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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

TREEMODEL
Forbairt de shamhlacha um thoirt chrainn aonair agus um próifíl lorga

seo, ó raon leathan d’aoiseanna, méideanna agus
suíomhanna geografacha crainn, leis an mbunachar sonraí
náisiúnta ina bhfuil tomhais leorga gearrtha agus beidh
siad ar fáil do thionscadail COFORD eile.
Cuireadh athbhreithniú litríochtaí i gcrích. Mar chuid de
thiomsú as Bunachar Sonraí Trealamh Fardail, cuireadh
roinnt d’obair thosaigh i gcrích, leis an Masser RC3H a
ceannaíodh le déanaí.
Cuireadh páipéar ar shamhaltú próifíl lorga i gcrích agus
táthar á ullmhú le cur isteach lena fhoilsiú.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE
• Obair thosaigh ar shamhaltú próifíl lorga ar an learóg

Sheapánach agus ar an bhfuinseog.
• Comhtháthú de shamhlacha aonair úra isteach i

gcórais fardail phraiticiúil.
• Déanfar bunachar sonraí le haghaidh trealamh

tomhais d’úsáid i bhfardal a ullmhú.
• Treoir ghairid/lámhleabhar.

TORTHAÍ
• Rinneadh an tsamhail próifíl lorga bhailíochta a

tháirgeadh don sprús Sitceach. Táirgeadh samhlacha
próifíl lorga don sprús Lochlannach, phéine
Contórtach, phéine Albanach agus don ghiúis
Dhúghlais chomh maith. Táirgeadh bunachar sonraí
MS Access bailíochtaithe le aghaidh na sonraí lorga ar
fad. Táirgeadh córas iarratais buntúsach le haghaidh
na samhlacha thuas.

• Páipéar taighde: Rinneadh samhaltú próifíl lorga
phríomhspeicis an chrainn bhruaicínigh in Éirinn mar
uirlis le haghaidh meastachán buantoirte a ullmhú.

• Forbairtí le déanaí i Samhaltú Clampaí agus Lorga in
Éirinn faoi na tionscadail STANDMODEL agus
TREEMODEL COFORD. Cur i láthair chuig Grúpa
Teicniúil TFC, Port Laoise, 14 Iúil 2009 le Paddy Purser.

• Nieuwenhuis, M. 2009. Clár Taighde PLANSFM
COFORD: Pleanáil agus Cur i bhFeidhm um
Bainistíocht Foraoise Inbhuanaithe. Cur i láthair chuig
Comhairle COFORD, Stáisiún allamuigh AFBI,
Hillsborough, Co. an Dúin, 24 Iúil 2009.

• Harper, C. Agus Nieuwenhuis, M. 2009. PLANSFM -
Pleanáil agus cur i bhfeidhm um bainistíocht foraoise
inbhuanaithe. [Cur i láthair póstaeir.] Lá Taighde Scoil
Talmhaíochta, Eolaíocht Bia agus Míochaine
Thréidliachta UCD, 8 Nollaig 2009.
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CÚLRA
Bhailigh an Fardal Foraoise Náisiúnta sonraí tomhais
crann agus clampaí ag os ceann 1,800 buancheapach
shamplach ar fud na tíre. Teastaíonn iniúchtaí le
hoiriúnacht na sonraí seo i ndáil le nuashonrú a
dhéanamh ar shamhlacha táirgeachta dinimiciúla a
chinneadh. Rinne obair a bhaineann leis an bhFardal
Foraoise Náisiúnta cothromóidí toirt chrainn an-chruinne
de sprús Sitceach a dhíorthú. Tá feidhm ag na cothromóidí
seo ní hamháin maidir le meastacháin toirt clampaí a
dhíorthú ach mar uirlis mhiosúireachta éifeachtúil ó
thaobh costais chomh maith. Tá gá le tuilleadh oibre sa
réimse seo, le speicis eile a chur san áireamh, agus le
taighde ar tháscairí soláthair adhmaid a dhíorthú ón
bhfardal náisiúnta agus ó fhoinsí sonraí eile.

CUSPÓIRÍ
• Samhlacha próifíl lorga a tháirgeadh don sprús

Sitceach, sprús Lochlannach, ghiúis Dhúghlais, phéine
Contórtach, learóg Sheapánach, phéine Albanach agus
don fhuinseog, agus iad seo a bhailíochtú le sonraí
lorga nuabhailithe.

• Cur síos a dhéanamh ar na huirlisí éagsúla fardail atá
ar fáil le haghaidh sonraí riachtanacha a bhailiú le
haghaidh samhlacha próifíl lorga a fhorbairt.

• Moltaí a fhorbairt maidir le comhtháthú samhlacha
próifíl lorga isteach i ngnáthchleachtas fardail agus
bainistíochta.

DUL CHUN CINN
Rinneadh raon de shonraí próifíl lorga ó 280 lorga den
learóg Sheapánach a bhailiú in 2009. Cuireadh na sonraí


