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CLUSTER
Cur chuige bunaithe ar bhraislí le haghaidh acmhainní foraoisí feirme a shainaithint

agus margaí féideartha a uasmhéadú

ó fháschoillte le modheolaíocht chostéifeachtúil agus
éifeachtach a fháil.

• mearmheasúnú d’fhoinsí adhmaid a chumasú i
limistéar áitiúil sainithe.

• na torthaí as an taighde a úsáid le haghaidh grúpaí
tairgeoirí foraoise a bhunú a d’fhéadfadh bheith ag
iarraidh teacht le chéile i ndíol agus fómhar táirgí
foraoise agus i ngrúpáil na n-oibríochtaí foraoise le
barraineachtaí scála a bhaint amach.

TORTHAÍ

D’aimsigh anailís bhraisle 16 chomhchruinniú nó bhraisle
inmharthana arbh ionann iad agus 42% d’fhoraoisí
príobháideacha cabhraithe ag deontas (88,143 ha).
Roghnaíodh limistéar staidéir i Maigh Eo, i Sligeach agus
i Ros Comáin thart ar bhaile Bhealach an Doirín, Co. Ros
Comáin le measúnú a dhéanamh ar aschur féideartha
láithreach ó thanú. Níor roghnaíodh ach foraoisí a bhí os
cionn 12 bhliain d’aois le haghaidh staidéar a dhéanamh
orthu, de bhrí go raibh acmhainneacht tanaithe láithrigh
acu seo. Rinneadh suirbhé samplach bunaithe allamuigh
de 935 ha, a chuimsigh 92 úinéir foraoise. Ar an meán, bhí
méideanna na bhfáschoillte beag (5.14 ha), le 47% de
chlampaí níos lú ná 8 ha. Bhí tromlach na gclampaí ar a
ndearnadh measúnú laistigh gar don líonra bóithre
náisiúnta agus bhí bóthar foraoise ag 52% de limistéar
foraoise ar a ndearnadh suirbhé.
Níor cuireadh tanú i gcrích ach in 11% de chlampaí ag
áitiú 30% den achar foraoise. Rinneadh oibríochtaí
tanaithe a theorannú go dtí fíorchlampaí de sprús Sitceach
amháin. Is é an sprús Sitceach an speiceas ceannasach ag
áitiú 75% (705 ha) den limistéar. Áitíonn péine Contórtach
an chósta Thuaidh 14.5% (134 ha) den limistéar.
Cuimsíonn ardfhoraois crann leathanduilleach 3% de na
foraoisí a cuireadh faoi shuirbhé. Ba é an sprús Sitceach
an speiceas ba tháirgiúla le meánrang táirgeachta ualaithe
ar fud na gclampaí ar fad de 24 m3 ha-1 bliain-1. Bhí
meánrang táirgeachta ag péine Contórtach a cuireadh glan
agus i meascán de 12 m3 ha-1 bliain-1, bhí meán ag péine
Contórtach an chósta theas de 14 m3 ha-1 bliain-1. D’fhás
níos lú barraí buaircíneacha cosúil leis an learóg
Sheapánach, learóg hibride agus sprús Lochlannach, agus
bhí meánrang táirgeachta aige de 14 m3 ha-1 bliain-1. Ar fud
na speiceas buaircíneach ar fad, rinneadh ranganna
táirgeachta sa bhreis ar na cinn a liostaítear i dtáblaí an
Choimisiúin Foraoiseachta a bhreithniú.
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CÚLRA

Tá os cionn 330,000 ha, 46% den chlúdach iomlán foraoise,
agus 5% de limistéar talún Phoblacht na hÉireann faoi
úinéireacht dhaoine aonair nó institiúidí. Tá sé léirithe ag
staidéir a rinneadh le déanaí go bhfuil an cumas ag
acmhainn na foraoise príobháidí méid suntasach a chur le
geilleagair náisiúnta agus tuaithe. Ba ionann
glantáirgeadh lomán cruinn reatha ó fháschoillte faoi
úinéireacht phríobháideach agus 118,000 m3 in 2008, ach
tá an acmhainneacht aige méadú go dtí 2.95 milliún m3 in
2028. Mar sin féin, níl acmhainneacht iomlán acmhainn na
foraoise príobháidí á réadú in Éirinn, agus tá bearna
shuntasach idir soláthar féideartha agus aschur iarbhír. Cé
go bhfuil sé beartaithe ag os cionn trí cheathrú d’úinéirí
foraoisí príobháidí a bhforaoisí a thanú, níl ach 13%
d’fháschoillte foraois feirme in Éirinn tanaithe faoi láthair
(Maguire 2008). Tugann torthaí ó thaighde a rinneadh le
déanaí amhras chun cinn faoi cibé acu an réadófar réamh-
mheastacháin le haghaidh soláthar adhmaid ó na foraoisí
príobháideacha in Éirinn nó nach réadófar de bharr
oiriúnacht limistéar atá le baint agus is iad riachtanais
bóithre iomarcacha, riosca gaothstoite agus drochdhálaí
talún na príomhshrianta. Tá líon mór d’fháschoillte beaga
agus ilroinnte a sholáthraíonn toirteanna ísle, mar aon leis
an gcostas ard a bhaineann le fómhar agus le hiompar
adhmaid ina bhacainní suntasacha atá le sárú ag an
earnáil.

CUSPÓIRÍ

Is í aidhm an taighde seo ná cur chuige atá bunaithe ar
bhraislí a úsáid a chuideoidh le forbairt foraoisí
príobháideacha in Éirinn, go sonrach le:
• comhchruinnithe móra d’fhoraoiseacht

phríobháideach i suíomhanna geografacha sainithe a
shainaithint.

• measúnú a dhéanamh ar mhodheolaíocht le haghaidh
feabhas a chur ar thoirteanna réamhaisnéisí adhmaid
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Tábla1: An toirt bhuan iomlán le haghaidh clampaí níos sine ná 12
bhliain d’aoise (4,597 ha).

Aois
rang

Achar
tionsca-
dail (ha)

Glan-
achar
(ha)

7-13 cm 14-20 cm >20 cm Iomlán

1-5 68 58 0 0 0 0

11-15 1,450 1,116 102,886 46,649 2,270 151,806

16-20 1,684 1,339 144,136 153,897 49,784 347,817

21-25 1,302 1,028 73,667 160,528 97,160 331,355

26+ 60 45 4,106 4,915 698 9,720

Iomlán 4,564 3,586 324,796 365,990 149,913 840,698

Figiúr 1: Réamhaisnéis maidir le táirgeadh smúdála agus
neamhsmúdála le haghaidh clampaí atá réidh le haghaidh
tanaithe ón réimse staidéar braislí thar an tréimhse 2009-28.

P L E A N Á I L A G U S B A I N I S T Í O C H T F O R A O I S E

Léiríonn an staidéar an acmhainneacht ó aschur adhmaid
ó fháschoillte foraoise mionscála trí bhraisliú
chomhchruinnithe geografacha na bhforaoisí. Cuirfidh an
staidéar teimpléad ar fáil le haghaidh réamhaisnéisí ag
leibhéal áitiúil a fhorbairt agus ba chóir go spreagfadh sé
comhoibriú idir tairgeoirí agus an tionscal le
barraineachtaí scála a bhaint amach i bhfómhar.
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Ar an meán, sroicheann clampaí sprúis Shitcigh
bonnachar tairsigh le haghaidh tanaithe 34 m2 ha-1 ag 14
bliana d’aois. Ba ionann an meántoirt bhun in aghaidh an
heicteáir agus 188 m3 ha-1. Is ionann an toirt bhuan iomlán
maidir leis na clampaí ar fad (4,597 ha) agus 840,698 m3 le
365,990 m3 ar fáil mar shábhlomáin bheaga 324,796 m3 mar
laíon agus 149,913 m3 mar shábhlomáin mhóra (Tábla 1).
Ba é an sprús Sitceach an speiceas ba tháirgiúla sa
limistéar agus ba ionann é agus 90% den toirt bhuan
iomlán (754,146 m3). Taispeánann torthaí go bhfuil 71%
den limistéar ar a ndearnadh suirbhé oiriúnach le
haghaidh tanaithe bunaithe ar scrúdú a rinneadh ar riosca
gaothstoite an bhunachair. Measadh 10% eile de limistéar
na foraoise a bheith thar an gcéim tanaithe.
Is é an táirgeadh toirte measta iomlán don 4,597 ha thar
an tréimhse 2009 go 2028 ná 2.06 M m3. Léiríonn an
réamhaisnéis neamhsmúdála beanna agus umair sa
réamhaisnéis ó 2009 go 2028 (Figiúr 1). Taispeántar spící in
aschur adhmaid le linn thréimhse na réamhaisnéise.
Tugann an réamhaisnéis smúdála léiriú níos fearr den
mhéadú fadtéarmach in aschur adhmaid, ag méadú ó
mheán de 25,000 m3 in 2009 go 200,000 m3 in aghaidh na
bliana go 2028 (Figiúr 1). Is ionann sábhlomáin mhóra
agus bulc an ábhair fhómhair le 76% den toirt iomlán,
agus is ionann sábhlomáin bheaga agus 17%, agus laíon
adhmaid agus 7%.


