is féidir leo gníomhú mar
chomhpháirtithe chun nuálaíochtaí a fhorbairt
agus a thástáil agus deiseanna inmharthana a
mhéadú.
• Dírithe ní amháin ar fhorbairt eolaíoch agus
theicneolaíoch táirgí agus phróisis nua ach freisin
ar athrú beartais, eagrúcháin, iompraíochta agus
rialála chun tacú le glacadh níos tapa le heolas
agus nuálaíocht; Tarraingteach d’infheistíocht
phríobháideach mhéadaithe.
• Lig do scaipeadh tapa agus cothrom
eolaíochta, teicneolaíochtaí agus nuálaíocht
neamhtheicneolaíoch; Tabhair aghaidh ar an
luas agus an éiginnteacht a bhaineann le hathrú
eolaíoch, teicneolaíochta agus sóisialta.

BOSCA 5: TUARASCÁIL NA FOIRNE

inbhuanaithe a bhrú chun cinn.sustainable
growth.

NUÁLAÍOCHTA ARDLEIBHÉIL

D’aithin straitéis Food Wise 2025 an gá le
hathbhreithniú a dhéanamh ar an gcumas
nuálaíochta reatha agus ar a húsáid. Mar thoradh
air sin, bunaíodh foireann nuálaíochta ardleibhéil
(Paul Finnerty, iar-POF ABP Food Group agus
Cathaoirleach na foirne, Frank Roche, Stiúrthóir
Scoil Ghnó Michael Smurfit, agus Mella Frewen,
DG Food Drink Europe). Aibhsíonn tuarascáil
na foirne nuálaíochta go soláthraíonn an earnáil
phoiblí, thar iliomad eagraíochtaí, tacaíocht
shubstaintiúil stáit don earnáil, níos mó ná an
méid a infheistíonn an earnáil phríobháideach
agus go bhfuil sé seo eisceachtúil de réir
caighdeán idirnáisiúnta. Fuair sé amach freisin go
bhfuil an córas casta agus gur gá é a athchóiriú trí
chomhordú méadaithe agus treo agus bainistíocht
fheabhsaithe. Cuireadh in iúl sa tuarascáil, cé
go bhfuil leibhéal cruthú an eolais suntasach,
go bhfuil leibhéal an chomhoibrithe neamhleor
(laistigh agus idir na hearnálacha poiblí agus
príobháideacha); agus go bhfuil an iomarca fócas
ar an úsáideoir deiridh nó ar an tomhaltóir, agus
gan dóthain fócais ar aschuir intomhaiste. Chuir
an fhoireann béim air go gcaithfidh nuálaíocht
dul níos faide ná nuálaíocht táirgí agus próisis,
agus go bhfuil gá le cur chuige nua atá bunaithe
ar aschur agus dírithe ar mhisean. Faoi dheireadh,
mhol siad fís gur chóir d’Éirinn “a bheith ina

cheannaire domhanda nuálaíochta don chóras
bia agus talmhaíochta inbhuanaithes ”agus go
mbainfear é seo amach trí:
1. 	Straitéis Nuálaíochta Agraibhia Bia-bhunaithe
agus dírithe ar mhisean a fhorbairt.
2. 	Pointe maoirseachta aonair a cheapadh
le freagracht as an Straitéis Nuálaíochta
Agraibhia a thiomáint agus as cur chuige
comhtháite agus comhoibritheach a chinntiú;
agus
3. 	Comhoibriú níos mó a spreagadh ar fud na
hEarnála Agraibhia.
Bunaithe ar a gcomhairliúcháin le páirtithe
leasmhara agus iad i mbun a n-athbhreithnithe,
mhol an Fhoireann Nuálaíochta na dúshláin
mhóra seo a leanas mar thosaíochtaí do chóras
nuálaíochta athbhreithnithe:
a. Córais Bhia Inbhuanaithe.
b.	Cothú (lena n-áirítear fócas ar chórais féaraigh
& cothú) & Sláinte.
c. Ard-Déantúsaíocht; agus
d.	Digitiú ar fud an tslabhra
luacha.

• Scóip ó dheireadh go deireadh; táirgeoirí
príomhúla, próiseálaithe idirghabhálaí, agus
úinéirí branda a nascadh le haghaidh a thabhairt
ar fhíor-riachtanais na dtomhaltóirí chun fás
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GNÍOMH 1
Moltaí na Foirne Nuálaíochta
Ardleibhéil a chur i bhfeidhm trí
threochlár a fhorbairt (an Straitéis
Nuálaíochta Agraibhia) lena n-áirítear:
a.	Cur chuige dírithe ar mhisean, dírithe ar aschur, a
fhorbairt le páirtithe leasmhara chun dul i ngleic le
príomhdhúshláin, agus aitheantas a thabhairt don
riachtanas le haghaidh taighde agus cruthú eolais
ar choincheapa agus ar bheartas nua agus i mbéal
forbartha.
b.	Comhtháthú gníomhaithe poiblí agus
príobháideacha sa chóras nuálaíochta agraibhia
a fheabhsú trí chur chuige creata agus
príomhtháscairí feidhmíochta a aithint.
c.	Comhoibriú méadaithe a chur chun cinn i
measc na ngeallsealbhóirí go léir (institiúidí
poiblí, príobháideacha agus acadúla) lena
n-áirítear smaointe nua a chruthú, a dhearadh,
a thaispeáint, a thástáil agus a fhoghlaim i
suíomhanna an domhain réadaigh. Is samplaí
maithe de thionscnaimh den sórt sin iad
Comhpháirtíochtaí Nuálaíochta na hEorpa agus
cláir chomhoibritheacha taighde, teicneolaíochta
agus braisle mar iad siúd a thionscain Enterprise
Ireland.
d.	Ba cheart tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí
chun cultúr nuálaíochta a fhorbairt ar fud
a n-eagraíochtaí a thacaíonn le gach cineál
nuálaíochta (gar, meántéarmach agus fadtéarmach)
agus nuálaíocht a shaothrú atá dírithe ar aschur
agus tógtha ar léargas custaiméirí agus tomhaltóirí
trádála.
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e.	Tógáil ar thionscnaimh leanúnacha agus tuilleadh
comhpháirtíochtaí straitéiseacha idirnáisiúnta agus
comhoibriú a fhorbairt agus scrúdú a dhéanamh
ar thionscnaimh idirnáisiúnta chun tacú le tabhairt
faoi mhórdhúshláin aitheanta.
f.

 ointe maoirseachta amháin a cheapadh le
P
freagracht as an Straitéis Nuálaíochta Agraibhia
seo a thiomáint.

GNÍOMH 2
Dul i dteagmháil le comhpháirtithe
AE agus idirnáisiúnta chun sraith
chomhordaithe de ghníomhartha
nuálaíochta, comhoibriú agus líonrú
a chomhfhorbairt ag díriú ar chabhrú
le timpeallacht agus aistriú faoi
threoir aeráide chuig earnáil agraibhia
atá neodrach ó thaobh na haeráide
agus bithgheilleagair chiorclach.
Beidh comhoibriú le comhpháirtithe
Thuaisceart Éireann maidir le
tosaíochtaí taighde uile-oileáin
tábhachtach maidir leis seo.

GNÍOMH 3
Scrúdaigh forbairt ‘Gníomhaíochtaí
Nuálaíochta Spriocdhírithe’
d’earnálacha agraibhia ar leith laistigh
den chur chuige treoshuímh dúshlán
dírithe ar dhúshláin shochaíocha a
bhaineann go sonrach le fadhbanna.

CUSPÓIR 2
Cur Chuige Straitéiseach
Maoinithe le haghaidh
Taighde, Forbartha
agus Nuálaíochta
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Infheistítear an earnáil phoiblí agus
an earnáil phríobháideach i dtaighde, i
bhforbairt agus i nuálaíocht.
Bhí infheistíocht na hEarnála Poiblí i dtaighde,
forbairt agus nuálaíocht agraibhia níos mó ná
€ 157 milliún in 2018 agus tagann sí ó fhoinsí
éagsúla lena n-áirítear DAFM, an tÚdarás
Ardoideachais, Fondúireacht Eolaíochta Éireann
agus Fiontar Éireann. Ina theannta sin, faigheann
an earnáil tacaíocht agus maoiniú breise (lena
n-áirítear dreasachtaí airgeadais agus cánach) ó
raon Gníomhaireachtaí Stáit agus cistí tiomnaithe
nuálaíochta tuaithe, aeráide agus teicneolaíochta
agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
(EMFF). Tá tacaíochtaí suntasacha Nuálaíochta
AE ann freisin agus, go dtí seo, fuair taighdeoirí
Éireannacha € 91m i maoiniú taighde agraibhia ó
chlár taighde Horizon 2020 an AE.
San earnáil phríobháideach, léiríonn sonraí
Enterprise Ireland (EI) gur chaith an earnáil
phróiseála bia & dí € 124 milliún ar T&F in 2018,
arb ionann é agus 0.6% den láimhdeachas (0.9%
do bhianna tomhaltóra, 0.7% do dhéiríocht agus
deochanna, agus 0.4 caitheann% d’fheoil phríomha)
nó 91% d’Earnáil an Phobail ar thaighde, forbairt
agus nuálaíocht agraibhia. Cé go bhfuil cláir T&F
den scoth ag roinnt cuideachtaí san earnáil, in
2018 chaith beagnach dhá thrian de na cliaint
bia & dí a ndearna FÉ staidéar orthu níos lú ná
€ 100,000 ar T&F. Déanta na fírinne, tá T&F
agus nuálaíocht míchothrom agus d’fhéadfadh
easpa airgid atá ar fáil le haghaidh infheistíochta
tionscadail a bheith mar thoradh ar na corrlaigh
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ísle atá i réim i gcuid mhaith den earnáil. Ní mór
é seo a fheabhsú toisc go léiríonn taighde FÉ go
bhfaca fás suntasach díolacháin i gcliaint Bia & Dí a
bhain leas as tacaíochtaí nuálaíochta cuideachta nó
comhoibrithe, i gcomparáid leo siúd nár ghlac páirt.
Neartaíodh comhoibriú agus institiúidí idirinstitiúideacha leis an tionscal go suntasach
le blianta beaga anuas agus leanann FÉ ag
forbairt a tairiscint sa spás seo. Chomh maith le
tionscadail taighde comhoibritheacha aonair, eg
comhpháirtíochtaí nuálaíochta, tá líon níos mó
ionad taighde agus teicneolaíochta agus braislí
réigiúnacha aitheanta go hidirnáisiúnta mar thoradh
air seo chomh maith le saineolas ardcháilíochta a
fhorbairt. Is gá an fócas méadaithe seo ar réitigh
mhargaidh, agus an bonneagar comhoibritheach a
forbraíodh, a choinneáil agus a fheabhsú.

CÁS-STAIDÉAR:
COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ
AGUS LÍONRAÍ
COMHOIBRITHE
FADTÉARMACHA
A BHUNÚ AGUS A
CHOTHABHÁIL SAN
EARNÁIL AGRAIBHIA

Tá infheistíocht shuntasach déanta ag
DAFM, Teagasc, Bord Iascaigh Mhara,
Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus
Fiontar Éireann i bhforbairt lárionaid
taighde faoi stiúir na heolaíochta,
ionaid teicneolaíochta faoi stiúir
an tionscail, braislí réigiúnacha,
nuálaíocht maidir le píolótú agus
taispeántas chun tacú le Tionscal
Agraibhia na hÉireann. i gcur i
bhfeidhm a chlár oibre nuálaíochta.

Ionaid
Taighde SFI

Ionaid
Teicneolaíochta FÉ

Geataí EI, Braislí Taighde
& Teicneolaíochta

Áiseanna FÉ, Teagasc,
Píolótach & Taispeántais
BIM

Agra-Dhigitiú
VistaMilk

DPTC - Ionad
Teicneolaíochta
Próiseála Déiríochta

BioConnect Biteicneolaíocht /
Bithgheilleagar Monaghan

Gléasra Bithfheistiú
Píolótach Bithgheilleagair
na hÉireann

Microbiome
APC

FHI - Bia do Shláinte na
hÉireann

Páirc Na Mara - GaillimhNuálaíocht Mara

Moorepark Technology
Limited

Bithgheilleagar
BiOrbic

MTI - Teicneolaíocht
Feola na hÉireann

TSSG - AgraDhigitiú

Ionad Bia Tomhaltóirí
Ullmhaithe Bhaile an Ásaigh

Fuinneamh In-Athnuaite
MaREI

IMR - CirculEire Geilleagar Ciorclach

CircBio na Sionainne
ABC - Biteicneolaíocht /
Bithgheilleagar

Moorepark
Food Hub

Ábhair Inbhuanaithe
AMBER

CeADAR - Anailísíocht
Sonraí, Intleacht
Shaorga

Mol Nuálaí Bia - Gaillimh Nuálaíocht Bia

Mol Nuálaíochta
Bia Mara BIM

Maidir le rialtais na hÉireann, cuidíonn an
infheistíocht an-suntasach seo i gcomhpháirtíochtaí
poiblí-príobháideacha, saoráidí píolótacha agus
taispeána, braislí réigiúnacha agus teicneolaíochta
san eolaíocht, teicneolaíocht agus nuálaíocht (STI)
le beartas taighde agus nuálaíochta agraibhia agus
bithgheilleagair a dhéanamh níos freagraí don nádúr
athraitheach. nuálaíochta agus dúshláin shóisialta,
thionsclaíocha agus dhomhanda. Maidir le gnóthais,
tugann comhpháirtíocht le taighde poiblí deiseanna
oscailte nuálaíochta chun cabhrú le fadhbanna
a réiteach, margaí nua a fhorbairt agus luach a
ghiniúint trí chomhoibriú agus chomhléiriúchán thar
a gclár oibre nuálaíochta inmheánach féin. Maidir le
rialtais, is uirlis tharraingteach iad comhpháirtíochtaí
poiblí-príobháideacha chun aghaidh a thabhairt

ar theipeanna margaidh agus comhordaithe i
ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta agus
chun cabhrú le hinfheistíocht phríobháideach a
ghiaráil i ngníomhaíochtaí eolaíochta, teicneolaíochta
agus nuálaíochta. Beidh comhpháirtíochtaí poiblípríobháideacha ina n-ionstraimí lárnacha freisin ní
amháin chun aghaidh a thabhairt ar nuálaíocht earnála
do na tionscail déiríochta, bia mara, PCF agus feola
sa todhchaí ach freisin chun aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin shochaíocha mar cháilíocht uisce, forbairt
inbhuanaithe, fás glas agus aistriú an chórais bia do
dhaoine sláinte, ár n-aeráid, ár bplainéad agus ár
bpobail lena n-áirítear feirmeoirí, foraoiseoirí agus
iascairí.
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GNÍOMH 1
Taighde i agraibhia a mhaoinítear go
poiblí a choinneáil ag leibhéal maoinithe
iomchuí.
Ba cheart go mbeadh fócas láidir aschuir ag taighde
arna mhaoiniú go poiblí agus cur chuige bunaithe
ar dhúshláin a ghlacadh, d’fhonn réitigh phraiticiúla
a chomhfhorbairt d’fheirmeoirí, iascairí, úinéirí
foraoise agus gnólachtaí agraibhia atá furasta a chur i
bhfeidhm. Ba cheart é a chur ar chomhréim le beartais
an AE, go háirithe straitéisí, comhpháirtíochtaí agus na
Boird Mhisin (maidir le hoiriúnú don athrú aeráide lena
n-áirítear claochlú sochaíoch, aigéin shláintiúla, farraigí
uiscí cósta agus intíre, agus sláinte ithreach agus bia)
faoi Horizon Europe.

GNÍOMH 2
Díriú ar T&F arna mhaoiniú go
príobháideach chun 1% den
láimhdeachas a bhaint amach ar an
meán faoi 2025.
Ba cheart bealach chun é seo a bhaint amach
a fhorbairt lena n-áireofaí fócas ar thaighde
comhoibritheach, lena n-áirítear idir fo-earnálacha,
chomh maith le T&F agus nuálaíocht cuideachtashonrach, taighde urraithe ag custaiméirí,
comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha agus
príobháideacha-príobháideacha.
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GNÍOMH 3
Naisc a neartú idir T&F agraibhia agus
réimsí tosaíochta taighde náisiúnta eile
trí chomhoibriú taighde, ardáin nó líonraí mar shonraí,
digitiú, AI & TFC; déantúsaíocht chun cinn agus
SMART, ábhair bhith-bhunaithe agus ábhair núíosacha;
eolaíocht aeráide & maolú carbóin; bithéagsúlacht;
agus geilleagar ciorclach (athchúrsáil cothaitheach
agus uisce, caillteanas bia agus dramhaíl).

GNÍOMH 4
Athbhreithniú a dhéanamh ar
chreidmheasanna cánach T&F chun
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna
ar leith a bhaineann leis an earnáil
agraibhia,
amhail sainmhínithe agus treoirlínte nach léiríonn
T&F san earnáil go leordhóthanach faoi láthair agus
a d’fhéadfadh cabhrú freisin le glacadh i measc
FBManna go háirithe a fheabhsú.

CUSPÓIR 3
Timpeallacht
Malartaithe Faisnéise
Dinimiciúla a fhorbairt
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Tá ról lárnach le himirt ag seirbhísí
eolais agus síneadh maidir le haschuir
taighde a mhíniú do tháirgeoirí bunscoile
agus do phobail tuaithe, agus cabhrú
leo feidhmchláir phraiticiúla a fháil.
Muraghlacann an t-úsáideoir deiridh
aschuir taighde, is cur amú acmhainní é,
bíodh sé poiblí nó príobháideach.
Ar leibhéal an AE, tá iarrachtaí á ndéanamh chun
Córas láidir um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta
(AKIS) a fhorbairt faoin gComhbheartas Talmhaíochta.
Aithnítear go bhfuil Éire ar cheann de na AKIS is úire
san Eoraip. Is féidir é seo a neartú tuilleadh trí dhíriú
ar phríomhdhúshláin, na naisc idir taighde poiblí agus
príobháideach agus síneadh a fheabhsú; agus na
naisc idir ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus
gníomhaireachtaí na hearnála poiblí mar Teagasc agus
Bord Bia. Easnamh a aithnítear i go leor tíortha ná go
bhfuil ról éighníomhach den chuid is mó ag an úsáideoir
deiridh (e.g. feirmeoir nó cuideachta) san AKIS.
Tá eolas agus comhairle ríthábhachtach chun a chur
ar chumas gach gníomhaí sa chóras bia a bheith
inbhuanaithe. Díreach mar a bhíonn rochtain ag
feirmeoirí ar sheirbhísí ceannródaíocha taighde
agus comhairleacha ar tháirgeadh, beidh comhairle
agus nuálaíochtaí taighde ar sheirbhísí éiceachórais
fheabhsaithe agus caipiteal nádúrtha chomh
tábhachtach céanna. Go hidéalach, ba cheart go
mbeadh an chomhairle seo oibiachtúil, oiriúnaithe,
sainiúil don réimse / don fheirm agus ar fáil ag leibhéal
áitiúil chun tíreolaíochtaí áitiúla, córais feirmeoireachta
agus tosaíochtaí comhshaoil a chur san áireamh.

154

Taispeánadh go bhfuil acmhainneacht shuntasach
ag foghlaim piara go piaraí agus ag cruthú réitigh
le príomhtháirgeoirí maidir le glacadh níos fearr le
cleachtais inbhuanaitheachta (“ceannach isteach”)
agus ba cheart do na páirtithe leasmhara go léir, go
háirithe eagraíochtaí ionadaíocha feirmeoirí, a phróifíl a
mhéadú agus úsáid. Beidh sé thar a bheith tábhachtach
freisin go gcuirfí oiliúint ar chomhairleoirí i ngach gné
d’inbhuanaitheacht shochaíoch agus chomhshaoil
ar phríomhréimsí mar chleachtais maolaithe aeráide,
feabhsú cháilíocht uisce, bithéagsúlacht, sláinte agus
leas ainmhithe agus maoirseacht frithmhiocróbach
a chothabháil agus a fheabhsú. Ina theannta sin, ba
cheart modúil bainistíochta acmhainní comhshaoil
cothrom le dáta a áireamh in oideachas agus oiliúint
táirgeoirí bunscoile.
Maidir le bia mara, díreoidh an Ciste Eorpach Muirí
agus Iascaigh (EMFF) ar réimsí ar nós aistriú agus
glacadh taighde, nuálaíochta agus teicneolaíochta sa
gheilleagar gorm inbhuanaithe a fheabhsú, scileanna
muirí agus réimsí eile a fheabhsú.

GNÍOMH 1
Córas Eolais agus Nuálaíochta
Talmhaíochta a fhorbairt de réir Phlean
Straitéiseach CBT.
Ba cheart go n-áireofaí leis seo sreafaí eolais a
fheabhsú agus naisc idir taighde agus cleachtas
a neartú; gach seirbhís chomhairleach feirme a
neartú agus a n-idirnasc laistigh den AKIS a chothú;
nuálaíocht idirghníomhach thras-théamach agus
trasteorann a fheabhsú; agus tacú leis an aistriú
digiteach sa talmhaíocht. Éileoidh sé seo an raon

iomlán scileanna digiteacha a theastaíonn ó tháirgeoirí
bunscoile a fhorbairt, lena n-áirítear uasoiliúint agus
athoiliúint.

GNÍOMH 2
Prionsabail malartaithe eolais a leabú
agus comhpháirt malairte eolais a
áireamh i dtaighde arna mhaoiniú go
poiblí.
Déan iarracht feirmeacha agus comhairleoirí aonair
a thabhairt isteach nuair is féidir, agus lig don spriocúsáideoir taighde a chomhchruthú, a dhearadh, a
thástáil, a thaispeáint agus a ghlacadh.

GNÍOMH 3
Seirbhísí comhairleacha agus síneadh
príomhtháirgeoirí a neartú chun
feidhmíocht chomhshaoil agus
aeráide, nuálaíocht agus digitiú a
chlúdach, chomh maith le gnéithe
agranamaíochta, sláinte agus leasa
ainmhithe, gnéithe teicniúla agus
airgeadais.
a.	Teastóidh forbairt ghairmiúil leanúnach ó
Phríomhtháirgeoirí & Chomhairleoirí d’fhonn cuidiú
le glacadh agus glacadh le teicneolaíochtaí agus
cleachtais inbhuanaithe go háirithe maidir leis an
aeráid agus an bhithéagsúlacht (m.sh. bainistíocht
fálta sceach) go tráthúil

b.	Ba cheart do sholáthraithe AKIS reatha
tionscnaimh a fhorbairt chun teagmháil a
dhéanamh le feirmeoirí nach bhfuil i dteagmháil leis
an gcóras comhairleach feirme faoi láthair.

GNÍOMH 4
Eolas agus eispéiris a fhorbairt, a
thástáil agus a roinnt mar shampla
grúpaí fócais, saotharlanna
maireachtála, goradáin agus
gníomhaíochtaí comhoibríocha eile.
Tosaíocht a thabhairt do níos mó rannpháirtíochta
feirmeoirí agus ba chóir foghlaim agus comhairle piara
go piaraí a chur in oiriúint do na príomhtháirgeoirí
ina gceantar áitiúil. Leas a bhaint as saineolas agus
scileanna cumarsáide na bhfeirmeoirí trí níos mó
cainteanna, físeáin agus gníomhaíochtaí for-rochtana
eile faoi stiúir feirmeoirí.
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CUSPÓIR 4
Úsáid Teicneolaíochta
agus Sonraí a fheabhsú
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Tá ról na teicneolaíochta, na sonraí, an
dhigitithe agus an dúlra agus réitigh
bhith-bhunaithe ceangailte go dlúth leis
na réimsí taighde, forbartha, nuálaíochta
agus malartaithe eolais. Tá dul chun cinn
suntasach á dhéanamh i go leor réimsí
de tháirgeadh, de phróiseáil agus de
dháileadh bia de bharr feabhsuithe ar
fheidhmíocht agus ar chostas braiteoirí,
ríomhaireachta, stórála agus leithead
banda.
Tacaíonn Ionaid Teicneolaíochta, mar an tIonad
Teicneolaíochta Próiseála Déiríochta agus Meat
Technology Ireland, le tionscadail T&F a dhéanann
imscrúdú ar conas is féidir na teicneolaíochtaí seo
a chur i bhfeidhm i suíomh próiseála bia. Thacaigh
príomh-luasairí agra-theicneolaíochta chomh maith le
hinfheistíocht Stáit agus Eorpach le hinfheistíochtaí
sa réimse seo. Ina ainneoin sin, tá éiceachóras na
nuálaíochta fós ag céim réasúnta luath agus tá glacadh
agus cur i bhfeidhm na teicneolaíochta san earnáil mall
agus ní raibh an tionchar ar nuálaíocht, táirgiúlacht
agus inbhuanaitheacht atá le feiceáil i réimsí eile den
gheilleagar.

Genomic Technologies dlús a chur leis an bpróiseas
chun spleáchas ar Tháirgí Cosanta Plandaí (PPPanna)
a laghdú. Braithfidh a n-úsáid, áfach, ar thoradh
athbhreithnithe ón gCoimisiún Eorpach a bheidh le
críochnú go gairid agus aon leasuithe reachtacha a
ghabhann leis is gá.
Teastaíonn rannpháirtíocht agus comhoibriú ó go leor
páirtithe leasmhara éagsúla chun a bheith in ann úsáid
éifeachtach a bhaint as sonraí agus as feidhmchláir
dhigiteacha. Mar shampla, is gá sonraí a roinnt le
daoine agus le meaisíní atá in ann anailís a dhéanamh
orthu, rud a chiallaíonn go bhfuil gá le córais agus
prótacail chun sonraí a rialú, a roinnt agus a mhalartú
agus a n-ionracas a choinneáil agus príobháideacht

daoine aonair nó faisnéis atá íogair ó thaobh na
tráchtála de a chosaint. Ina theannta sin, chun
trasdul digiteach a dhéanamh san earnáil agraibhia
agus i gceantair thuaithe, beidh rochtain ag teastáil
ó tháirgeoirí bunscoile ar sheirbhísí comhairleacha
neamhchlaonta agus sonraí chun cabhrú le ‘deighilt
dhigiteach’ a íoslaghdú.

Tá réimse leathan nuálaíochtaí digiteacha ann a
bhfuil gealladh fúthu go n-athróidh siad go mór
an bealach a bhainistímid ithir agus talamh, a
tháirgeann, a phróiseálann agus a dháileann bia agus
a sheachtháirgí agus a iarmhair, agus a chuireann
feabhas ar thrédhearcacht feadh an bhiashlabhra. Tá
acmhainneacht mhór ag cuid acu seo ach teastaíonn
cead rialála uathu. Mar shampla, d’fhéadfadh
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CÁS-STAIDÉIR:
MOL AGTECH

Mhaoinigh Enterprise Ireland (FÉ)
trína Chiste Réigiúnach um Fhorbairt
Eacnamaíochta roinnt Ionaid a bhaineann
le Agra-Theicneolaíocht. Mar shampla,
is comhoibriú é Ionad Feabhais AgriTech
(ACE) idir IT Tralee, DairyMaster, McHale,
Abbey Machinery agus Comhairle Contae
Chiarraí.
De bhreis air sin, bronnadh maoiniú de € 3m ar
NovaUCD chun cabhrú le UCD Lyons Farm a iompú
ina mhol lárnach do thaighde ardteicneolaíochta
in Éirinn agus chun Mol Nuálaíochta Ceanglóirí
AgTech a fhorbairt ar fheirm Chontae Chill Dara. Tá
sé mar aidhm ag an mol pobal AgTech níos leithne
na hÉireann a thabhairt le chéile agus cabhrú le
cuideachtaí AgTech a lainseáil agus a scálú trí rochtain
a sholáthar ar dheiseanna comhoibrithe taighde
ar an bhfeirm, chomh maith le suíomh chun táirgí
agus seirbhísí a thástáil agus a thriail i dtimpeallacht
fhíorshaol. Cuirfidh an mol rochtain ar chláir
thiomnaithe luasghéaraithe agus áiseanna goir ar fáil
freisin. Forbrófar an Mol AgTech faoi stiúir NovaUCD,
i gcomhar le AIB, Comhairle Contae Chill Dara agus
LEO Chill Dara agus roinnt agra-chuideachtaí agus
infheisteoirí lena n-áirítear, Devenish, Dairymaster,
agus Glanbia, agus Finistere, The Yield Lab, agus
Atlantic Bridge.
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GNÍOMH 1
Aistriú digiteach na hearnála agraibhia
a fhorbairt ar aon dul le beartais mar
phróiseas Phlean Straitéiseach CBT
agus an Straitéis Dhigiteach Náisiúnta. I
measc na bpríomhphrionsabal ba chóir
a leanúint tá:
a.	Cur chuige comhordaithe a fhorbairt chun
sonraí agus teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid in
agraibhia, ag díriú ar riachtanais agus riachtanais
shonracha táirgeoirí príomhúla, próiseálaithe agus
tomhaltóirí
b.	Scrúdaigh an deis chun foinsí sonraí poiblí a
úsáid chun tacú le dearadh agus cur i bhfeidhm
polasaithe agraibhia agus bithgheilleagair a thugann
aghaidh ar tháirgiúlacht, inbhuanaitheacht agus
trédhearcacht
c.	Teicneolaíocht ‘oiriúnach don fheidhm’ a chur
chun cinn le tacaíocht ó chás gnó láidir maidir le
teicneolaíocht den sórt sin a ghlacadh ar leibhéal
na feirme. Ina theannta sin, bealaí a fhorbairt
chun cumarsáid a dhéanamh leis an tsochaí, le
custaiméirí trádála agus le tomhaltóirí faoin gcaoi a
n-úsáidtear na teicneolaíochtaí seo i dtáirgeadh bia
ionas go dtuigtear iad agus nach bhfuil eagla orthu,
mar shampla trí Origin Green
d.	Comhoibriú níos mó a chothú idir eagraíochtaí
taighde agus comhpháirtithe neamhthraidisiúnta.

GNÍOMH 2
An t-aistriú digiteach san iascach a
fhorbairt
ar aon dul leis an EMFF agus leis an straitéis
dhigiteach náisiúnta agus le Misean an AE Starfish
2030 lena n-áirítear ailíniú le gníomhaíochtaí chun
ár n-aigéan, ár bhfarraigí agus ár n-aibhneacha a
mhapáil, a chur in ord, a bhreathnú agus a thuar go
hiomlán chun táirgí insoláthartha eolaíochtbhunaithe
iontaofa agus oiriúnach don fheidhm a fhorbairt.
(córas breathnóireachta, cumas samhaltaithe,
léarscáileanna) is féidir a úsáid mar sheirbhísí chun
tacú le bithgheilleagar gorm inbhuanaithe.

GNÍOMH 3
Comh-infheistíocht a mhéadú idir
an earnáil phoiblí agus an earnáil
phríobháideach do chláir luasaire
ag / bia-theicneolaíochta agus bithgheilleagair.
Ina theannta sin, cothaigh cultúr infheistíochta
a thacaíonn le scálú cuideachtaí ag / biatheicneolaíochta & bithgheilleagair luathchéime.

GNÍOMH 4
Tabhairt faoi thaighde agus an
rannpháirtíocht le tionscnaimh a
mhéadú chun aghaidh a thabhairt
ar thionchar socheacnamaíoch an
agra-dhigitithe le fócas ar leith ar
shaincheisteanna rialachais sonraí.
Ba cheart go dtógfadh sé seo ar thorthaí tionscadal
taighde leanúnach Éireannach, ‘Agri-Discrete’, a bhfuil
sé mar aidhm aige cur le dea-chleachtais rialachais
sonraí sa talmhaíocht agus san fhoraoiseacht agus
atá ag smaoineamh freisin ar chód iompair an AE ar
chomhroinnt sonraí talmhaíochta trí chomhaontú
conarthach ( arna fhorbairt ag Copa-Cogeca).

GNÍOMH 6
Rolladh tapa an phlean Náisiúnta
Leathanbhanda Beidh
(lena n-áirítear pointí ceangail leathanbhanda agus
moil dhigiteacha) ríthábhachtach chun go leor de
na gníomhartha sa Straitéis seo a bhaint amach. Ba
cheart do na páirtithe leasmhara ábhartha go léir
oibriú de mheon an chomhoibrithe chun an plean seo
a sheachadadh toisc nach bhfuil a thábhacht ag fás
ach ó phaindéim Covid-19. Chomh maith le bheith
ina chuid ríthábhachtach den Straitéis Náisiúnta
Digiteach, is féidir le leathanbhanda ardluais an méadú
ar chianobair a fheictear le linn na paindéime a éascú
agus beidh ról tábhachtach aige freisin maidir le cuidiú
le gnóthais agraibhia a láithreacht a fhorbairt ar líne.

GNÍOMH 5
Ba cheart taighde agus forbairt
uathoibrithe a shábhálann saothair,
lena n-áirítear fócas ar arddéantúsaíocht, a shaothrú ar gach
bealach atá ar fáil, poiblí agus
príobháideach, go háirithe le haghaidh
róil láimhe le scileanna níos ísle agus
athchleachtach.
D’fhéadfadh go mbeadh cúnamh ag teastáil ó
FBManna ina leith seo. Ba cheart athoiliúint a
thairiscint nuair is gá dóibh siúd a bhféadfadh a bpoist
athrú nó a bheith díláithrithe.
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CÁS-STAIDÉIR:

ÚSÁID NA TEICNEOLAÍOCHTA ALLAMUIGH I
GCLÁR NA GCLÁIRSEOIRÍ CEARC
Tá beagnach 1,600 rannpháirtí i
dTionscadal Cliabh na gCearc a
bhainistíonn 37,610 heicteár de thalamh
sa líonra Limistéar Cosanta Speisialta
(SPA) le cuid de na gnáthóga is íogaire in
Éirinn.
Ba é samhradh na bliana 2019 an chéad séasúr ina
raibh an Aip nua um Chlár Harrier Hen ag feidhmiú.
D’éascaigh sé seo bailiú sonraí ar bheagnach 19,000
réimse agus lean sé seo ar aghaidh i séasúr 2020.
Ag tógáil ar na ceachtanna a foghlaimíodh i mblianta
tosaigh an tionscadail, d’fhorbair Clár na gCearc Cearc
Aip do chomhairleoirí chun sonraí ó mheasúnuithe
allamuigh a ionchur ina mbunachar sonraí.
Áiríodh sna sonraí cainníochtúla (méid
rannpháirtíochta na rannpháirtithe, ie dearbhuithe
BPS), agus cáilíochtúla (sonraí allamuigh /
monatóireachta a chinneann íocaíochtaí).
Cuirtear feabhas leanúnach ar an gcóras. Thug
Tionscadal Harrier na gCearc geo-chlibeáil
measúnuithe allamuigh isteach in 2020. Fíoraíonn
sé seo go bhfuil an Comhairleoir sa réimse nó gar
dó i láthair na huaire a shábhálann siad an measúnú.
Cruthaíonn sé rian digiteach freisin ó nóiméad an
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mheasúnaithe (ag comhairleoir oilte ag úsáid teicníc
chaighdeánach) go dtí an pointe íocaíochta.
I measc na bhforbairtí breise tá córas scagtha atá
uathoibrithe go páirteach chun cumas na foirne a
fheabhsú chun gníomhaíochtaí tacaíochta beartaithe a
mheas - is céim riachtanach chun tosaigh é seo má tá
oibriú scéimeanna mórscála indéanta sa todhchaí. Ina
theannta sin, forbraíodh córas bainistíochta cosanta
neadacha chun taifid ar oibreacha cosanta neadacha
a chomhordú agus chun pleanáil agus leithdháileadh
acmhainní níos fearr a sholáthar don tasc seo sa
todhchaí.
Cuirfidh an cineál teicneolaíochta allamuigh seo ar
chumas níos mó scéimeanna bunaithe ar thorthaí a
bheith mar chuid den chéad CBT eile.

CUSPÓIR 5
Feabhas a chur ar
Iomaíochas agus
Athléimneacht
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{Nóta: ní thugtar aghaidh anseo ach ar an earnáil
thánaisteach / phróiseála de réir mar a thugtar aghaidh
ar iomaíochas agus táirgiúlacht san earnáil bhunscoile
i Misean 2}

Is príomhchúram do gach gnóthas
iomaíochas agus athléimneacht a
choinneáil agus a fheabhsú agus
tá fás táirgiúlachta ina fhachtóir
ríthábhachtach. Tá difríochtaí ann, go
háirithe idir FBManna agus cuideachtaí
móra lena n-áirítear cuideachtaí
ilnáisiúnta, a bhfuil rátaí fáis i bhfad níos
airde acu ar tháirgiúlacht saothair, mar
shampla.
Tá an earnáil agraibhia uathúil ina meascán fiontar,
lena n-áirítear gnólachtaí ilnáisiúnta faoi úinéireacht
eachtrach agus Éireannach, chomh maith le
cuideachtaí lárchaipitil agus líon mór FBManna.
Tá infheistíocht i dtaighde, i bhforbairt agus
i nuálaíocht riachtanach chun a chumasú do
phróiseálaithe agraibhia athléimneacht a thógáil, dul
san iomaíocht i margaí domhanda, agus breisluach
a mhéadú. Chomh maith le taighde, forbairt agus
nuálaíocht, i measc na bhfachtóirí a spreagann
táirgiúlacht, iomaíochas agus athléimneacht tá saothair
agus caipiteal daonna, díolacháin agus onnmhairí,
rochtain ar airgeadas agus infheistíocht agus an
timpeallacht ghnó fhoriomlán maidir le hiomaíochas
costais. Breathnaítear ar an dá cheann deiridh sa
Sprioc seo.
Tá an earnáil agraibhia ar cheann de na hearnálacha
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is déine ó thaobh caipitil de i ngach earnáil i
ngeilleagar na hÉireann agus mar sin tá rochtain
ar airgeadas ina riachtanas ríthábhachtach chun
iomaíochas a choinneáil, ag cur ar chumas gnólachtaí
a bheith nuálaíoch agus fás. Is dúshlán é go háirithe
do FBManna. Tá sé tábhachtach go ndéantar
athbhreithniú leanúnach ar roghanna airgeadais lena
chinntiú go dtugtar aghaidh ar riachtanais sreabhadh
airgid ó lá go lá agus infheistíocht níos fadtéarmaí,
chomh maith le rochtain ar Chúnamh Stáit trí Fhiontar
Éireann agus eile le haghaidh infheistíochtaí sa
nuálaíocht, sa mhargadh. éagsúlú, uasoiliúint agus
trealamh caipitil.

CÁS-STAIDÉIR:
SCÉIM IASACHTA UM
FHÁS SA TODHCHAÍ

D’fhorbair an Roinn Talmhaíochta,
Bia & Mara agus an Roinn Fiontar,
Trádála & Fostaíochta an Scéim
Iasachta Fáis Amach Anseo
(FGLS), i gcomhpháirtíocht leis
an Roinn Airgeadais, Corparáid
Baincéireachta Straitéiseach na
hÉireann (SBCI) agus an Eoraip
Ciste Infheistíochta (EIF). Tacaíonn
sé le hinfheistíocht chaipitil
fhadtéarmach straitéiseach ag
FBManna lena n-áirítear feirmeoirí,
iascairí agus gnólachtaí bia.

Tá sé á sheachadadh trí sholáthraithe airgeadais
rannpháirteacha le ciste de € 800 milliún d’iasachtaí
infheistíochta ar fáil do ghnólachtaí incháilithe
Éireannacha. Tá praghas iomaíoch ar na hiasachtaí
le huasráta úis tosaigh de 4.5% d’iasachtaí faoi bhun
€ 250,000, tá siad ar feadh téarmaí 7-10 mbliana
agus tacaíonn siad le hinfheistíocht fhadtéarmach
straitéiseach.

earnáil in Éirinn a dhéanann tearc-infheistiú de
réir chaighdeáin an AE. Trí thacaíocht a thabhairt
d’fheirmeoirí, d’iascairí agus do ghnólachtaí bia cinntí
infheistíochta a dhéanamh a oirfidh dá bhfiontar,
cuireann sé iomaíochas agus athléimneacht chun
cinn agus san earnáil agraibhia ar feadh an tslabhra
táirgeachta bia ó phríomhtháirgeoir go próiseálaí.

Is táirge airgeadais é seo nach raibh ar fáil in
Éirinn roimhe seo, agus dá bhrí sin bhí baint ag na
comhlachtaí poiblí éagsúla leis chun é a chur ar an
margadh. Is í an tréith uathúil atá ag an Scéim ná go
bhfuil iasachtaí suas le € 500,000 neamhurraithe,
rud a fhágann gur foinse airgeadais inmharthana
iad d’fheirmeoirí iontrála óga agus nua, go háirithe
an cohórt nach bhfuil leibhéil arda slándála acu.
Freastalaíonn sé freisin ar fheirmeoirí ar scála níos
lú, nach mbíonn an ghiaráil acu go minic dul i mbun
caibidlíochta ar feadh téarmaí níos fabhraí lena
n-institiúid baincéireachta. D’aithin cuideachtaí bia
airgeadas infheistíochta fadtéarmach suas le deich
mbliana mar riachtanas criticiúil nach bhfuil ar fáil in
Éirinn faoi láthair.
Ar oscailt d’iarratais ó Aibreán 2019, tá éileamh anláidir ar iasachtaí infheistíochta sa scéim, go háirithe
ón earnáil agraibhia. Is tacaíocht thábhachtach Rialtais
í an Scéim do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide,
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Mar gheall ar a bheith ag brath ar mhargaí na Ríochta
Aontaithe agus idirnáisiúnta maidir le díolacháin
agraibhia, luaineacht airgeadra agus go háirithe meas
ar luach an euro, cruthaíonn sé dúshláin iomaíochais.
Aithníonn Scórchárta Iomaíochais na hÉireann
2020 saincheisteanna iomaíochais costais eile don
gheilleagar ina iomláine lena n-áirítear árachas, costais
dlí, tithíocht agus cúram leanaí.
Go hachomair, cé gur geilleagar ardchostas í Éire i
gcoitinne, tugann beartais chánach íseal do ghnó,
fórsa saothair táirgiúil agus fócas ar bhreisluach
deis do chuideachtaí agraibhia na hÉireann dul san
iomaíocht go hidirnáisiúnta. Ó tharla nach dócha go
mbeidh Éire ina geilleagar déantúsaíochta ar chostas
íseal riamh, caithfear díriú ar fheabhsú leanúnach
agus ar éifeachtúlachtaí oibríochta, in éineacht le
hinfheistíocht mhéadaithe i dtaighde, i bhforbairt agus
i nuálaíocht.

GNÍOMH 1
Cur chun cinn na dtacaí iomchuí do
chuideachtaí a chur chun cinnTacaíochtaí
Enterprise Ireland, go háirithe FBManna,
atá dírithe ar iomaíochas, inniúlacht agus
athléimneacht cuideachtaí a fhorbairt
(m.sh. tacaíonn an Tionscnamh Infheistíochta
Caipitil agus Feabhas Oibríochtúil lena n-áirítear
‘Tairiscint LEAN’ agus ‘Tairiscint Ghlas’ agus an
Ciste Fionnachtana Margaidh) agus iomaíochas
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. uirlisí (m.sh.
Comhpháirtíochtaí Spokes) chun cumas a thógáil. Ina
theannta sin, bain úsáid as seirbhísí Bord Bia i léargas
custaiméirí faoi stiúir custaiméirí agus tomhaltóirí tríd
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an tSeirbhís Forbartha Branda, mar shampla, ar féidir
léi breisluach a fheabhsú agus athléimneacht agus
iomaíochas gnó a fheabhsú.

GNÍOMH 2
Athbhreithniú a dhéanamh ar leibhéil
reatha cúnaimh stáit chun tacú le
leibhéil mhéadaithe infheistíochta
dírí dúchasaí agus eachtrannacha i
dteicneolaíocht chumasúcháin, lena
n-áirítear a chinntiú go léirítear go
hiomlán riachtanais cuideachtaí bia
agus dí in ionchuir na hÉireann san
athbhreithniú atá le teacht ar rialacha
um chúnamh Stáit atá sceidealta do
2022
le fócas ar leith ar a chinntiú go leanann cúnamh
stáit de bheith ar fáil le haghaidh infheistíochta i
nuálaíocht, ag cur ar chumas teicneolaíochtaí mar
bhith-innealtóireacht, ard-déantúsaíocht agus digitiú,
athnuachan agus leathnú plandaí, athmhaoiniú agus
forbairt margaidh.

GNÍOMH 3
Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh
ar rochtain ar airgeadas, go háirithe do
FBManna, lena n-áirítear feirmeoirí agus
iascairí,
lena chinntiú gur féidir le gnóthais a bheith nuálaíoch
agus fás, ag idirghabháil le tacaíochtaí breise stáit mar
iad siúd a sholáthraíonn an SBCI agus daoine eile, de

réir mar is cuí, chomh maith le deiseanna airgeadais a
thairgeann sainchistí a iniúchadh.

GNÍOMH4
Dul i dteagmháil go gníomhach leis
an gComhairle Náisiúnta Iomaíochais
agus Táirgiúlachta (NCPC) agus
geallsealbhóirí ábhartha eile maidir
le hiomaíochas agus éascaíocht
saincheisteanna gnó a dhéanamh, go
háirithe maidir le saincheisteanna a
bhaineann go sonrach leis an earnáil
agraibhia.
Smaoinigh ar phlean gníomhaíochta chun cur i
bhfeidhm mholtaí an NCPC is ábhartha don earnáil a
chur chun cinn.

GNÍOMH 5
Idirghníomhaíochtaí eacnamaíocha
níos dlúithe a éascú idir FBManna agus
MNEnna trí naisc thrádála, comhoibriú
taighde bunaithe ar éileamh agus cuir
chuige nuálaíochta oscailte (m.sh.
Ionaid Teicneolaíochta FÉ / IDA,
Braislí Réigiúnacha & Teicneolaíochta
agus Ionaid Taighde SFI), agus
soghluaisteacht saothair.

CUSPÓIR 6
Tallann Éagsúil agus
Uilechuimsitheach
a Mhealladh agus
a Chothú
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Braitheann fostóirí ar fud na hearnála
agraibhia ar mheascán scileanna, lena
n-áirítear oibrithe gairmiúla, teicniúla,
eolaíochta agus ginearálta a bhaineann
le cineál na hoibre. Is ceist atá ag fás
í freastal ar an éileamh ar an leibhéal
agus an meascán cuí scileanna, tallainne
agus saothair san earnáil agus tá riosca
ann dá hiomaíochas agus dá nuálaíocht
fhoriomlán.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil forluí láidir
idir Sprioc 4 i Misean 2, inbhuanaitheacht shóisialta
príomhtháirgeoirí a fheabhsú, agus an Sprioc seo faoi
láthair. Go háirithe, tugtar aghaidh ar athnuachan glúin
i dtáirgeadh príomhúil sa Sprioc sin. Dá bhrí sin, ba
cheart iad a mheas i dteannta a chéile.

Ag an mbunleibhéal, tá roinnt dúshlán ann, lena
n-áirítear tarraingteacht agus athnuachan glúine,
infhaighteacht saothair agus oideachais agus oiliúna.

Ba cheart go ndéanfadh sé seo riachtanais
ghearrthéarmacha a chothromú le fís faoin gcaoi
ar féidir le scileanna agus tallann nua ó leibhéal
printíseachta go leibhéal Iardhochtúireachta cur
le hathléimneacht agus forbairt fhadtéarmach na
hearnála.

Ag an leibhéal tánaisteach nó próiseála, tá dúshláin
den chineál céanna ann. Mar shampla, tá fadhbanna
suntasacha ag fostóirí i gcodanna den tionscal bia
maidir le saothair oibríochta iomchuí a fhoinsiú,
go háirithe i bpróiseáil agus i ndéantúsaíocht bia.
Tá dúshláin ann freisin maidir le tallann agus tacar
scileanna nua agus éagsúil a mhealladh, go háirithe
maidir le róil ina mbíonn iomaíocht ó earnálacha eile
den gheilleagar, mar shampla T&F, teicneolaíocht / TFC
agus brandáil / margaíocht. Tá ceisteanna ann freisin
maidir le bealaí tarraingteacha dul chun cinn gairme a
sholáthar.
Ar an iomlán, ní mór don earnáil agraibhia a bheith
nuálaíoch agus athbhrandáil i gcónaí le go mbuafaidh sí
sa chogadh ar son na tallainne. Caithfidh sé iarrachtaí
níos mó a dhéanamh freisin maidir le forbairt daoine,
eispéireas an fhostaí, lucht saothair éagsúil agus
uilechuimsitheach a chinntiú agus uasoiliúint agus
foghlaim ar feadh an tsaoil d’fhonn na sócmhainní is
tábhachtaí atá aige a choinneáil - a mhuintir.
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GNÍOMH 1
Forbróidh fostóirí sa tionscal agraibhia
straitéis um mhealladh agus coinneáil
oideachais, scileanna agus tallainne.

a.	Ba cheart aird a tharraingt ar thacaíochtaí mar iad
siúd a thairgeann an Earnáil Breisoideachais agus
eagraíochtaí mar Enterprise Ireland, Teagasc, Solas,
agus SkillNet, agus tionscnaimh ar nós Líonraí
Alumni agus Máistir-ranganna Éagsúlachta agus
Cuimsitheachta.
b.	Tógáil ar chláir chéime máistreachta Acadamh
Talent Bord Bia chun aghaidh a thabhairt ar
riachtanais scileanna thionscal an bhia i bhforbairt
gnó onnmhairiúcháin, bainistíocht catagóirí,
inbhuanaitheacht agus léargas
c.	Ceann de na príomhspreagthaí i bhforbairt tallainne
ná foirne láidre ceannaireachta agus ceannaireachta.
Ba cheart do bhainisteoirí sinsearacha i ngnólachtaí
agraibhia tosaíocht a thabhairt dá rannpháirtíocht
i sraith clár forbartha ceannaireachta Enterprise
Ireland, lena n-áirítear na cláir Ceannaireacht 4 Fás

agus Nuálaíocht 4 Fás.
d.	Ba cheart don earnáil bia agus dí leanúint de chur
i bhfeidhm na moltaí atá sa Ghrúpa Saineolaithe
ar Riachtanais Scileanna Amach Anseo san earnáil
Bia agus Dí. Ba cheart tosaíocht a thabhairt lena
chinntiú go léiríonn an bonn scileanna ní amháin
na héilimh reatha ghnó ach freisin na dúshláin a
bhaineann le fás sa todhchaí i margaí atá ann cheana
agus margaí nua
e.	Ní mór oideachas agus gairmeacha agraibhia a
chur chun cinn d’fhonn teacht suas le hearnálacha
eile den gheilleagar atá san iomaíocht do mhic
léinn ionchasacha nó do chéimithe. Mar shampla,
d’fhéadfadh an earnáil phríobháideach comhoibriú
leis an earnáil phoiblí chun tairseach gairmeacha
agraibhia a mhaoiniú agus a oibriú a thabharfadh
eolas, cur chun cinn agus mealladh do dhaoine, lena
n-áirítear grúpaí agraibhia neamhthraidisiúnta.
f.	Mapáil conas a athróidh róil san earnáil sna 10-20
bliana amach romhainn

GNÍOMH 2
Obair mhaith a chinntiú agus aghaidh a
thabhairt ar ghanntanas saothair:
a.	Déanfaidh fostóirí ar fud na hearnála agraibhia róil,
go háirithe iad siúd atá ag feidhmiú ó thaobh nádúir,
níos tarraingtí, lena n-áirítear a chinntiú go bhfuil
pá agus coinníollacha inchomparáide le róil chosúla
in earnálacha eile, go bhfuil dálaí oibre iomchuí i
bhfeidhm, agus oiliúint a sholáthar agus deiseanna
forbartha, lena n-áirítear scileanna teanga.
b.	Leanfar le beartais saothair agus inimirce níos
freagraí agus níos solúbtha. Nuair is gá leas a bhaint
as ceadanna fostaíochta, agus a aithint gur cheart

gurb é seo an rogha dheireanach chun folúntais a
líonadh, ba cheart do gheallsealbhóirí oibriú le chéile
chun a chruthú go bhfuil an rogha seo riachtanach.
Ina theannta sin, ba cheart go leanfadh an Roinn
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta d’iarrachtaí maidir
le saoráid cead fostaíochta séasúrach a thabhairt
isteach i reachtaíocht nua um chead fostaíochta. Ba
cheart d’fhostóirí iarrachtaí níos mó a dhéanamh
freisin chun a chinntiú go mbeidh na hoibrithe seo
lánpháirtithe go hiomlán sa lucht saothair agus go
dtairgfear deiseanna tarraingteacha dul chun cinn
gairme dóibh.
c.	Cuirfear an Plean Gníomhaíochta Daoine i
nDéiríocht i bhfeidhm d’fhonn aghaidh a thabhairt
ar shaincheisteanna saothair ar leith in earnáil na
déiríochta.

GNÍOMH 3
Coinneofar athbhreithniú freisin ar
chláir oideachais agus oiliúna (nóta,
oideachas agus oiliúint táirgeoirí
bunscoile i Sprioc 4, Misean 2), lena
n-áirítear printíseachtaí nua. a chinntiú
go bhfreagraíonn siad do riachtanais
mar i réimsí na hinbhuanaitheachta
comhshaoil
(m.sh. feirmeoireacht orgánach a áireamh mar rogha i
gcúrsaí ábhartha Teagasc), inbhuanaitheacht shóisialta,
teicneolaíochtaí nua, bainistíocht agus cuntasaíocht,
leas ainmhithe, sláinte ainmhithe agus sábháilteacht
bia, LEAN prionsabail srl. San earnáil bia mara, ba
cheart do gheallsealbhóirí ábhartha atá ag obair leis na
scileanna agus an oiliúint a sholáthraíonn BIM forbairt
oiliúna gairmiúla, scileanna gairmiúla nua agus foghlaim

ar feadh an tsaoil a chur chun cinn agus a mhaoiniú.
Ina theannta sin, chun cabhrú le hiontrálaithe nua a
mhealladh agus breisoiliúint a dhéanamh ar an bhfórsa
saothair reatha, roghanna nua foghlama a sholáthar lena
n-áirítear cláir chreidiúnaithe le haitheantas domhanda,
foghlaim ar líne agus oiliúint shaincheaptha ar an láthair.
Beidh ranganna fíorúla, r-fhoghlaim, oiliúint chumaisc
(fíorúil agus ar an láthair) agus moil nuálaíochta digití
níos tábhachtaí fós i ndomhan iar-Chovid.

GNÍOMH 4
Cothromaíocht inscne a chur chun cinn
agus a fheabhsú ar gach leibhéal, ach
go háirithe ar leibhéal na bainistíochta
sinsearaí agus an bhoird
(tabhair faoi deara, tugtar aghaidh ar chothromaíocht
inscne ag an leibhéal táirgeachta príomhúil i Sprioc 4,
Misean 2). Osclaíonn comhionannas inscne níos mó
i ngnólachtaí foinsí tallainne nár úsáideadh, déanann
cuideachtaí níos nuálaí agus níos freagraí agus, ar
deireadh, níos inbhuanaithe.
a.	a. Mná a chur chun cinn i róil ceannaireachta san
earnáil agraibhia, lena n-áirítear cothromaíocht
inscne a fheabhsú in eagraíochtaí geallsealbhóirí
agus i mboird Stáit agus cuideachtaí san earnáil.
b.	b. Líonraí ban a chur chun cinn agus tacú leo, mar
CERES, agus cláir mheantóireachta d’fhiontraithe
mná tuaithe mar ACORNS.
c.	c. Cláir um fhilleadh ar obair na mban a chur chun
cinn agus tacú leo, mar an ceann a d’fhorbair UCC
agus Taste4Success Skillnet ‘Rejuvenate’. Tá siad
seo tábhachtach chun rannpháirtíocht na mban sa
lucht saothair agraibhia a mhéadú.

GNÍOMH 5
Tionscnaimh a chur chun cinn agus a
fhorbairt chun éagsúlacht agus cuimsiú
a fheabhsú.
Beidh éagsúlacht daoine, tallainne, cúlraí agus
scileanna ríthábhachtach d’fhorbairt na hearnála
sa todhchaí agus glacfaidh na páirtithe leasmhara
go léir páirt ann. Is féidir le bainistíocht chuí agus
réamhghníomhach ar éagsúlacht chultúrtha cabhrú
le gnóthais aghaidh a thabhairt ar dhúshláin i réimsí
tarraingt agus coinneáil saothair, scileanna teanga agus
gnóthais atá inniúil ó thaobh cultúir a thógáil
a.	Ba cheart d’fhostóirí teagmháil réamhghníomhach
a dhéanamh le An Fóram um Ilchineálacht agus
Cuimsiú Agraibhia, is acmhainn úsáideach é
tionscnamh comhoibritheach idir an tionscal, Bord
Bia agus Aon agus i gcomhpháirtíocht leis an 30%
Club, go háirithe an Foireann Uirlisí Éagsúlachta
agus Cuimsithe ar líne atá deartha don tionscal.
b.	Ba cheart d’fhostóirí moltaí na tuarascála Skillnet
Ireland a foilsíodh le déanaí a úsáid ‘Dúshláin agus
deiseanna éagsúlachta cultúrtha in earnáil agraibhia
na hÉireann’. Tá siad seo úsáideach go háirithe chun
éagsúlacht i gcultúr agus i gcúlraí a fheabhsú, rud
a d’fhéadfadh a bheith ina bhuntáiste freisin chun
nuálaíocht a mhéadú agus deiseanna nua gnó a
thapú.
c.	A chinntiú go gcuimsíonn áiteanna oibre daoine
LGBTI agus go n-oibríonn siad lena chinntiú go
ndéantar iad a fheiceáil go dearfach, go bhfuil meas
orthu agus go gcuirtear fáilte rompu.
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CUSPÓIR 7
Comhleanúnachas
Beartais agus sineirgí i
gCórais Bia Inbhuanaithe
idir Beartas Intíre
na hÉireann agus a
Comhoibriú Forbartha
agus a Beartas Eachtrach
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Tá beartais beartaithe ag an Straitéis
seo trína bhfuil sé mar aidhm ag Éirinn a
bheith ina ceannaire idirnáisiúnta i gcórais
bia inbhuanaithe (SFSanna). Tá taithí
na hÉireann ar chlaochlú talmhaíochta
agus tuaithe ábhartha do thíortha
ag céimeanna éagsúla ina bpróiseas
claochlaithe, go háirithe sna tíortha i
mbéal forbartha, go príomha san Afraic, a
raibh comhpháirtíocht fhada ag Éirinn léi
trína clár comhair um fhorbairt.
Ullmhacht na hÉireann chun SFSanna a chur chun cinn
laistigh dá clár comhair forbartha agus taidhleoireacht
aeráide; agus cuirtear a chumas chun tionchar a
imirt ar bheartas an AE ar SFSanna le chéile chun
a chumasú d’Éirinn rannchuidiú tábhachtach a
dhéanamh leis an gCruinniú Mullaigh Córais Bia (FSS),
a thionóil Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, i Meán
Fómhair 2021 agus do thionscnaimh eile sa todhchaí
ar dóigh dóibh teacht chun cinn níos faide ná an
teagmhas cloch mhíle seo. Léiríonn na Gníomhartha
atá beartaithe an deis d’Éirinn SFSanna a chur chun
cinn trína comhar forbartha náisiúnta agus a beartas
eachtrach, taidhleoireacht aeráide agus trína thionchar
ar bheartas an AE agus idirnáisiúnta.

GNÍOMH 1
Beidh slándáil bia agus cothaithe, agus
SFSanna, a chur chun cinn mar chuid
lárnach d’uaillmhian na hÉireann maidir le
sprioc chúnaimh na Náisiún Aontaithe de
0.7% de OIN a bhaint amach faoi 2030,
a athdhearbhaíodh le déanaí i gClár Rialtais 2020
(PfG). Ba cheart go mbeadh tosaíocht luath ann gur

cheart don Rialtas cinntí a dhéanamh maidir leis
na moltaí i dtuarascáil NTTRA na hÉireann, lena
n-áirítear ar na réigiúin / tíortha agus na hearnálacha
sin a bheidh lárnach chun cur chuige comhtháite a
fhorbairt lena mbeidh baint ag an rialtas, an earnáil
phríobháideach, an tsochaí shibhialta agus earnáil na
hollscoile . Ba cheart gurb é seo an t-ardán chun tacú
le hiarrachtaí na hÉireann i dtreo forbairt inbhuanaithe
san Afraic chomh maith lena leasanna forbartha agus
eacnamaíocha níos leithne a fheabhsú.

GNÍOMH 2
Leanúint le Clár Agraibhia na hAfraice
a chur chun cinn agus a fheabhsú a
chinntiú go gcomhlíonann sé a chuspóir
comhpháirtíochtaí a fhorbairt idir
earnáil agraibhia na hÉireann agus
tíortha na hAfraice.
GNÍOMH 3
Déanfaidh DAFM forbairt agus cur i
bhfeidhm beartas a ailíniú le tiomantais
na hÉireann faoi na SDGanna ag cur
spriocanna agus táscairí sonraithe
spriocanna san áireamh.
GNÍOMH 4
Molann Éire gur cuid thábhachtach iad
SFSanna den chaidreamh straitéiseach atá
ag dul i méid idir an Afraic agus an AE
agus ba cheart dó tiomantas a thabhairt do ról
gníomhach ag obair le ballstáit eile an AE agus le tíortha
na hAfraice chun é seo a bhaint amach sna deich

mbliana amach romhainn. Gné amháin ar féidir leis cur
leis an gcaidreamh a neartú is ea réimse an taighde
agus na nuálaíochta do chórais bhia inbhuanaithe, do
shlándáil bia, agus do tháirgeadh agraibhia inbhuanaithe
agus inbhuanaithe slabhraí luacha.

GNÍOMH 5
Beidh ról ceannaireachta ag Éirinn ag an
FSS i Meán Fómhair 2021.
Is díol spéise do raon leathan tíortha taifead na
hÉireann maidir le claochlú a hearnála agraibhia agus
tuaithe féin, chomh maith lena cleachtas straitéis a
fhorbairt ar bhonn uilechuimsitheach, ilpháirtithe
leasmhara. Féachfaidh an FSS le tíortha a úsáideann
cur chuige córais bhia a spreagadh agus a thacú dá
bpleanáil náisiúnta sa todhchaí. De bhua a taithí
féin, ba cheart go mbeadh Éire in ann ceannaireacht
a sholáthar sa réimse seo, chomh maith le hionchur
beartais ar leith a dhéanamh do cheann de chúig
chuspóir an FSS - Rian Gníomhaíochta 1: ‘Rochtain ar
bhia sábháilte agus cothaitheach do chách a chinntiú’.

GNÍOMH 6
Oibriú chun bunú líonra saineolaithe
idirnáisiúnta a chinntiú chun táscaire
ilchodach nó innéacs de chórais bhia
inbhuanaithe a fhorbairt.
Ba cheart go mbeadh eagraíochtaí mar an FAO agus
OECD mar an gcéad phointe teagmhála. Ba cheart
go gcabhródh an t-innéacs le tomhas neamhspleách,
iontaofa agus fiúntach a sholáthar ar chórais bhia
inbhuanaithe, ag tabhairt cumhacht do thíortha agus
do shaoránaigh a bheith níos eolasaí faoi cad is féidir
inbhuanaitheacht a gcóras bia a fheabhsú.
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CREAT FAIREACHÁIN
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I. AG OBAIR I
GCOMHPHÁIRTÍOCHT
Is í an ghné uathúil den straitéis seo agus
iad siúd a chuaigh roimhe ná gur fhorbair
raon leathan páirtithe leasmhara í ó gach
cearn den earnáil agraibhia. Ciallaíonn an
cineál seo de phlé agus rannpháirtíocht
‘rannpháirtíoch’ in ullmhú na straitéise
gurb í an earnáil féin a húinéir agus go
bhfuil spéis láidir aici i gcur i bhfeidhm
rathúil.
Rud ríthábhachtach dó seo is ea go mbeidh gach
gníomhaí san earnáil ag obair le chéile ar bhealach
cuiditheach, de mheon an chomhoibrithe agus na
comhpháirtíochta agus, más gá, comhréiteach, chun
dul i ngleic leis na dúshláin agus na deiseanna sna
deich mbliana amach romhainn a thapú. Cuireann
an chaoi a ndéantar bia a tháirgeadh, a phróiseáil,
a iompar, a phacáistiú, a mhiondíol, a ithe agus a
dhiúscairt go léir lena inbhuanaitheacht fhoriomlán
chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíoch. Tá deis
ann do gach imreoir comhoibriú ar feadh an tslabhra
soláthair chun an tionchar is mó a fháil. Tá deis dáiríre
ann léargas a chéile a roinnt agus tógáil air agus oibriú
le chéile chun comhchlár oibre nuálaíochta agus
inbhuanaitheachta a bhaint amach. Tá na dúshláin a
leagtar amach i ngach ceann de na Misin chomh mór
sin nach féidir dul i ngleic leo ach trí chomhiarrachtaí
a lán, seachas iarrachtaí aonair cúpla ceann. Mar an

gcéanna, tá na deiseanna ar dóigh dóibh a chur ar fáil
sna deich mbliana amach romhainn ann do chách.
Tá sé ráite ag an EBT i gcomhthéacs an Chruinnithe
Mullaigh Córais Bia, “níl frámaíocht choiteann ag
na hidirghníomhaíochtaí casta, spleáchais agus
comhbhabhtálacha intreacha ag an iliomad tionscnamh
neamhspleách rialtais, na hearnála príobháidí agus na
sochaí sibhialta a tháinig chun cinn chun tacú le córais
bhia níos inbhuanaithe. chuig córais bhia ”. Tá próiseas
frámaithe chomh coitianta ag Éirinn, trína straitéis
agraibhia. Tacóidh an creat seo leis an gclaochlú go
“córais agraibhia níos éifeachtaí, níos cuimsithí, níos
athléimní agus níos inbhuanaithe”.
Cé go bhfuil na róil do ghrúpaí san earnáil
phríobháideach agus phoiblí i gcur i bhfeidhm na
ngníomhaíochtaí leagtha amach sa phlean feidhmithe,
tá roinnt réimsí a bhfuil tábhacht ar leith leo chun an
cur chuige seo a chur ag obair i gcomhpháirtíocht:
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MIONDÍOLTÓIRÍ,
SEIRBHÍS BIA AGUS
TOMHALTÓIRÍ
Ba cheart do chustaiméirí bia agus dí na hÉireann
(miondíoltóirí, earnáil na seirbhíse bia agus tomhaltóirí)
a gcuid féin a dhéanamh chun cuidiú leis an earnáil
agraibhia a bheith níos inbhuanaithe ó thaobh na
heacnamaíochta, an chomhshaoil agus na sóisialta de.
Le dálaí agus ionchais níos déine, is féidir go mbeidh
costais bhreise ag baint le táirgeadh agus próiseáil
bia agus dí. Is gnách go mbíonn corrlaigh íseal agus
ní féidir i gcónaí d’aisteoirí sa slabhra soláthair bia na
costais bhreise seo a ionsú. Tá sé neamh-inmhianaithe
freisin córas bia a bheith ag súil le níos mó ó tháirgeoirí
agus ag an am céanna, déanann siad a ndícheall i
gcónaí praghsanna a laghdú. D’fhéadfadh cumarsáid
agus comhoibriú níos fearr feadh an tslabhra soláthair
cuidiú le tomhaltóirí a oideachas faoin áit as a dtagann
a gcuid bia agus an obair a dhéantar chun a chinntiú
go bhfuil sé sábháilte, cothaitheach, táirgthe go
heiticiúil agus inbhuanaithe, agus go gcomhlíonann sé
a n-ionchais atá ag méadú.

GNÍOMH 1
Rachaidh miondíoltóirí agus earnáil
na seirbhíse bia i dteagmháil le
próiseálaithe chun tionscnaimh
agus dreasachtaí a chomhaontú dá
bpríomhsholáthraithe táirgeoirí a
spreagfadh agus a thabharfadh luach
saothair do ghlacadh níos mó le
cleachtais inbhuanaitheachta.
GNÍOMH 2
Oibreoidh miondíoltóirí agus earnáil na
seirbhíse bia ar bhealach comhordaithe
chun pacáistiú agus cleachtais amú eile
a laghdú.
GNÍOMH 3
Ba cheart don earnáil agraibhia clár
oibre na dtomhaltóirí a chur ar an eolas
go réamhghníomhach chomh maith le
freagairt dó.
Ba cheart do na páirtithe leasmhara go léir páirt a
ghlacadh nuair is féidir, ach go háirithe miondíoltóirí
agus soláthraithe seirbhíse bia atá mar chomhéadan
díreach le go leor tomhaltóirí.
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CUR CHUIGE ‘BUN
ANÍOS’ AGUS POIBLÍ /
PRÍOBHÁIDEACH, LENA
N-ÁIRÍTEAR MAOINIÚ
Cé go sanntar go leor de na gníomhartha sa Straitéis
seo do ghrúpaí na hearnála poiblí nó príobháidí,
caithfear iad seo a chomhlánú le gníomhartha ón
mbun aníos agus faoi stiúir an phobail. Ina theannta
sin, beidh gá le maoiniú ó fhoinsí éagsúla, lena
n-áirítear príobháideach agus poiblí. Beidh sé seo
tábhachtach go háirithe chun an cosán i dtreo
inbhuanaitheacht chomhshaoil níos mó a luathú.
Chonaiceamar samplaí de chomhpháirtíochtaí poiblípríobháideacha mar Dairy Sustainability Ireland a
d’eascair as an ‘gClár Tacaíochta agus Comhairle
Inbhuanaitheachta Talmhaíochta’ (ASSAP) agus
‘Feirmeoireacht Chliste’ IFA / EPA. Idir an dá linn,
chuir na cláir nuálaíochta faoi stiúir áitiúil (EIPanna)
réitigh áitiúla ar fáil ar shaincheisteanna ar leith. Tá
tionscnaimh lán-urraithe ón earnáil phríobháideach
ag teacht chun cinn freisin, mar íocaíochtaí bónais
le feirmeoirí a chomhlíonann critéir chomhshaoil
shonracha. Ag tógáil ar na forálacha in Ag Climatise, ba
cheart na gníomhartha seo a leanas a mheas agus tú
ag tógáil air seo:

GNÍOMH 4
Ní mór samhlacha mar an ASSAP,
EIPanna agus tionscnaimh urraithe
go hiomlán ón earnáil phríobháideach
a mhacasamhlú agus a mhéadú sa
tréimhse go dtí 2030 thar raon réimsí
comhshaoil.
Ba cheart do gheallsealbhóirí mar chomhlachtaí
ionadaíocha tionscail agus cuideachtaí príobháideacha
agus comharchumainn tograí den sórt sin a chur
ar aghaidh. Ba cheart do thionscnaimh a chinntiú
go bhfuil meastachán inchreidte ar an mbunlíne
(‘roimh’) ionas gur féidir leis na tairbhí (‘i ndiaidh’) a
bheith soiléir, bunaithe ar fhianaise agus seasamh
le grinnscrúdú neamhspleách. Teastóidh torthaí
intomhaiste agus pointí cruthúnais ó níos mó
infheistíochta ón earnáil phríobháideach - gineann
scéimeanna íocaíochta bunaithe ar thorthaí sonraí
bunaithe ar fhianaise ar fheidhmíocht chomhshaoil
agus d’éireodh go han-mhaith leo anseo.

GNÍOMH 5
Teastóidh iliomad foinsí airgeadais agus
maoinithe (lena n-áirítear airgeadas
aeráide), ón earnáil phoiblí agus ón
earnáil phríobháideach araon.

gcrích, de réir phointe Gníomhaíochta 10 den Phlean
Gníomhaíochta Aeráide, an NTMA trí Ré Nua agus
an Ba cheart do Chiste Infheistíochta Straitéisí na
hÉireann (ISIF) oibriú le Ranna Rialtais agus leis an
earnáil phríobháideach chun samhlacha maoinithe
oiriúnacha a fhorbairt chun cur le cláir chomhshaoil.
Seo i dteannta na socruithe maoinithe reatha, lena
n-áirítear an chomhpháirtíocht rathúil le Corparáid
Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann. Chuir ISIF
in iúl go háirithe gur féidir leis cabhrú le hoibriú i
dtreo margadh carbóin feidhmiúil, agus le maoiniú
fadtéarmach agus solúbtha a sholáthar chun bearta
athraithe aeráide agus agra-theicneolaíochta a mholtar
sa Straitéis a sheachadadh.

GNÍOMH 6
Ba cheart go mbeadh DAFM i
gceannas ar thionscadal ilpháirtithe
leasmhara, arna éascú ag ‘EIC Aeráide
KIC’ ar ghníomhaíocht “Taispeántas
Deep”, chun sraith comhordaithe
gníomhaíochtaí nuálaíochta a fhorbairt
ag díriú ar chabhrú le timpeallacht agus
aistriú faoi stiúir aeráide chuig earnáil
agraibhia atá neodrach ó thaobh na
haeráide de.

Cé go mbeidh an CBT, an CFP agus foinsí maoinithe
eile an AE agus náisiúnta ríthábhachtach chun earnáil
agraibhia atá cliste ó thaobh an chomhshaoil de, atá
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, a chur i
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CÁS-STAIDÉIR:

CLÁR FEIRME TODHCHAÍ FOINSE OSCAILTE
Is príomhthionscnamh inbhuanaitheachta
aistrithe eolais é an Open Source Farm
Farm Programme ó Glanbia Ireland i
gcomhar le Teagasc. Feidhmíonn na
Feirmeacha Todhchaí Foinse Oscailte
rannpháirteacha mar thimpeallachtaí
maireachtála chun teicneolaíochtaí
inbhuanaitheachta agus cleachtais
bhainistíochta nua agus éiritheacha a
thástáil d’fhonn a chinntiú go gcuirtear
na ceachtanna ó chleachtas den sórt sin
ar fáil do bhonn soláthair bainne níos
leithne Glanbia Ireland.
Is príomhchuspóir atá sa chlár seo ná leas a bhaint
as dul chun cinn sa teicneolaíocht, i dtaighde agus i
gcleachtais feirme chun cabhrú le feirmeoirí athruithe
a chur i bhfeidhm chun a lorg comhshaoil a fheabhsú,
agus inbhuanaitheacht eacnamaíoch a ngnólachtaí
feirme a fheabhsú. Tá an clár mar chuid den tionscadal
déiríochta Mol Agra Cliste atá maoinithe ag an
AE, agus méadair suiteáilte ar fheirmeacha chun
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monatóireacht agus feabhsú a dhéanamh ar úsáid
uisce agus fuinnimh.
Príomhthosaíocht Is é atá sa chlár ná teicneolaíochtaí
agus cleachtais dhigiteacha a thabhairt isteach
go háirithe i réimse na héifeachtúlachta saothair.
Tabharfaidh sé seo léargas láidir d’fheirmeoirí eile
ar a n-oibríocht feirmeoireachta a shruthlíniú chun
cleachtais bhainistíochta leana a sholáthar, agus tacú
le sláinte agus folláine an fheirmeora freisin.
Béim láidir curtha ar shláinte ithreach, pleanáil
bainistíochta cothaitheach, ag baint úsáide as
táirgeacht ard féir ar ardchaighdeán, úsáid éifeachtach
nítrigine agus Innéacs Pórúcháin Eacnamaíoch (EBI)
na dtréada, chun cabhrú le táirgiúlacht a threisiú agus
an tionchar aeráide a laghdú.
Glacann soláthraithe bainne Glanbia Ireland ó
chontaetha Laois, Port Láirge, Chill Dara, Chorcaí,
Chill Chainnigh, na Mí, Loch Garman, Chill Mhantáin
agus Thiobraid Árann lena n-áirítear Kevin Murphy
agus Shane Fitzgerald páirt sa Chlár agus déanann
siad a gcuid foghlama a roinnt le soláthraithe bainne
comharsanacha, chun tacú leo inbhuanaitheacht a
fheabhsú a ngnóthaí feirme.

IDIRPHLÉ &
COMHPHÁIRTÍOCHT
Déanfaidh idirphlé agus comhpháirtíochtaí
éifeachtacha cuid mhaith chun dioscúrsa níos
tuisceana a chothú agus chun na comhbhabhtálacha
dosheachanta idir feidhmíocht eacnamaíoch, shóisialta
agus chomhshaoil a bhainistiú. Is príomhghné de
Chóras Bia Inbhuanaithe é an t-idirphlé. Caithfidh
cainteanna a bheith measúil, bunaithe ar an bhfírinne,
iad a fheiceáil ó pheirspictíochtaí éagsúla, agus
gníomhaíocht dírithe. Ní mór do tháirgeoirí bunscoile
oibriú freisin chun trédhearcacht agus muinín le
custaiméirí trádála, tomhaltóirí agus an tsochaí níos
leithne a fheabhsú. D’fhéadfadh gníomh sna réimsí
seo a leanas a bheith i gceist le cur chuige den sórt sin:

GNÍOMH 7
Ba cheart do na páirtithe leasmhara
go léir oibriú le chéile chun ceannairí
nó ambasadóirí a aithint chun
oideachas, spreagadh agus tacú le
hinbhuanaitheacht chomhshaoil agus
shóisialta níos mó.

margaí áitiúla agus siúlóidí feirme áitiúla a rolladh
amach freisin.

GNÍOMH 8
Caithfidh an earnáil agraibhia teagmháil
a dhéanamh le leanaí agus le mic léinn.
Ba chóir grúpa oibre a bhunú chun machnamh a
dhéanamh ar an mbealach is fearr a d’fhéadfaí a
dhéanamh agus d’fhéadfadh go n-áireofaí ann an
earnáil ag tionól “Cruinniú Mullaigh Óige”.

GNÍOMH 9
Tógáil ar eispéireas na n-idirphlé
náisiúnta, a tionóladh i 2021 mar
chuid d’ullmhúcháin na hÉireann do
Chruinniú Mullaigh Córais Bia na
Náisiún Aontaithe, trí leanúint leis an
gcultúr idirphlé agus rannpháirtíocht
geallsealbhóirí, atá ina chuid
thábhachtach de chur chuige córais
bhia.

Ní táirgeoirí bia ar ardchaighdeán amháin iad feirmeoirí
agus iascairí ach tá siad san áit cheart chun freagairt
do dhúshláin chomhshaoil. Caithfidh feirmeoirí agus
iascairí a bheith chun tosaigh anseo agus a bheith níos
réamhghníomhaí. Ba cheart machnamh a dhéanamh ar
cheannródaithe nó ceannairí sna réimsí seo a aithint
trí chóras dámhachtainí (m.sh. www.farmingfornature.
ie) agus ba cheart gníomhaíochtaí eile cosúil le féilte,
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CÁS-STAIDÉIR:

GRADAIM FEIRMEOIREACHTA DON DÚLRA
Tá sé mar aidhm ag an tionscadal
Farming for Nature (FFN) ceiliúradh
agus tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí
ar fud na hÉireann atá ag dul an míle
breise sin chun tacú leis an dúlra ar a
bhfeirmeacha, agus a gcuid scéalta agus
eolais a roinnt le feirmeoirí eile agus leis
an bpobal i gcoitinne. Cuideoidh sé seo
leis an scéal diúltach atá i réim maidir le
feirmeoireacht agus nádúr a athfhrámú,
go ceann níos dearfaí, níos cuimsithí agus
níos éifeachtaí.
Agus aitheantas á thabhairt do na tionchair dhiúltacha
comhshaoil a bhaineann leis an gcineál mícheart
feirmeoireachta, díríonn FFN ar an acmhainn
ionchasach ollmhór a léiríonn feirmeoirí na hÉireann
agus iad ag dul i ngleic lenár ngéarchéimeanna
aeráide agus bithéagsúlachta. Chun an acmhainn
seo a shlógadh, beidh tacaíocht airgeadais agus
theicniúil spriocdhírithe ag teastáil ó fheirmeoirí, ach
beidh orthu glacadh leis an ról níos leithne seo de
‘sholáthraithe seirbhíse éiceachórais’, ag táirgeadh bia
iontach chomh maith le raon seirbhísí comhshaoil don
tsochaí.
Mar chuid d’obair FFN, aithnítear roinnt feirmeoirí
eiseamláireacha Éireannacha gach bliain agus
roinntear scéalta na ‘Ambasadóirí’ seo agus a gcuid
eolais phraiticiúil trí ghearrscannáin, podchraoltaí agus
píosaí meán a úsáid. Cuidíonn na ‘teistiméireachtaí
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piaraí’ seo le feirmeoirí Éireannacha eile a spreagadh
agus a chur ar an eolas maidir le cén fáth, agus conas,
a d’fhéadfaidís freisin na céimeanna beaga nó móra
a ghlacadh chun sláinte nádúrtha a bhfeirmeacha a
fheabhsú.
Tá réimse acmhainní ar an suíomh gréasáin
www.farmingfornature.ie ann atá deartha
go sonrach d’fheirmeoirí ar spéis leo
bithéagsúlacht a fheabhsú, ithreacha níos
sláintiúla a thógáil nó cáilíocht uisce a
fheabhsú ar a gcuid talún. Ina measc seo tá
fóram ar líne, sraith acmhainní a thacaíonn
le feirmeoirí lena n-áirítear treoracha
dea-chleachtais, físeáin agus podchraoltaí.
Óstálann FFN seisiúin Q&A ‘Iarr ar an
bhFeirmeoir’ agus Siúlóidí Feirme i rith na
bliana, faoi stiúir feirmeoirí d’fheirmeoirí,
agus tá láithreacht ghníomhach acu ar na
meáin shóisialta.
Faigheann tionscnamh neamhspleách neamhbhrabúis,
Farming for Nature tacaíocht ó An Bord Bia,
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra. I
bhfocail an Uachtaráin Higgins, is é FFN “eiseamláir
chumhachtach inláimhsithe den mhéid is féidir a
dhéanamh ón ‘mbonn aníos’, dul i ngleic leis an
tsaincheist ar leibhéal an phobail agus feasacht
fhorleathan agus ceannach isteach a chothú, ag
cruthú feasachta comhshaoil a fhéadann torthaí
cumhachtacha, forleathana agus marthanacha a
sholáthar ”.

II. PRÍOMHTHÁSCAIRÍ AGUS DUL
CHUN CINN FAOI 2030
Príomhghné de chur chun feidhme
rathúil is ea sannadh freagrachta as
na gníomhartha atá sa Straitéis, na
príomhspriocanna inseachadta do na
gníomhartha sin agus an fráma ama
lena gcur chun feidhme. Ina theannta
sin, is gné thábhachtach eile iad
príomhtháscairí ardleibhéil chun cur
i bhfeidhm foriomlán na Straitéise a
chumadh. Foilseofar ar leithligh plean
Feidhmithe mionsonraithe leis na
gníomhartha agus a n-úinéirí, táirgí
insoláthartha agus amlíne le haghaidh cur
chun feidhme..

Go dtí seo níl aon tacar táscairí comhaontaithe go
hidirnáisiúnta do Chórais Bia Inbhuanaithe, cé go
bhféadfadh siad seo teacht chun cinn sa todhchaí.
Mar sin d’aithin an Coiste na haidhmeanna a
bhaineann le gach Misean, chomh maith leis na
príomhtháscairí a úsáidfear chun dul chun cinn a rianú.
Tá cur síos déanta ag an gCoiste freisin ar an gcuma a
bheidh ar dhul chun cinn faoi 2030.

Cé go soláthraíonn an Straitéis an fhís agus na misin
chun claochlú go córas bia inbhuanaithe a éascú, níor
cheart féachaint air mar threochlár críochnaitheach nó
deifnídeach. Is creat é inar gá pleananna agus próisis
níos mionsonraithe a fhorbairt. Beidh forbairtí beartais
náisiúnta agus idirnáisiúnta tábhachtach freisin agus
ba cheart féachaint ar an Straitéis sa chomhthéacs
sin, mar thús an chosáin chuig fís chóras bia níos
inbhuanaithe.
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MISEAN 1

EARNÁIL TALAMH-BIA
INBHUANAITHE, CLISTE,
COMHSHAOIL
Sprioc: Córas bia atá neodrach ó thaobh na haeráide
faoi 2050, agus dul chun cinn infhíoraithe bainte
amach faoi 2030, ag cuimsiú laghduithe ar astaíochtaí,
forghabháil carbóin, aer, bithéagsúlacht agus cáilíocht
uisce.
Príomhtháscairí:
• Leibhéal meatáin bithghéine
• Astaíochtaí Amóinia agus Ocsaíd Nítriúil
• Cáilíocht uisce
• Bithéagsúlacht - talamh agus farraige
• Leibhéal foraoisithe
• Leibhéal na feirmeoireachta orgánaí
• Staitisticí Dramhaíola Bia
• Clár Feabhsaithe Origin Green

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Admhaíonn an Coiste gur dóigh go socrófar
spriocanna comhshaoil amach anseo le
reachtaíocht agus tiomnaíonn sé páirt a ghlacadh
sna próisis éagsúla chun spriocanna a leagan síos
d’fhonn an tiomantas deiridh a bheith neodrach ó
thaobh aeráide faoi 2050.
Meatán bithghéine: Geallann an Straitéis go
laghdófar 10% ar a laghad faoi 2030 (ar leibhéal
2018), ag aithint go gcaithfear é seo a choigeartú
de réir na spriocanna náisiúnta agus idirnáisiúnta
atá ag teacht chun cinn don earnáil agus ar aon
dul le réitigh eolaíochta a fhorbairt.
Déanfar an sprioc do mheatán bithghéine a
nuashonrú nuair a chomhaontófar spriocanna
sonracha earnála faoi chreat an Bhille um
Ghníomhaíocht Aeráide agus Forbairt
Ísealcharbóin (Leasú) 2021.
Ocsaíd Nítriúil: Laghdaíonn astaíochtaí a
bhaineann le húsáid leasacháin cheimiceach níos
mó ná 50% faoi 2030.
Cáilíocht Uisce: Geallann an Straitéis caillteanais
chothaithigh ó thalmhaíocht go huisce a laghdú
50% faoi 2030.
Bithéagsúlacht: Meastar go dtabharfar tosaíocht
do 10% den limistéar feirmeoireachta faoi
bhithéagsúlacht, faoi 2030, scaipthe ar fud na
bhfeirmeacha ar fud na tíre.
Cáilíocht Aeir: Astaíochtaí amóinia le laghdú go
5% faoi leibhéil 2005 faoi 2030.
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Foraoiseacht: Foraoisiú a mhéadú ó na leibhéil
atá ann go 8,000 ha in aghaidh na bliana ar a
laghad agus táirgeadh inbhuanaithe bithmhaise
ó fhoraoisí a dhúbailt go 2 mhilliún tonna faoi
2035.
Feirmeoireacht orgánach: Dírítear ar 7.5% ar a
laghad den limistéar talmhaíochta inúsáidte a
shaothrú go horgánach faoi 2030.
Bia Mara: 30% de limistéir mhuirí faoi chosaint a
bhaint amach faoi 2030.
Dramhaíl Bhia: Tá sé mar aidhm ag an Straitéis
leibhéal na dramhaíola bia in aghaidh an duine a
laghdú faoi 2030.
Clár Origin Green: Ráta ard rannpháirtíochta a
bhaint amach ag táirgeoirí bunscoile agus ag an
tionscal bia i gclár feabhsaithe Origin Green.
Nóta: Tá spriocanna breise leagtha síos ag
AgCliamtise cheana féin a bhaineann le
húsáid nítrigine cheimiceach, laghdú trí
LULUCF, bainistíocht ithreacha móna,
géinitíopáil, taifeadadh bainne, cur sciodair,
siopaí sciodair, leasacháin chosanta agus
fuinneamh in-athnuaite.

MISEAN 2

TÁIRGEOIRÍ PRÍOMHÚLA
INMHARTHANA AGUS
ATHLÉIMNEACHA LE FOLLÁINE
FHEABHSAITHE
Sprioc: Príomhtháirgeoirí iomaíocha, táirgiúla le
hinbhuanaitheacht eacnamaíoch agus shóisialta
fheabhsaithe.
Príomhtháscairí:
• Ioncam Feirme Teaghlaigh (Ioncam Feirme
Teaghlaigh in aghaidh an heicteáir)
• Inbhuanaitheacht Eacnamaíoch ghnó feirme
• T
 oradh eacnamaíoch ar thalamh (Oll-aschur in
aghaidh an heicteáir) agus Brabúsacht (Oll-corrlach
margadh-bhunaithe in aghaidh an heicteáir)
• F
 eidhmíocht eacnamaíoch na hearnála Bia Mara
(mar a thuairiscigh BIM ‘The Business of Seafood’)
• Iomlán aschur agus aschur príomhúil de réir earnála
• Oideachas foirmiúil talmhaíochta

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Tá an Straitéis uaillmhianach do tháirgeoirí
bunscoile, ag samhlú go mbeidh treocht aníos in
Ioncam Feirme Teaghlaigh i dtreo 2030, le sciar
méadaithe d’fheirmeacha inmharthana agus
inbhuanaithe, ag léiriú torthaí eacnamaíocha
feabhsaithe ar thalamh agus brabúsacht in
aghaidh an heicteáir, le héagsúlú méadaithe
ar fud earnálacha. Foráiltear leis an Straitéis
freisin go leanfaidh an earnáil bia mara ar
chonair d’fhorbairt inbhuanaithe eacnamaíochta
agus chomhshaoil trí bhainistíocht chúramach
a dhéanamh ar úsáid iascaigh mhara agus
dobharshaothraithe.
Tá sé mar aidhm ag an Straitéis inbhuanaitheacht
shóisialta príomhtháirgeoirí a fheabhsú, sciar
na bhfeirmeoirí agus na n-iascairí óga agus
oilte a mhéadú, an riosca a
bhaineann le haonrú sóisialta
a laghdú, agus taifead i bhfad
níos fearr ar shláinte agus ar
shábháilteacht a chinntiú.

• Próifíl Aoise
• Líon na n-iontrálaithe nua
• Líon na dteaghlach feirme
• Riosca aonrúcháin
• Staidrimh Sláinte agus Sábháilteachta
• Trédhearcacht an mhargaidh
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MISEAN 3

BIA ATÁ SÁBHÁILTE, COTHAITHEACH
AGUS ACHOMHAIRC, IONTAOFA
AGUS LUACHÁILTE SA BHAILE AGUS
THAR LEAR
Sprioc: Comhleanúnachas na mbeartas maidir le bia,
sláinte agus cothú; Muinín na dtomhaltóirí a fheabhsú
trí fhianaise a sholáthar ar tháirgeadh bia sábháilte
agus eiticiúil; Breisluach a chruthú, trí léargas agus
nuálaíocht, tacú leis an earnáil bia agus leanúint ar
aghaidh ag forbairt deiseanna margaidh sa bhaile agus
thar lear.
Príomhtháscairí:
• T
 ionscnaimh chomhleanúnacha náisiúnta,
idirnáisiúnta bia, sláinte agus cothaithe a fhorbairt
• S
 ábháilteacht bia, sláinte agus leas ainmhithe níos
fearr
• Luach agus breisluach san earnáil agraibhia
• Luach onnmhairí Agraibhia

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Tá sé mar aidhm ag an Straitéis cur chuige
comhtháite córais bhia i leith beartas bia
agus sláinte;
Caighdeáin leanúnacha den scoth i sábháilteacht
bia, sláinte agus leas ainmhithe.
Breisluach méadaithe, agus
méadú ar luach onnmhairí
agraibhia go € 21 billiún
faoi 2030, tógtha ar fhás
inbhuanaithe ar luach seasta.
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MISEAN 4

EARNÁIL AGRAIBHIA NUÁLAÍOCH,
IOMAÍOCH AGUS ATHLÉIMNEACH,
ARNA STIÚRADH AG
TEICNEOLAÍOCHT AGUS TALLANN
Sprioc: Earnáil nuálaíochta, eolais agus
teicneolaíochta-tiomáinte; le hiomaíochas agus
athléimneacht fheabhsaithe feadh an bhiashlabhra;
agus tallann éagsúil a mhealladh agus a chothú.
Príomhtháscairí:
• L
 eibhéal chur i bhfeidhm mholtaí na Foirne
Nuálaíochta Ardleibhéil.
• Leibhéal T&F príobháideach.
• Infhaighteacht tacaíochtaí beartais phoiblí, lena
n-áirítear T&F, rochtain ar airgeadas agus ar
shaincheisteanna iomaíochais a bhaineann go
sonrach leis an earnáil agraibhia.
• S
 traitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don
earnáil agraibhia ar oideachas, scileanna agus
mealladh agus coinneáil tallainne.

DUL CHUN CINN FAOI 2030
Samhlaíonn an Straitéis córas nuálaíochta
comhoibritheach níos dírithe ar aschur faoi 2030;
le T&F príobháideach chun 1% den láimhdeachas
a bhaint amach;
Ba cheart go mbeadh an earnáil agraibhia
níos iomaíche agus níos athléimní, agus go
bhfeicfeadh lucht oibre óg, éagsúil agus
cumasach í a bheith tarraingteach.
Déanfaidh Éire abhcóideacht ar son Córais Bia
Inbhuanaithe go hidirnáisiúnta agus ar thomhas
nó innéacs aitheanta SFS a fhorbairt chun a fís do
2030 a fhorlíonadh agus a neartú.
Abhcóideacht na hÉireann gur cuid
thábhachtach iad SFSanna
den chaidreamh straitéiseach
atá ag dul i méid idir an Afraic
agus an AE, agus laistigh de
chaidreamh foriomlán na
hÉireann leis an Afraic.

• S
 lándáil bia agus cothaithe, agus SFSanna a chur
chun cinn, mar chuid thábhachtach d’uaillmhian
na hÉireann maidir le sprioc chúnaimh na Náisiún
Aontaithe de 0.7% de OIN a bhaint amach faoi
2030.
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III. MONATÓIREACHT AR CHUR I
BHFEIDHM
Tá monatóireacht ar an bpróiseas
feidhmithe ríthábhachtach chun
seachadadh na straitéise a chinntiú
agus chun é sin a éascú:
•

•
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Déanfaidh Coiste Forfheidhmithe Ardleibhéil
(HLIC) faoi chathaoirleacht an Aire Talmhaíochta,
Bia agus Mara, maoirseacht ar chur i bhfeidhm
agus is iad na príomhchúraimí a bheidh air
seachadadh na gceithre Mhisean a chinntiú
agus athbhreithniú a dhéanamh ar an tuarascáil
bhliantúil ar mhonatóireacht chomhshaoil chun
a chinntiú go ndéanfar dul chun cinn i dtreo
spriocanna comhshaoil ardleibhéil na Straitéise
a bhaint amach, aon éifeachtaí suntasacha
comhshaoil a thiocfaidh chun cinn a chomhaontú
agus aontú ar na bearta feabhais a chuirfear
i bhfeidhm. i bhfeidhm má shainaithnítear
treochtaí diúltacha comhshaoil mar thoradh ar
chur i bhfeidhm na Straitéise, lena n-áirítear
comhairliúchán le húdaráis ábhartha i dTuaisceart
Éireann maidir le héifeachtaí a d’fhéadfadh a
bheith trasteorann, agus nuair is iomchuí.
Cé gur cheart don Aire comhdhéanamh agus
téarmaí tagartha beachta HLIC a bhunú, ba cheart
don HLIC gach Misean a mheas uair amháin sa
bhliain ar a laghad, a d’fhéadfadh a chinneadh
freisin díriú ar shaincheisteanna nó ar thosaíochtaí

áirithe. Ba chóir go mbeadh athbhreithniú bliantúil
ar chur i bhfeidhm agus, nuair is iomchuí, b’fhéidir
go gcaithfear athbhreithniú a dhéanamh ar na
misin, na haidhmeanna agus na gníomhartha i
bhfianaise cúinsí athraitheacha laistigh den earnáil
nó sa timpeallacht bheartais atá ag teacht chun
cinn, ar aon dul le foghlaim ó chur i bhfeidhm
Food Wise 2025.
•

Ba chóir don HLIC teagmháil a dhéanamh leis na
príomhpháirtithe leasmhara go léir ar bhonn rialta,
pleanáilte.

•

Ba cheart go ndéanfaí meastóireacht ar
fheidhmíocht, ar sheachadadh agus ar thionchar
na straitéise ag céim iomchuí le linn a cur chun
feidhme.

IV. MONATÓIREACHT, ATHBHREITHNIÚ
AGUS TUAIRISCIÚ COMHSHAOIL
Tá sé i gceist go n-ullmhófar Measúnú Straitéiseach
Comhshaoil (SEA) agus Measúnú Cuí (AA) den Straitéis
chun leibhéal ard cosanta don chomhshaol a sholáthar
le linn an phróisis chun plean nó clár a ullmhú. Chuaigh
DAFM ar aghaidh go deonach chuig céim ullmhúcháin
an phróisis SEA. Rinneadh scagadh chun AA a ullmhú
agus ba é a chonclúid go raibh gá leis. Ag teacht
leis an gcleachtas is fearr, tharla an próiseas chun
an SEA agus AA a fhorbairt i gcomhthreo le forbairt
na Straitéise agus chuir sé an t-ábhar ar an eolas trí
rannchuidiú le comhtháthú cúinsí comhshaoil d’fhonn
forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn (féach Treoir
SEA, Airteagal 1). Foilsítear an SEA agus AA, agus na
doiciméid ghaolmhara, ar leithligh. Tá an chuid seo
dírithe ar riachtanais monatóireachta an SEA.
Ba cheart go léireodh monatóireacht SEA cineál agus
leibhéal mionsonraí an phlean / an chláir agus ba
cheart go mbeadh sé mar aidhm aige monatóireacht
shonrach a dhéanamh ar thionchar na Straitéise.
Cuid riachtanach den phróiseas feidhmithe Straitéise
is ea creat monatóireachta éifeachtach. In iarracht
monatóireacht a neartú, is gá aird a thabhairt ar
mholtaí an Choiste Inbhuanaitheachta Comhshaoil
Food Wise 2025 a léirigh imní maidir le treochtaí i
GHGanna, cáilíocht uisce, truailleáin aeir agus táscairí
bithéagsúlachta. D’aithin an Coiste sin freisin gur
cheart go ndíreodh beartas sa todhchaí ar na bearta
cearta a fhorbairt sa limistéar ceart, agus ag an am
céanna a admháil go bhfuil an cumas astaíochtaí (GHG
agus amóinia) a laghdú teoranta, agus go bhfuil gá
le dlúthfhaireachán leanúnach mar chuid den chéad
Straitéis eile. Ceann de na príomh-mholtaí a rinne

shainaithnítear bearnaí faisnéise, leagfar béim
orthu seo d’fhonn infhaighteacht faisnéise a
fheabhsú chun bonn eolais a chur faoi straitéisí
amach anseo.

an Coiste ná gur cheart go mbeadh solúbthacht san
áireamh in aon straitéis amach anseo chun stoc-anailís
/ anailís bhliantúil a cheadú chun nuashonrú moltaí
agus gníomhartha a cheadú chun an seasamh a léiriú
de réir mar a fhorbraíonn sé.

–	Tairseacha / spriocanna / leibhéil spreagtha os
cionn a bhfuil gá le gníomh feabhais a aithint.

Cuirfear na gníomhartha seo a leanas i bhfeidhm:
•

Bunófar Foghrúpa Oibre Comhshaoil chun
maoirseacht a dhéanamh ar mhonatóireacht,
athbhreithniú agus tuairisciú ar shaincheisteanna
comhshaoil laistigh de theorainneacha na
Straitéise seo. Ba cheart don ghrúpa seo tuairisciú
go bliantúil don HLIC agus cé gur cheart don Aire
a chomhdhéanamh a chinneadh, ba cheart go
mbeadh ionadaíocht ann ó Ranna Rialtais agus
gníomhaireachtaí ábhartha a chlúdaíonn fairsinge
na saincheisteanna comhshaoil a shainaithnítear
sa Straitéis seo. Áireofar ar fheidhmeanna an
ghrúpa:

–	Smaoinigh ar éifeachtaí carnacha chomh maith
le héifeachtaí dearfacha agus diúltacha.
	–	Minicíocht na monatóireachta a chinneadh
agus tuairisciú ar thorthaí.
–	De réir na Treorach, ba cheart na socruithe
monatóireachta atá ann a úsáid nuair is
iomchuí, d’fhonn dúbailt monatóireachta a
sheachaint. Ba cheart iniúchadh a dhéanamh
ar shineirgí leis an tuairisciú a éilítear faoin
CBT nua agus faoi bheartais eile mar Straitéisí
Feirme go Forc agus Bithéagsúlachta an AE.
–	Ba cheart tuarascálacha cur chun feidhme
a bhaineann le straitéis a ailíniú leis an
monatóireacht chomhshaoil a éilítear faoi
reachtaíocht SEA. Cuirfidh sé seo ar chumas
feidhmíocht chomhshaoil na Straitéise a mheas
agus ligfidh sé treochtaí diúltacha a aithint go
luath agus gníomh feabhais agus freagrachtaí
feabhais a chinneadh. Déanfaidh sé foráil
freisin maidir le trédhearcacht mhéadaithe le
linn an chur i bhfeidhm.

–	Monatóireacht a dhéanamh ar na táscairí
mar atá leagtha amach sa Ráiteas SEA, lena
n-áirítear na príomhtháscairí paraiméadair
chomhshaoil, foinsí sonraí a leagan amach agus
aon táscairí monatóireachta breise a mheastar
a bheith oiriúnach a aithint.
–	Ag teacht le moladh an Choiste
Inbhuanaitheachta Comhshaoil Food Wise
agus aiseolas ó chomhairliúcháin, ba cheart go
mbeadh táscairí dírithe ar thorthaí, bunaithe
ar ghníomhaíochtaí agus ar SMART (Sonrach,
Intomhaiste, Inghníomhaithe, Réalaíoch agus
Faoi cheangal Ama), nuair is féidir. Nuair a

•

Ba cheart measúnú comhshaoil a dhéanamh ar
phleananna agus ar thionscadail bhainteacha go
tráthúil agus nuair is ábhartha.
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GIORRÚCHÁIN
GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

GIORRÚCHÁN

MC

Measúnú Cuí

BASE	Bithéagsúlacht, Talmhaíocht,
Ithir agus Comhshaol

RTBM	An Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara

BIM

DALYs	Blianta saoil atá
coigeartaithe le míchumas

ABC	Ionad Biteicneolaíochta
Feidhmeach

SAINMHÍNIÚ

Bord Iascaigh Mhara

ABP	Próiseálaithe Angla
Mairteola

BMA	Limistéar faoi Bhainistíocht
Bithéagsúlachta

ACE 	Ionaid Sármhaitheasa
Talmhaíochta-Bia

BRIDE	Athghiniúint Bithéagsúlachta
i dTimpeallacht Déiríochta

ACORNS	Cruthú Gnólachtaí
nuathionscanta Nascent
Tuaithe a luathú

CAP

AEOS	Scéim Roghanna AgraChomhshaoil
SAÉ

Sláinte Ainmhithe Éireann

AI

Intleacht Shaorga

AKIS	Córais Eolais agus
Nuálaíochta Talmhaíochta
AMBER	Ard-Ábhar agus Taighde
Bithinnealtóireachta
AMR

Friotaíocht Frithmhiocróbach

APC

Ionad Cógaisíochta Bia

ASSAP	An Clár Tacaíochta
agus Comhairle
Inbhuanaitheachta
Talmhaíochta
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Comhbheartas Talmhaíochta

POF	An Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
CFP

Comhbheartas Talmhaíochta

POL	Eagraíocht an Mhargaidh
Choitinn

GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

RCAC	An Roinn Comhshaoil,
Aeráide agus Cumarsáide
DG

Ard-Stiúrthóir

DPTC	Ionad Teicneolaíochta
Próiseála Déiríochta
EBI	Innéacs Pórúcháin
Eacnamaíoch
CE

An Coimisiún Eorpach

EEZ

Crios Eacnamaíoch Eisiatach

CO2

Dé-ocsaíd charbóin

EGD

Margadh Glas na hEorpa

COP

Comhdháil na bPáirtithe

FÉ

Fiontraíocht Éireann

FGL	Forbairt Ghairmiúil
Leanúnach

MTT	Measúnacht Tionchair
Timpeallachta

CQA	Dobharshaothrú Cáilíochta
Deimhnithe

EIF	An Ciste Eorpach
Infheistíochta

POS

EIPanna	Comhpháirtíochtaí
Nuálaíochta na hEorpa

An Phríomh-Oifig Staidrimh

RTCGT	An Roinn Talmhaíochta,
Comhshaoil agus Gnóthaí
Tuaithe

EIT	Institiúid Eorpach
um Nuálaíocht agus
Teicneolaíocht

GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

EMFF	Ciste Eorpach Muirí agus
Iascaigh

ÚSBÉ	Údarás Sábháilteachta Bia na
hÉireann

ICMSA	Cumann Soláthraithe Bainne
Uachtarlainne na hÉireann

GCC	An Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil

FSS

ICSA	Cumann Feirmeoirí Eallach
agus Caorach na hÉireann

ESG	Comhshaol, Sóisialta agus
Rialachas
ESRI	Institiúid Taighde
Eacnamaíochta agus
Sóisialta
AE

An tAontas Eorpach

EUMOFA	Réadlann Mhargaidh na
hEorpa um Iascach agus
Dobharshaothrú
F2F

Feirm go Forc

FA

Barántúlacht Bia

FAO	An Eagraíocht Bia agus
Talmhaíochta
FFN

Feirmeoireacht don Dúlra

FGLS	Scéim Iasachta um Fhás sa
Todhchaí
FHI

Bia do Shláinte na hÉireann

FIPS	Tionscadail Feabhsúcháin
Iascaigh
FS

Sábháilteacht Bia

Cruinniú Mullaigh Córais Bia

GAP	Plean Gníomhaíochta
Domhanda
OTI

Olltáirgeacht intíre

GES

Stádas Dea-Chomhshaoil

GHGanna	Gásanna iarmhairt ceaptha
teasa
GI

Táscairí Geografacha

GLAS	Scéim Glas, Ísealcharbóin,
Agra-Chomhshaoil
OIN *	Ollioncam Náisiúnta
Athraithe
GSSI	Tionscnamh Domhanda Bia
Mara Inbhuanaithe
GVCanna

Slabhraí Luach Domhanda

HLIC	Coiste Feidhmithe
Ardleibhéil
HNV

Luach Ard-Dúlra

FSS	Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte
IBEC	Cónaidhm Ghnólachtaí agus
Fhostóirí na hÉireann

TFC	Teicneolaíocht Faisnéise
agus Cumarsáide
GFT	An Údarás Forbartha
Tionscail
CFÉ	Cumann Feirmeoirí na
hÉireann
IFQA	Dámhachtainí Cáilíochta Bia
na hÉireann
IGAS	Scéim Dearbhaithe Gráin na
hÉireann
IMR	Taighde Déantúsaíochta na
hÉireann
iNAP	Plean Gníomhaíochta
Náisiúnta na hÉireann
maidir le Friotaíocht
Frithmhiocróbach 20172020
INHFA	Cumann Natura na hÉireann
agus Hill Framers
IPCC	Painéal Idir-Rialtasach ar
Athrú Aeráide
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GIORRÚCHÁIN
GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

IPM	Bainistíocht Chomhtháite
Lotnaidí
CISÉ	Ciste Infheistíochta Straitéisí
na hÉireann
IT

Institiúid Teicneolaíochta

IUU	Neamhdhleathach,
neamhthuairiscithe agus
neamhrialaithe
KIC	Pobal Eolais agus
Nuálaíochta
KT

Aistriú Eolais

LAWPRO

Clár Uiscí na nÚdarás Áitiúil

OFÁnna

Oifigí Fiontair Áitiúla

LESS	Leathadh Sciodair
Astaíochtaí Ísle
LGBTI+	Leispiach, Aerach,
Déghnéasach, Trasinscneach
agus Intersex
TF

Oibleagáid Tuirlingthe

LULUCF	Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid
Talún agus Foraoiseacht
MACC	Cuar Costais Imeallaigh
Laghdaithe
MCPA	Aigéad 2-meitil-4clóraophenoxyacetic
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GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

GIORRÚCHÁN

MNEnna

Fiontair Ilnáisiúnta

NTTRA	Foireann Tasc Náisiúnta ar
an Afraic Tuaithe

MPAnna	Limistéir faoi Chosaint na
Mara
MSC	Deimhniú Córais
Bainistíochta
MSFD

Creat-Treoir Straitéise Mara

PSM

Pleanáil Spásúlachta Muirí

MSY

Toradh Uasta Inbhuanaithe

SAINMHÍNIÚ

OECD	Eagraíocht um Chomhar
agus Fhorbairt
Eacnamaíochta
OIE	Office International des
Epizooties
OSI	Suirbhéireacht Ordanáis
Éireann

MTI	Teicneolaíocht Feola na
hÉireann

PCF 	Bia Ullmhaithe do
Thomhaltóirí

NCPC	An Chomhairle Náisiúnta um
Iomaíochas agus Táirgiúlacht

PDO

Ainmniú Bunús faoi Chosaint

PfG

Clár don Rialtas

NFS	Suirbhé Náisiúnta
Feirmeacha
ENRanna	Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha
TÉ

Tuaisceart Éireann

NPD

Forbairt Táirgí Nua

SPNF	An tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra
NSMC	Comhairle Aireachta Thuaidh
Theas
GBCN	Gníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta

PGI	Táscairí Geografacha
Cosanta
POnna

Eagraíochtaí Léiritheoirí

PPPanna

Táirgí Cosanta Plandaí

PUFAnna	Aigéid Shailleacha
Neamhsháithithe
QA

Dearbhú Cáilíochta

T&F

Taighde agus forbairt

RDP

Clár Forbartha Tuaithe

FI

Fuinnimh In-Athnuaite
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SAINMHÍNIÚ
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SAINMHÍNIÚ

GIORRÚCHÁN

SAINMHÍNIÚ

REPS	Scéim um Chaomhnú
Comhshaoil Tuaithe

TACanna	Gabhálacha Iomlán
Incheadaithe

WEF	Ciste Comhshaoil na
Coillearnaí

BAG	Limistéar faoi Chaomhnú
Speisialta

TCA	Comhaontú Trádála agus
Comhoibrithe

EDS	An Eagraíocht Dhomhanda
Sláinte

SBCI	Corparáid Baincéireachta
Straitéiseí na hÉireann

GSC	Speisialtachtaí Traidisiúnta
Ráthaithe

WTO	An Eagraíocht Dhomhanda
Trádála

SFIanna	Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe

TSSG	Grúpa Bogearraí agus Córais
Teileachumarsáide

YAR	Tuarascálacha Measúnaithe
Bliana

MST	Measúnú Straitéiseach
Timpeallachta

UAA	Limistéar Talmhaíochta
Inúsáidte

ÚFIÉ	Údarás Fuinnimh
Inbhuanaithe na hÉireann

COC	Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

SEEA	Córas na Cuntasaíochta
Comhshaoil-Eacnamaíochta

COBÁC	Coláiste na hOllscoile, Baile
Átha Cliath

FEÉ	Fondúireacht Eolaíochta na
hÉireann

RA

an Ríocht Aontaithe

NA

Na Náisiúin Aontaithe

SFS

Córais Bia Inbhuanaithe

FBManna	Fiontair bheaga agus
mheánmhéide
SPA	Limistéar faoi Chosaint
Speisialta
SPS	Sláintíocht agus
Fíteashláintíocht
STI	Eolaíocht, teicneolaíocht
agus nuálaíocht

UNDFF	Deich mBliana na
Feirmeoireachta Teaghlaigh
ag na Náisiúin Aontaithe
UPROTEIN	Deiseanna Acmhainní
Próitéin a Dhíghlasáil
chun Cothú na hÉireann a
Fhorbairt
UTP

Cleachtais Trádála Éagóracha
187

NÓTAÍ

188

189

