Ag Fás le Chéile

Bealaí do Chóras Cóir Bia in Éirinn

Nótaí Buíochais
Rinne Michael Monaghan, Saoirse Sheehy agus Mícheál Callaghan an taighde
seo mar chuid den tionscadal Ag Fás le Chéile. D’aistrigh Danny Ó Gallchóir
agus Danielle Ní Ghallchóir é go Gaeilge. Ba mhaith leis na húdair buíochas a
ghabháil leis an ngrúpa Ag Fás le Chéile as a gcuid aiseolais agus comhairle
le linn ár gcuid taighde. Buíochas freisin le Cairde na Cruinne na hÉireann, go
háirithe Triona Reid agus Catherine Devitt, as a gcuid nótaí agus treoir. Buíochas mór le gach duine a chuir grianghraif trínár gcomórtas grianghraf "ﬂaitheas bia i ngníomh"; agus buíochas faoi dheireadh leis na feirmeoirí agus na
garraíodóirí gnóthacha a ghlac an t-am chun ár gcuid ceisteanna a fhreagairt,
a gcuid paisean a roinnt agus an leabhrán seo a chuidigh.

Séanadh
Rinneadh an leabhrán seo mar chuid den tionscadal Ag Fás le Chéile, a thacaíonn le daoine óga ar fud na hEorpa beart a dhéanamh chun bia níos
cothroime a fháil córas. Rinne gníomhaithe uathrialacha óige a ghlac páirt i
Ag Fás le Chéile, na tuairimí, taighde agus tiomsú air dá bhrí sin níor cheart
glacadh leis go léireoidh sé seo tuairimí nó torthaí abhcóideachta inmhianaithe Cairde na Cruinne
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“Ba ghnách le m’athair-mór á rá go gcaithfeá doctor,
nó dlíodóir, péas, nósagart a fháil thall ‘s abhus I do
shaol, ach go bhfuil feidhm agat ar fheirmeor trí
h-uaire sa lá.”
Brenda Schoepp, 2012
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1.0 Flaitheas Bia: Réamhrá
Tá ár gcórasbia go mór as
cothrom
i
dtaca
cúrsaí
timpeallachta agus ceartas
sóisialta.
Tá
dóigheanna
inmharthana
agus
neamh-mharthana chun bia a
thairgiú,
mar
atá
neamhionannaisé mhóra agus
éagothroimí cumhancta sa
chóras bia, mar shampla idir
lucht gnó talmhaíochta agus
táirgeoirí
beaga
bia
neamspléach.
Pléiﬁdh
an
leabhrán seo na míchothroimí
timpeallachta agus shóisialta
inár gcóras bia agus tabharfar
achoimre ar an gcumas ag
coincheap ﬂaitheas bia chun ár
gcóras bia á dhéanamh níos
éiceolaí
agus
níod
cirte
sóisialta.
D’réir fógra Nyéleni 2007,
sainmhínitear fhlaitheas bia
mar:
Ceart daonna chun bia fholláin
agus oiriúnach go cultúrtha á
tháirgiú I ndóigh éiceolaíoch
agus inmharthanach, agus a
gceart a gcuid córais bia féin
agus talmhaíochta á leagan
amach. Cuirtear uaillmhianta
agus riachtanaisú iadsan á
tháirgíonn, á dháilíonn agus á
ítheann I gcroílarna gcórais bia
agus polásaithe in áit éilimh na
margaithe agus na
gcorporáidí.1
Cuireann fhlaitheas bia an
t-inmharthanacht éiceolaíoch I
gcroí-lár an chórais bia agus go
lárnach fosta I ngnóthaí
shóisialta
agus
cothramas
chultúrtha.

Agus muid ag machnamh ar
ﬂaitheas bia, ní mór dúinn
scrúdú
a
dhéanamh
ar
thionchar an chórais bia ar an
dtimpeallacht
agus
ar
chreatlach shóisialta na bpobail
ina dtáigítear é agus á n-itear é.
An príomh cheist anseo ná an
dtugann an gcóras bia tús áite
do
na
cultúir
éagsúla
throidisiúnta agus áitiúla, agus
cén dóigh á láimhsealtar
riachtanaisí
mionlaigh
I
dtsochaí maidir lena gcuid
riachtanaisí bia shuntasach.
Mar shampla, sa gcomhthéacs
ansea in Éirinn, deantar
cáineadh ar an gcoras Soláthair
Dhírigh
don
lucht
iarrtha-tearmainn de bharr
nach gcuirtear ar fail áiseanna
chun a gcuid bia féin a réiteach,
agus, leis and tacaíocht
theoranta a chuirtear ar fail ag
an stáit laistigh den chóras,
déanann
sé
deacair
go
heacnamaíoch don lucht iarrtha
tearmainn cead a gcinn bheith
acu
maidir
le
roghanna
cothaithe.2 Fosta, is fíor
thábhactach iad freisin na
h-aisteorí ag a bhfuil ionchur
acu I ndearadh polasaithe agus
dlíthe a mhúnlaíonn ár gcóras
bia.
Tabharfaidh an leabhrán se
imlíne ar na mór-cheisteanna I
gcúrsaí timpeallachta agus
sóisialta mar a bhaineas sé in ár
gcóras
bia
agus
molfar
dóigheanna praicticiúla lena
féidir d’ár gcóras bia á éirigh
níos
daonlathaigh,
níos
inmharthanach ó thaobh na
timpeallachta
agus
na
h-eacnamaíochta de do na
feirmeoirí beaga agus tairgeoirí
bia.
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2.0 Córas Bia an Lae Inniu :
Réisím Bia Chorpóraideach
neamh-mharthanach
Nuair a mheasann muid an
cíneal córas bia atá again, ní
mór amharc ar na dlithe agus
polasaí
faoi
lathair
á
mhúnlaíonn an córas bia, cén
áit agus cé acú a bhfuil an
cumhacht is mó. Tugtar anailís
seo. Is “réisim bia ná structúr
lena lán rialacha chun bia á
tháirgiú agus a ithe ar bhonn
domhanda”.3
In sna blianta chuaigh thart,
d’éirigh na corporáidí móra
bia-thalmhaíochta
an
chumhachtach ag feidhmiú I
dtáirgiú agus I ndáiliú bia, agus
chuireadar an iarracht ag
déanamh
stocaireacht
ar
rialtaisí maidir le treo agus cur I
bhfeidhm pholasaí bia. Mar
gheall ar seo, d’fhás an córas
bia atá again faoi láthair go dtí
‘réisim bia chorporáideach’’4

In sa réisim seo, glachtar le bia
mar earra, ag déanamh a
bheag
de
reithe
neamh-eacnamaíochta cosúil
le comhroinnt bia, malartú síol
agus traidisiúin chultútha bia.
Tá a lán de na rialacha ag baint
lenár gcóras bia I bhfabhar na
corporaidí mora agus na córaisí
tréam-thairgither. Ionas go
bhfuil sé deacair ag na
mion-thairgeoirí nó na grúpaí
beaga pobail neamh-fhormálta
a gcuid luach saothair bhaint
amach d’réir na rialacha
maorlathacha
maidir
le
sábhaltacht bia.5
Rinne an scoláire bia-chorais
agus gníomhaí, José Luis
Vivero Pol, cur síos ar ar an
réisim bia mar “éagórach,
neamh-mharthanach
agus
6
neamhéifeachtúil”.
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2.1 An Dochar Thimpeallachta ag
an Réisim Bia Chorpóráideach
Go Domhanda, táimid inár seasamh ar ameall aille éiceolaíoch. Tá na Náisiúin
Aontaithe (UN) ag impí ar thaoisigh gníomhartha chinniúnacha a dhéanamh in sna
deich mbliana le teacht chun laghdú a fháil sna astaíochtaí gasanna tithe gloine
(GHG) chun athrú aeráide chointúirteach á sheachaint níos moille sa chéad seo.7
D’réir thuaraisc thábhachtach I 2019, tugadh foláireamh go raibh maith ag teacht ar
an bhithéagsúlacht agus muna ndéantar rud éigin faoi go tapa, caillﬁmid suas le 1
miliún speiceas sa chéad seo.8 D’réir and Eagraíochta Bia agus Talmhaíochta na UN,
tá dúshraith an chórais bia faoi bhagairt mhór mar gheall ar dhianú na talmhaíochta.9
Chomh maith le meath mór I bpoilneoirí – atá fíorthábhachtach sa gcóras bia – tig
méadú ollmhór I dtruailliú ar chúrsaí srutháin agus aibhneacha chomh maith le h-ídiú
itheach, suas le 40 uair níos gaiste ná a dtig leis an ithir é féin á ath-dhéanamh arís.10
Is fadhb mhór é an talmhaíocht sa gceist seo, ach táin cumas ann go dtig leis bheith I
gcroí-lár ionas gur féidir córas eacnamáioch I bhfad níos fear ó thaobh an
timpeallacht de agus fosta níós cothroime de go sóisialta, mar a luaitear níos moille sa
leabhrán seo.

Astaíochtaí domhanda GHG de dhéantús an duine

29%

Cuireann astaíochtaí GHG ó chóraisí bia le 29% den
iomlán domhanda ó dhaoine, an mhórchuid ó tháirgíocht
talmhaíochta.

Éireann

34%

Tá sciar mór de astaíochtaí na hÉireann deanta suas de na
GHG ó thalmhaíocht, I bhfad níos mó ná tíortha eile an EU.
I 2018 bhí talmhaíocht ba chúis le 34% de iomlán ár gcuid
GHGs.11

Astaíochtaí domhanda ó mhairteoil agus ó dhéiríocht

65%

IRE

Go domhanda, is é an beo stoc is cúis le 14.5% de
astaíocht GTG dhaonna, an t-eallach (mairteoil agus
déiríocht) suas le 65% de na hastaíochtaí seo, muca agus
cearca níos lú ná 10%.12

EU

Anseo in Éireann, gineann gach duine 13.2 tonna de
charbóin atmaisféarach – sin níos mó ná 50% ná mheán
EU de 8.8, gineanna an Bhreatainn sua le 8.3 an duine.13
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Is é úsáid thalúin don talmhaíocht – m.sh. ag gearradh
foraoiseacha chun feirmeacha a bhunú agus fodar á tháirgiú
don tionscal bheostoic – is cúis leis haistaíochtaí. Tig 44%
den mheatán – gás contúirteach GHG – ó chúrsaí
talmhaíochta.14 Beidh impleachtaí dhiúltacha ag seo ar an
talmhaíocht; cuirﬁdh athrú aeráide leis an téiginnteacht bia
sa todhchaí, ag ísliú táiraíocht agus ag ardú luachanna. De
bharr níos mó triomaigh agus ríachtanaisí leis na barraí á
uisciú, beidh ganntanas i soláthar uisce agus san mhéid
talamh fhóirstinneach fachoinne táirgiú bia. Mar gheall an
imeachtaí aimsire as cuimse a bheith níos miniú, laghdófar
an toradh agus ardófar na luachanna.15
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Mar shampla, i Samhradh 2010, bhí brothail theasa sa
Rúis, Úkráin agus Kazaktáin agus de dheasca seo,
laghdaíodh an toradh cruitneachtain agus tháinig ardú
millteanach i luachanna gnáth earraí bia, rud a chur
beagnach as gnó na feirmeoirí áitiúla, na saoránaigh chun
bochtaineacht agus a chur i mbaol seasmhacht bia an
réigiún, ceann de phríomh easportálaí an domhain maidir le
cruithneacht.16
De bharr an Samhradh tirim a lean grimhreadh ﬂiuch fuar
2017/18 sa Bhreatainn agus in Éirinn, d’ardaigh luachanna
earraí bia. D’ardaigh praghas na nglasraí suas le 80%,
cruithneacht agus áran 20%, im suas le 24% ag deireadh an
tSamhraigh 2018. Mar gheall ar ghanntana fodair, b’éigeán
é iompartáil thar lear, ag cur brú ar úsáid talún in áiteacha,
go háirithe sa mBreasáil mar a bhfuil an fhorais bháistú á
scrios chun a thuille spás a chur ar fáil do thóirgíocht
talmhaíochta.17
Bíonn grúpaí stocaireacht ar nós Eagras na bhféirmeoirí
Éireannacha ( IFA) ag cur brú i dtreo dian-tháirgiú don
easportáil, ag tabhairt tús áite do seo thar gnóthaí cosaint
timperallachata m.sh. úsáid sciodair agus níotráití mar leas a
theorainniú, mar gheall gur bagairt ar an bhithéagsúlacht
iad chomh mhaith le gur (foin) príomh-fhoinse iad de
Níl mórán cumhlachta ag an
astaíochtaí charbóin.18
feirmeorí beaga á chleachtann modhanna immharthanacha
i dtodhchaí na feirmeorachta ná cén áit a ndíoltar a gcuid
bia. Tá an réisím bia chorporáifeach ag cur brú ar fheirmeoirí
agus de bharr seo cuireann na féirmeoirí brú ar an
dtimpeallacht chun mairithint sa tionscal. D’fhás tionscal
fheirmearacht na hÉireann thar 20% le deich mbliana, siocar
méadú mór sa dtréad náisiúnta, an cealú ar na cuotaí
déiríochta agus an díriú eacnamaíochta chun aschur á
Spreagtar ar
mhéadú don mhargadh domhanda.19
fheirmeoirí táirgíocht a uas-mhéadú, ar phé costas don
timpeallacht, sa dóigh go gcuirtear táirge shaor ar fail le cur
ar sheilfeanna na nollmhargaithe. In am áthrú aeráide, tá
feirmeoirí na hÉireann i dtús áite i dtaca tionchar aeráide
(d’fhág triomaigh 2018 laghdú de 22% i bpá feirme20 ), ach
méadaíonn na modhanna feirmeoireachta táirgíocht do na
morgaí idirnáisiúnta m.sh. draenáil talún agus ag baint
crann. Bíonn tionchar ollmhór ag na modhanna seo ar
chursaí aeráide.
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2.2 Díriú cumhachta sa gCóras Bia
“Go minic, ní úsáidtear tailte Éireannacha chun sochar iomháine
muintir na tíre agus ár dtimpeallacht nádúrtha ach ar mhaithe le
héilimh na gcorpóráidí bia agus próiseálaithe.”
–Fhlaitheas Bia Éireann

Coinníonn an córas bia tionsclaíoch an
dlús
cumhactha
i
lámha
na
nollmhargaithe móra agus próiséalaithe
bia agus na feirmeacha beaga teaghlaigh
faoi thionchar na margaí domhanda agus
luaineacht phraghsanna. I gcomhthéacs
polasaí bi ana hÉireann, taispeánann
taighde go bhfuil tús áite tugtha do
léargaisí na dtáirgeoirí ollmhóra bia agus
an éarnáil bia thalmhaíocht gan mórán
aird tugtha do chúiraimí timpeallachta ná
do shláinte poiblí mar gheall ar gur
próiseas fhorbartha polasaí a chuireann
tionscal i dtús áite agus a amharcann ar
bhia mar earra in áit rud a dhéannann
maitheas poiblí.21 Ciallaíonn sé seo go
bhfuil an próiseas fhorbartha pholasaí
claonta go mór i leith na nollghnótha
agus cúrsaí praiﬁde.
Trasna na hEoraipe, idir 2008 agus
2013, chlis ar 25% d’feirmeacha22
Ciallaíonn sé seo go bhfuil níos lú daoine
i bhfeighil táirgíocht bia ach fasta go
bhfuilfear ag cailliúint traidisiún eile faoin
tuaith. In Éireann, tá ár bhfeirmeoirí ag
streachailt agus thaispeáin agóidí
phraghas mhairteola i 2019 agus 2020
an drochbhail atá ar fheirmeoirí
mairteola, mar a bhfuil a bpá tuairim an
ceathrú cuid agus atá na feirmeoirí
déiríochta.23
Is imní mhór é an míchothramaíocht i
bpánna d’feirmeoirí agus níl sé seo
inmharthanach sua blianta ainach
romhainn miá tá córas talmhaíochta
ilghnéitheach le bheith ann.
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2.3 Slabhraí Soláthair Soghonta
Is é straitéis talmhaíochta na
hÉireann
ná
easpòrtálacha
déiríochta agus mairteola a
mhéadú, ag rá go bhfuil sé seo
tábhachtach chun '9 mbilliún duine
a bheathú faoi 2050'. D'ainneoin
seo, tá ár mbonn táirgeachta ag éirí
níos éagsúla, agus tá muid ag
iompórtáil an chuid is mó dár
Níl
seo
n-iontógáil
calraí.24
inbhuanaithe, go h-áirithe de réir
mar a bhíonn ár gcórais bia ag
brath ar línte táirgeachta fhada,
córais trádála dhomhanda, margaí
luaineachta agus ionchuir mhóra
Táimid
breoslaí
iontaise.25
soghonta freisin maidir le suaití ar
an gcóras soláthair bia,
a
d’fhéadfadh tarlú mar gheall ar

theagmhais aimsire foircneacha
mar gheall ar athrú
aeráide, nó géarchéimeanna
eacnamaíocha. De réir mar a
athraíonn an aeráid, tá an cumas
ag ganntanas uisce, nó tuilte
tobann,
táirgeacht
na
bpríomh-stáplaí a laghdú. Mar
gheall ar an drochaimsir i roinnt
áiteanna ar an domhan, rinneadh
laghduithe sealadacha cheana
féin ar roinnt glasraí ar sheilfeanna
ollmhargaí,
agus
d’fhulaing
feirmeoirí na hÉireann roinnt
géarchéimeanna
fodair mar
gheall ar thuilte troma, triomaigh
agus stoirmeacha sneachta le
cúpla bliain anuas.26

2.4 Rochtain Mhíchomthrom ar Bhia
Cé nach raibh riamh níos mó nó éagsúlacht bia ar fáil ar sheilfeanna
ollmhargaí, níl rochtain chomhionann ag gach duine ar bhia. Nuair a
dhéileáiltear le bia mar earra den chuid is mó, le trádáil ar mhargaí oscailte,
agus le cuideachtaí ag baint leasa as, is minic a chiallaíonn easpa modhanna
airgeadais chun aiste bia ceart a fháil go mbíonn ocras ar dhaoine, nó go
bhfuil siad ag brath ar bhainc bhia agus ar bhronntanais bhia. . Mar shampla,
is minic a dhéanann fócas ar an méid foriomlán bia a tháirgtear chun freastal
ar riachtanais slándála bia domhanda neamhaird ar cheisteanna a bhaineann
le slándáil bia pobail agus tí, trí mhainneachtain tosca eile a mbíonn tionchar
acu ar shlándáil bia, mar bheartas eacnamaíoch, leordhóthanacht na bearta
leasa agus an cumas rochtain a fháil ar mhargaí agus ollmhargaí.27
De réir tuarascála de chuid na Náisiún Aontaithe in 2019 ar ocras domhanda,
tá os cionn 2 billiún duine ar fud an domhain nochtaithe do leibhéil
measartha nó dian neamhshlándála bia.28 In Éirinn, tá 10% ar a laghad de
theaghlaigh i mbochtaineacht bia, is é sin an neamhábaltacht aiste bia
cothaitheach leordhóthanach a bheith acu mar gheall ar shaincheisteanna
inacmhainneachta agus inrochtaineachta.29 Tá sé seo in ainneoin go bhfuil
Éire ar cheann de na náisiúin is saibhre ar an phláinéid, agus gur chuir The
Economist síos uirthi mar an tír is sábháilte ar domhan ar bhia in 2017.30
Cuireann sé seo béim ar a thábhachtaí atá breithnithe iomlánaíoch ar
bheartas bia agus ar shaincheisteanna slándála bia, ní hamháin machnamh
a dhéanamh ar mhéid foriomlán an bhia a tháirgtear nó atá ar díol, ach ar
chumas daoine teacht ar aiste bia leordhóthanach, sláintiúil agus oiriúnach
go cultúrtha dóibh féin.
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3.0 Timpeallacht Dúshlánach
Feirmeoireachta in Éirinn
Bíonn
tionchar
ag
neamhchinnteachtaí
Brexit,
COVID-19 agus athrú aeráide
ar
mhargadh
easpórtála
éagobhsaí a théann i bhfeidhm
ar phraghas agus méid an bhia
Le
a tháirgtear anseo.31
tacaíocht ó fhóirdheontais arda
na Scéime Íocaíochta Bunúsaí
faoin CAP, is féidir le húinéirí
talún ar scála mór maireachtáil
ar na suaití eacnamaíocha seo,
ach beidh sé deacair d’fhiontair
feirmeoireachta níos lú leanúint
ar aghaidh.32

Chruthaigh
an
córas
talmhaíochta
a
d’fhorbair
agraibhia agus an rialtas
roimhe
seo
timpeallacht
chontúirteach
agus
neamhbhuana
d’fheirmeoirí
beaga agus meánmhéide, do
phobail tuaithe agus don
domhan nádúrtha timpeall
orthu. Seo a leanas cuid de na
cúiseanna lenár dtimpeallacht
eacnamaíoch, shóisialta agus
nádúrtha atá ag dul in olcas:

• Tá samhail fóirdheontais reatha an EU, le tacaíocht ó rialtais na
hÉireann i ndiaidh a chéile, bunaithe ar achar talún atá táirgiúil. Tá
sé seo an-oiriúnach do bheostoc agus déiríocht - na hearnálacha
astaithe is mó atá againn.33
• Déanann Teagasc cur síos ar 34% d’fheirmeoirí na hÉireann mar
“leochaileach go heacnamaíoch” - sa Tuaisceart agus san Iarthar
tá an ﬁgiúr seo chomh hard le 41% agus ag ardú.34
• Tá praghsanna mairteola stoptha agus laghdaithe, arna mbaint
amach ag comhaontuithe trádála, allmhairí EU níos saoire agus
suaití margaidh.35
• Tháinig méadú 54% ar tháirgeadh bainne ó 2005-2018.36 Mar
sin, léirigh géarchéim COVID-19 íogaireacht na margaí
easpórtála, agus praghas an bhainne le titim 20% dá bharr.37
• Caithﬁdh go leor feirmeoirí oibriú go páirtaimseartha lasmuigh
den fheirm,38, cé go bhfuil go leor de na daoine “leochaileacha” os
cionn 55 bliana d’aois agus a n-ioncam a fhorlíonadh leis an
bpinsean stáit. Ní bheidh an líon sábháilteachta seo ag an nglúin
óg nuair a chuirfear feirmeacha ar aghaidh chucu, mar sin is dóigh
go leanfaidh an laghdú ar líon na feirmeoireachta.39
•Mar thoradh ar chlár oibre polaitiúil na hÉireann maidir le brabús
i ngach earnáil, baineadh úsáid dhian as lotnaidicídí agus
leasacháin níotráite san fheirmeoireacht, chomh maith le
himréiteach talún agus draenáil níos déine.40
• Tá mórimeachtaí aeráide ag dul i bhfeidhm ar ioncaim feirme ag
méadú, tá caillteanas bithéagsúlachta ag luasghéarú, agus
cuireann truailliú cothaitheach ó fheirmeacha go mór le damáiste
comhshaoild’uiscebhealaí na hÉireann.41
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4.0 An Comhbheartas
Talmhaíochta (CAP)
agus Rochtain Talún
Is é an Comhbheartas Talmhaíochta príomhchreat rialála an EU do
thalmhaíocht san Eoraip. Socraíonn sé caighdeáin maidir leis an gcaoi ar
féidir tacaíocht airgeadais a thabhairt d’fheirmeoirí i dtimpeallacht
dhúshlánach eacnamaíoch, agus soláthraíonn sé bealaí freisin chun
tionscnaimh um chosaint an chomhshaoil a mhaoiniú ar thalamh feirme
agus faoin tuath. Dearadh CAP ar dtús chun tacú le táirgeoirí bia, slándáil
bia a fheabhsú agus pobail tuaithe ar fud na hEorpa a fheabhsú. Gach
bliain, dáileann an EU €58 billiún tríd an mbeartas.42 Tá an ciste roinnte ina
dhá philéar:
Téann cistí Philéar I chuig
íocaíochtaí díreacha, arb iad na
príomhbhealaí tacaíochta
d’fheirmeoirí faoi CAP. Sa
tréimhse buiséid 2014-2020,
b'ionann íocaíochtaí díreacha
agus 75% de bhuiséad iomlán an
CAP.43

Faigheann Philéar II an chuid eile
agus tacaíonn sé le beartas
forbartha tuaithe chomh maith le
tionscadail
agra-chomhshaoilspriocdhírithe
ar thalamh feirme, chun gnáthóga
nádúrtha agus talamh feirme
ard-nádúir a chosaint. De réir mar
a théann buiséad foriomlán an
CAP níos lú le himeacht ama,
faigheann Philéar II níos mó
ciorruithe ainneoin cuidiú le pobail
seachas le daoine aonair44

• Tá fócas an CAP athraithe i dtreo feirmeoireacht inbhuanaithe agus cosaint
an chomhshaoil a chur chun cinn, ach is beag cistí atá dírithe ar na
haidhmeanna sin (30% de Philéar II, atá le laghdú 26%).45
• Cé go spreagtar gach feirmeoir chun táirgeadh a mhéadú, bronntar
fóirdheontais i bhfad níos mó orthu siúd a bhainistíonn limistéir mhóra talún
ná feirmeoirí a bhfuil gabháltais talún níos lú acu. Cé go bhfuil fáil na
n-íocaíochtaí ag brath ar chaighdeáin leasa comhshaoil agus ainmhithe a
choinneáil, agus cloí le dea-chleachtais chomhshaoil bhunúsacha, léiríonn
staidéir ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa go raibh tionchar neamhbhríoch ag na
bearta comhshaoil faoin CAP ar thalmhaíocht a ghlasú.46
• Spreagann fóirdheontais níos mó le haghaidh níos mó talún ﬁontair níos
mó chun a n-úsáid talún a mhéadú, ag cur le héagothroime mhéadaithe - san
EU, tá níos mó ná 50% den talamh talmhaíochta ag 3.1% de ghnólachtaí
feirmeoireachta.47
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Tá comharthaí ann go bhféachann cuid
de na feirmeoirí is saibhre le leas a bhaint
as an gcóras seo trí thalamh imeallach a
cheannach le luach táirgeachta lag. Ní
fhéadfaidh siad an talamh seo a úsáid
ach mar bhealach chun a gcuid fóirdheontas a chosaint sa todhchaí. Tá siad i
dteideal an talamh a thabhairt do ghaolta óga ar féidir leo níos mó cistí a
tharraingt trí fhóirdheontais Scéim na
bhFeirmeoirí Óga. Is é an t-aon úsáid a
d’fhéadfadh a bheith ag na feirmeoirí ar
scála tionsclaíoch seo le haghaidh réadmhaoine mar seo ná le haghaidh
plandálacha monacultúir sprúis sitka, ag
scriosadh an chomhshaoil don phobal
áitiúil.48

Cuid lárnach den ráiteas um Fhlaitheas
Bia is ea cearta aon duine páirt a
ghlacadh i dtáirgeadh inbhuanaithe bia
dá bpobail agus dá chomhshaoránaigh.49
Tá idirbheartaíocht ar bun maidir le hathchóiriú CAP do na 2020idí - tá méadú ar
an íosluach agus uasteorannú an uasluacha in íocaíochtaí díreacha lárnach chun
éagothroime laistigh den tionscal a
laghdú agus céim i dtreo luaíocht a
thabhairt do chleachtais inbhuanaithe.

“Baineann ceannasacht bia le níos mó ná bia áitiúil
amháin - baineann sé le cearta - ár gcearta
rochtain a fháil ar thalamh, acmhainní, síolta
agus eolas.”
–Flaitheas Bia na hÉireann, “Forógra”
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5.0 COVID-19 - Múscailt dár
gCóras Bia
Chuir géarchéim COVID-19
béim ar go leor de na frailtí inár
gcóras
bia
corparáideach
domhanda atá leagtha amach
cheana sa leabhrán seo. Níor
sciathadh an córas bia, atá
ríthábhachtach do riachtanais
marthanais
an-bhunúsacha
daoine,
ón
gcruachás
eacnamaíoch agus sóisialta a
chruthaíonn an ghéarchéim
sláinte seo. I laethanta tosaigh
na
srianta,
cheannaigh
ollmhargaí scaoll a cheannach,
mar bhí eagla ar dhaoine go
bhféadfadh seilfeanna folamh,
cé gur fhan slabhraí soláthair
láidir. Meabhraíonn eagla na
ndaoine dúinn, áfach, nach
féidir linn an slabhra soláthair
‘díreach in am’ a ghlacadh go
deonach. Mar gheall ar an
múchadh
in
earnálacha
éagsúla
déantúsaíochta,
ardaíodh imní faoi ghnéithe
den slabhra soláthair. Mar
shampla, bhí imní ann faoi
ghanntanas soláthairtí bosca
uibheacha mar gheall ar
bhriseadh
isteach
sa
déantúsaíocht50
In Éirinn chuir ráig de fhliú
éanúil le linn na paindéime
isteach
ar
sholáthairtí
uibheacha51 Meabhraíonn sé
seo dúinn go n-oibríonn an
córas bia domhanda slabhraí
soláthair
fada,
atá
comhdhéanta de go leor
céimeanna ón bhfeirm go dtí
an forc, agus is minic a bhíonn
bia agus táirgí bia ag racaíocht
suas le ‘míle bia’ fada sula
sroicheann siad ár gcuid plátaí.
In Éirinn, bhí deacrachtaí ag
táirgeoirí beaga a soláthar a
chur ar an margadh le dúnadh
bialanna,
caiféanna
agus
margaí feirmeoirí ag tús an
ghlasála.

Mar sin féin, spreag an
ghéarchéim smaointe i measc
go
leor
saothróirí
agus
gníomhaithe
bia,
agus
bunaíodh córais nua seachadta
bosca bia agus ordú ar líne, a
bhfuil sé mar aidhm acu
táirgeoirí agus tomhaltóirí a
nascadh níos dírí lena chéile.
Mar shampla, tá leathnú tagtha
ar ordú grósaeireachta ar líne
‘Neighbourfood’, atá lonnaithe
agus tá
i gCorcaigh,52
díospóireachtaí ar siúl maidir le
Caibidil Éireannach a bhunú
den ardán foinse oscailte, ‘The
Open
Food
Network’.53
Cumasaíonn an dá ardán táirgí
a dhíol ar líne, ag tairiscint
corrlach i bhfad níos airde don
táirgeoir ná mar a tharlódh de
ghnáth
trí
mhór-iolraithe
miondíola. Thuairiscigh go leor
saothróirí orgánacha a raibh
scéimeanna
bosca
agus
seachadta acu cheana méadú
mór san éileamh le linn an
ghlasála. Ina theannta sin,
tháinig méadú ar dhíolacháin
síolta glasraí agus plúir, rud a
léiríonn gur thosaigh a lán
daoine ag fás agus ag bácáil a
gcuid
féin
le
linn
na
paindéime.54 Cé go bhfuil sé
seo dearfach, bhí sé deacair ar
go leor daoine síolta a
cheannach, ag cur béime ar
thábhacht cheannasacht síl
agus bogadh i dtreo sábháil
síolta.
Chuir géarchéim COVID-19
béim ar go leor héagóracha sóisialta agus eacnamaíocha sa
chóras bia. Gach bliain, bíonn
táirgeoirí móra bia ag brath ar
obair shéasúrach agus go minic
imirceach.
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De ghnáth ní thugtar faoi deara an
obair fhómhair seo atá ag dul ar gcúl, a
bhfuil ról tábhachtach aige sa bhiashlabhra. Is minic a bhíonn pá íseal aige
seo freisin, agus bíonn oibrithe
imirceacha i mbaol a shaothraithe go
háirithe mar thoradh ar chonarthaí
neamhfhoirmiúla.55 Le linn an ghlasála, cuireadh iallach ar thíortha ar fud
na hEorpa eisceachtaí a chur i
bhfeidhm maidir le srianta taistil agus
dúnadh teorainneacha lena chinntiú
go bhféadfadh na mílte oibrithe
imirceacha a oibríonn de ghnáth ar
fheirmeacha ina dtíortha leanúint
orthu ag déanamh amhlaidh le linn na
géarchéime. Chun é sin a éascú, bhí sé
mar aidhm ag treoir ón EU le linn na
paindéime a

chinntiú go bhféadfadh ‘oibrithe criticiúla’, lena n-áirítear iad siúd in earnáil
an bhia taisteal chuig a n-áit oibre laistigh den EU.56
Cúis imní eile le saothair sa chóras bia
ná go mbíonn dálaí oibre agus pá go
minic, agus fadhbanna sláinte meabhrach agus ﬁsiceach coitianta i
measc iad siúd atá ag obair ar línte
táirgeachta bia57
Cuireadh béim ar an gcontrárthacht
idir sláinte oibrithe bia agus an
tábhacht a bhaineann leis na línte
soláthair a choinneáil oscailte gur
tharla go leor braislí de COVID-19 i
monarchana próiseála feola in Éirinn.58

Ar leibhéal domhanda, tá COVID-19 níos measa fós ar na neamhionannais agus na
héagóracha atá ann. Is dóigh go gcuirﬁdh dífhostaíocht agus meath eacnamaíoch
daoine i mbochtaineacht bia, cé nach mbaineann go leor ar fud an domhain leas as
fóirdheontais pá rialtais nó pacáistí leasa agus tá siad ag brath ar charthanas. Ag tús
na paindéime, thug Stiúrthóir Chlár Bia Domhanda na Náisiún Aontaithe foláireamh
go bhféadfadh méadú suntasach a bheith mar thoradh ar COVID-19 i líon na ndaoine
a bhfuil ocras orthu ar fud an domhain, rud a d’fhéadfadh ‘gorta de chomhréir an
Bhíobla’ a dhéanamh má dhéantar gníomh nár glacadh chun an cás a mhaolú agus a
fheabhsú.59
Is múscailt é COVID-19 nach bhfuil gach rud go maith inár gcóras bia agus go spreagann an córas bia corparáideach domhanda ceannasach éagothroime do tháirgeoirí
agus do thomhaltóirí araon. Tá gníomh ar bhonn chun ceannasacht bia a thógáil agus
dul i mbun feachtais, agus beartais an rialtais chun forbairt córas bia atá cothrom go
sóisialta agus go comhshaoila fhorbairt níos tábhachtaí ná riamh. An dtabharfaimid
aird ar an rabhadh, nó an leanfaimid ar aghaidh ag codladh ó ghéarchéim go
géarchéim?
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5.1 Ár gCóras Bia a Chlaochlú
trí Fhlaitheas Bia
Is léir nach bhfuil ár gcóras bia
oiriúnach chun críocha sóisialta nó
comhshaoil. Teastaíonn bealaí nua
uainn chun dul i ngleic le beartas
bia. Cur chuige criticiúil amháin is
ea ceannasacht bia a bhfuil go leor
féidearthachta ann agus muid ag
aistriú chuig samhail bia agus
feirmeoireachta atá ar aon dul le
teorainneacha an phláinéid, a
chothaíonn
pobail,
agus
a
sholáthraíonn
slite
beatha
inbhuanaithe do tháirgeoirí bia.
Soláthraíonn ceannasacht bia
bealach radacach don chóras bia a
atreorú ar bhealach a thugann
cumhacht do phobail bia a
tháirgeadh go hinbhuanaithe, ar
aon dul le nósanna agus traidisiúin
áitiúla. Tarraingíonn sé aird freisin
ar chóras bia daonlathach, le
guthanna difriúla ag tabhairt
rochtana ar fhóraim déanta
beartas, seachas ag pribhléid
guthanna an talamhghnó agus na
mórpháirtithe corparáideacha. In ár
n-iarracht aghaidh a thabhairt ar
na géarchéimeanna aeráide agus
bithéagsúlachta agus domhan a
chruthú a chuireann folláine an
duine agus an phláinéid os cionn
brabús
príobháideach,
gníomhaíonn ceannas bia mar
shiombail chumhachtach dóchais
agus claochlaithe.
Cé gur dúshlán ollmhór é ár gcóras
bia a athrú, gan amhras, tá a fhios
againn go bhfuil sé indéanta agus
bunúsach é sin a dhéanamh. Tá
tionscnaimh agus feachtais ar an
talamh ag dul chun cinn ar fud an
domhain chun córais bhia níos
inbhuanaithe, níos daonlathaí agus
atá leabaithe go háitiúil a fhorbairt.

I California, tá an tionscadal ‘Food
Commons Fresno’ ag cruthú córas
bia atá leabaithe go háitiúil a
thugann tosaíocht do chleachtais
athghiniúna agus a chabhraíonn le
feirmeoirí agus táirgeoirí bia a
gcuid táirgí a fháil do thomhaltóirí,
agus
tacaíocht
a
sholáthar
d’fheirmeoirí agus do tháirgeoirí
bia nua.60
In Éirinn, tá méadú tagtha ar líon na
scéimeanna
Talmhaíochta
le
Tacaíocht Pobail (CSA) le blianta
beaga anuas, le CSA Chathair
Bhaile Átha Cliath a bunaíodh in
2012 mar shampla amháin.61
Tabharfar
cuairt
arís
ar
acmhainneacht chlaochlaitheach
na CSAnna níos déanaí sa
leabhrán.
I gCúba, chuidigh méadú tapa i
dtalmhaíocht uirbeach, margaí
feirmeoirí,
fás
pobail,
agus
comharchumainn feirmeoirí le
gorta a chosc tar éis titim an
USSR.62
Is eagraíocht idirnáisiúnta é La Via
Campesina atá i mbun feachtais ar
son fhlaitheas bia. Is ‘gluaiseacht
idirnáisiúnta é a chomhordaíonn
eagraíochtaí tuathánacha táirgeoirí
beaga agus meánmhéide, oibrithe
talmhaíochta, mná tuaithe, agus
pobail dhúchasacha ón Áise, an
Afraic, Meiriceá, agus an Eoraip’.63
Leanfaimid ar aghaidh anois chun
roinnt
bealaí
agus
samplaí
praiticiúla a phlé, ar bhealach níos
mionsonraithe, a d’fhéadfadh sinn
a
threorú
ón
gcóras
bia
corparáideach atá againn inniu go
córas bia atá fréamhaithe i
bprionsabail fhlaitheas bia.
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6.0 Tá Bealach Eile ann Roinnt Samplaí Praiticiúla
Ní bhraitheann go leor feirmeoirí in Éirinn aon dreasacht chun
éagsúlú nó bogadh ón ngnáthfheirmeoireacht, ní fheiceann
siad aon mhargadh inbhuanaithe chun é sin a dhéanamh. Mura
bhfuil an fheirm inmharthana, glacfaidh an chuid is mó díobh
post lasmuigh den fheirm chun ioncam a threisiú.64 Tá sé
deacair roghanna eile a fheiceáil nuair a thacaíonn onnmhairí
agus ollmhargaí leis na margaí is mó. Leanann feoil agus
déiríocht a tháirgtear go coinbhinsiúnach an slabhra soláthair
seo, a eisiann go minic réimse leathan bia inbhuanaithe,
orgánach agus áitiúil.
Mar sin féin, tá níos mó feirmeoirí ag imeacht ó éilimh na
feirmeoireachta tionsclaithe65 agus ag glacadh le cleachtais
talmhaíochta malartacha; tá siad ag bogadh ó aonchultúir féir
go dtí ilchultúir ainmhithe agus barra, go cáilíocht thar
chainníocht, go bheith ag obair leis an dúlra seachas ina
gcoinne.
Tugann suirbhéanna ó Red C agus PwC le ﬁos go bhfuil
margadh ann chun tacú leis na feirmeoirí seo: tá tomhaltóirí
díograiseach faoi bhia a tháirgtear go háitiúil, cé gur dóichí go
gceannóidh daoine óga agus daoine gan chleithiúnaithe táirgí
inbhuanaithe a fhoinsítear go háitiúil agus go bhfuil siad sásta
praghas cothrom a íoc.66
In ainneoin - nó b’fhéidir mar gheall ar - paindéim COVID-19, tá
an margadh do bhia a tháirgtear go háitiúil ag fás, agus tá
margaí seachadta bosca torthaí agus glasraí ag leathnú.67 Ina
theannta sin, tá treocht ann go bhfuil líon méadaitheach
veigeatóirí agus veigeáin ag iarraidh a n-iontógáil
plandaí-bhunaithe a mhéadú ar chúiseanna a bhaineann le leas
ainmhithe agus lorg carbóin bia.68 Tá amhras ann faoi chumas
fheirmeoirí na hÉireann an margadh seo a sholáthar nuair a
smaoinímid ar an áit a bhfaightear an oiread sin dár mbia
cothaitheach:69

1%

• Táirgeann 1% d’fheirmeacha na
hÉireann glasraí don mhargadh agus tá
úlloird ag níos lú fós.
• In 2017, d’allmhairigh Éire 72,000
tonna prátaí, 47,000 tonna oinniún,
31,000 tonna de ghlasraí fréimhe eile
agus 60,000 tonna úlla.
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Ach leis an spéis atá ag fás i dtorthaí agus i
nglasraí áitiúla, tugann na ﬁgiúirí seo le
tuiscint go bhfuil deis ann fás sa mhargadh
agus dreasacht chun éagsúlú a dhéanamh.
Is féidir le feirmeacha beaga leas a bhaint as
seo: de réir staidéir ón gCoimisiún Eorpach,
tá siad níos inoiriúnaithe agus níos athléimní i bhﬁanaise na gcoinníollacha
seachtracha, agus tá siad níos cumasaí
slabhraí soláthair níos giorra a shaothrú
d’fhonn ioncam nua a ghiniúint.70 Dóibh
siúd a leanann orthu ag táirgeadh feola, is
iomaí feirmeoir a fheiceann feirmeoireacht
inbhuanaithe, orgánach le margadh áitiúil
mar an bealach is fearr chun a slite beatha a
chosaint sa todhchaí.71
Tá straitéis Farm to Fork (F2F) an
Choimisiúin Eorpaigh deartha chun an
athléimneacht seo a neartú trí aghaidh a
thabhairt
ar
thorthaí
eacnamaíocha
éagóracha ar an slabhra soláthair bia.
Molann F2F sprioc go ndéanfaí 25% de
thalamh talmhaíochta an EU a shaothrú go
horgánach faoi 2030 agus laghdú ar ionchur
ceimiceach san am seo. Cé go dtacaíonn sé
seo le Straitéis Bithéagsúlachta 2030 an EU,
féachann sé freisin le hinacmhainneacht bia
a
chaomhnú,
ag
giniúint
torthaí
eacnamaíocha níos cothroime sa slabhra
soláthair. Socraíonn F2F an sprioc “gurb é an
bia is inbhuanaithe an bia is inacmhainne
freisin”.72
Cé go bhfuil spriocanna F2F leabaithe níos
mó i CAP leasaithe, tá feirmeoirí ag cruthú
réitigh cheana féin chun aghaidh a thabhairt
ar rochtain mhíchothrom ar an slabhra
soláthair ar leibhéal gníomhaíocht bonn.
Soláthraíonn an t-idirlíon teagmháil idir
feirmeoir agus tomhaltóir, agus is sampla é
Foodture.ie d’eolaire simplí ar líne do
sholáthraithe áitiúla agus náisiúnta táirgí
orgánacha ar ardchaighdeán.73 Tá córais
mar seo i riocht maith le fás. Tá feasacht
faoin tionchar a bhíonn ag ár nósanna
caiteachais ar an domhan ag éirí níos
suntasaí le gach turraing aeráide agus
eacnamaíochta nua. Is gníomh díreach é
siopadóireacht áitiúil ó fheirmeoirí atá ag
iarraidh a dtionchar ar an gcomhshaol a
laghdú chun a dtionchar féin a laghdú.
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6.1 An t-Aistriú a Dhéanamh
Cosc ar fheirmeoirí atá ag aistriú ó ghnáthchórais go córais atá níos
neamhdhíobhálaí don aeráid is ea an tréimhse aistrithe, a thógfaidh idir dhá
agus cúig bliana.74 Is tráth é seo a laghdaítear táirgeacht de réir mar a
théann feirmeoirí in oiriúint d’obair gan lotnaidicídí ceimiceacha, leasacháin,
ionchuir tréidliachta, nó síol barr paitinnithe ag cuideachtaí agraiceimiceacha
mar Monsanto. Ach le níos lú ionchur, laghdaítear costais freisin.75

I measc na gclár reatha atá ar fáil le haghaidh tacaíochta éagsúlú tá:
• Scéim Feirmeoireachta Orgánach (soláthraíonn sí íocaíocht bhunúsach
as talamh atá á thiontú go stádas orgánach)76
• An Scéim Agra-Chomhshaoil Glas Ísealcharbóin (GLAS)77
• Scéim Bhunaithe Coillearnaí Dúchasach78
• Clár Dúlra Atlantach Fiáin LIFE-IP PAF (chun Líonra Natura portaigh a
chosaint agus a athshlánú feadh chósta an Atlantaigh)79
Bíonn sé deacair rochtain a fháil ar go leor scéimeanna, frámaí ama
iarratais ghearr a bheith acu, agus déantar go leor iarratas nua GLAS a
dhiúltú, rud a léiríonn toil pholaitiúil íseal lena chinntiú go gcuirtear
beartais atá tairbheach don chomhshaol i bhfeidhm ar scála mór.80 Tá sé
beartaithe scéimeanna agra-chomhshaoil a nuashonrú de réir mar a
mhúnlaítear CBT (le béim ar an straitéis Farm to Fork), beartas an rialtais
agus beartas talmhaíochta an EU do na 2020idí.81 Bealach iontach chun
claochlú na feirme a thosú ina fhiontar inbhuanaithe agus bithéagsúlachta
is ea a bheith páirteach sa ghluaiseacht ‘Farming for Nature’. Is
tionscnamh é seo a chuireann eolas agus comhoibriú chun cinn chun
‘Feirmeoireacht Dúlra Ardluacha’ a bhaint amach agus a sholáthraíonn
leideanna praiticiúla maidir le conas tosú.82

De réir mar a dhéantar feirm inbhuanaithe a éagsúlú, cuirﬁdh margaí nua iad féin i
láthair, gheobhaidh táirgí na praghsanna préimhe a bhaineann le bia orgánach,
agus feabhsaítear caidreamh an fheirmeora le ceannaitheoirí bia. Cothaítear an
feirmeoir, an talamh agus an pobal go léir.
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6.2 Céimeanna I dTreo
Seicheamh Carbóin
Féarach
Clúdaíonn féaraigh thart ar 31% den achar talún domhanda, agus thart ar
70% den talamh talmhaíochta iomlán.83 Feidhmíonn talamh talmhaíochta
mar fhoinse nó mar doirteal le haghaidh astaíochtaí GHG. Braitheann cibé an
ndéanann an talamh seo dochar don timpeallacht nó an gcabhraíonn sé leis an
gcomhshaol ar an gcaoi a roghnaíonn muid é a úsáid.
Bíonn tionchar ag ﬁú na rogha ainmhithe atá ag innilt ar fhéarach ar
astaíochtaí ón ithir. Mar shampla, astaíonn tailte féaraigh féaraigh caorach níos
lú ocsaíd nítriúil (N2O) ná na cinn féaraigh eallaigh, go háirithe le linn leá an
earraigh, agus is eol go dtagann na hastaíochtaí is ísle san iomlán ó fhéarach
neamh-innilte.
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Tailte móna
Tá acmhainneacht ollmhór ag portaigh
na hÉireann maidir le seicheamh
carbóin. Mar sin féin, nuair a dhéantar
iad a dhraenáil agus a úsáid le
haghaidh talmhaíochta agus breosla,
bíonn ithreacha móna orgánacha
saibhir ina “hotspot astaíochtaí”.85
B’fhéidir go mbraitheann feirmeoirí go
spreagtar iad chun a n-ithreacha móna
a dhraenáil chun táirgiúlacht a mhéadú
sa ghearrthéarma, ach méadaíonn ithir
móna draenáilte an baol tuilte agus
cuireann sí an oiread carbóin leis an
atmaisféar anseo gach bliain le

hastaíochtaí carranna bliantúla iomlána
na hÉireann, agus leanann sí ar aghaidh
ar feadh 20 - 30 bliain. tar éis stopadh
gníomhaíochtaí talmhaíochta.
Mar sin féin, má dhéantar bainistíocht
mhaith orthu, is féidir le portaigh a
bheith ina doirteal carbóin agus
gníomhú mar spúinse chun uiscí tuile a
ionsú. Chun seo a dhéanamh ní mór
dúinn draenacha a bhac agus
éiceachórais na dtailte portaigh
nádúrtha a athbhunú. Chuirfeadh sé
seo le maolú an athraithe aeráide, le
tuilte a chosc agus le bithéagsúlacht a
chur chun cinn.86

Talamh Uirbeach
De ghnáth ní smaoinímid ar an gcathair
mar áit ina bhfuil go leor carbóin
seiceamh, ach tá an-acmhainneacht ag
ithreacha uirbeacha maolú GHG.
Fuarthas go bhfuil carnadh carbóin
láidir i spásanna glasa na cathrach, ó
cheantair bláthanna ﬁáine nádúrtha i
bpáirceanna cathrach go dtí na crainn a
líneann na sráideanna agus a fhásann i

ngairdíní bruachbhailte. Tá seiceamhle
feiceáil go háirithe sna hithreacha faoi
chrainn agus faoi fhásra coillteach,
agus mar sin de bharr crainn a
phlandáil in ithreacha oscailte seachas
faoi dhromchlaí bréifnithe, nuair is
féidir, tá i bhfad níos mó féidearthachta
seiceamh carbóin ann.87
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6.3 Cás-Staidéar Ian Douglas, Co. na Mí.
D’fhás Ian Douglas aníos ar fheirm a theaghlaigh i gContae na Mí. Agus é in ann
an fheirm a oidhreacht, threoraigh sé seo a roghanna oideachais agus gairme a
thug ciorcal iomlán dó ar ais.
Ian: Is gnáthfheirm mheánmhéide na Mí é ár bhfeirm. Tá ithreacha táirgiúil ach trom
go leor, mar sin is féidir le barra a bheith ar an gceann is fearr ar domhan i mbliain
mhaith nó tromluí iomlán i drochbhliain. Ba iad diúilicíní mairteola agus ramhrú (iad
a chríochnú sula maraíodh iad) na príomhghníomhaíochtaí feirmeoireachta i mo
cheantar agus ar ár bhfeirm. Tá a lán caorach againn freisin. Bhí siad i gcónaí mar
chuid den mheascán ach tá siad níos tábhachtaí le blianta beaga anuas mar tá a
bpraghas níos iontaofa.
Is é an t-athrú is mó le blianta beaga anuas nach féidir le feirmeoir beag go
meánach maireachtáil mhaith a dhéanamh ó tháirgeadh mairteola níos mó. I mo
shaolré (tá mé 30), bhí feirmeoirí i gcónaí ag brath ar fhóirdheontais, ach le staid an
rósholáthair agus an titim san éileamh, ní gá do mhonarchana, ollmhargaí agus
soláthraithe praghas réasúnta a íoc le feirmeoirí as a gcuid táirgí.

Cad iad do phleananna don fheirm?
Trí chomharbas pleanáilte beidh mé ag bainistiú 85% den mhaoin laistigh de na 5
bliana amach romhainn. Is é ár bplean bogadh ar shiúl ón tsamhail táirgeachta
tráchtearraí atá ann faoi láthair agus ionchuir a laghdú a oiread agus is féidir. Ag
baint úsáide as cur chuige pleanála feirme iomláine, tá sé beartaithe againn ﬁontar
measctha barr agus mairteola a fhorbairt. Faoi láthair mheasfaí go mbeadh níos lú
ná 5% dár bhfeirm mar luach don fhiadhúlra. Le himeacht aimsire, trí mheascán
d’athbhunú fálta sceach, foraoisiú, agra-fhoraoiseacht agus féarthailte saibhir
speiceas a chur chun cinn, tá súil againn go dtiocfaidh an líon sin níos gaire do 80
nó 90%.

Cad iad na tacaíochtaí / fóirdheontais stáit atá á rochtain agat?
Faoi láthair is í an íocaíocht aonair feirme an príomh-fhorlíonadh airgid ar an
bhfeirm. Gan é bheimis imithe i bhfad ó shin. Déantar íocaíochtaí níos lú eile a
fhaighimid trí dheontais choillteoireachta faoin scéim bunaíochtaí Coillearnaí
Dúchasacha, deontais a ghlasú trí GLAS, ar íocaíocht agra-chomhshaoil bunaithe ar
chomhlíonadh é do thionscnaimh cosúil le clúdach éan ﬁáin a phlandáil agus fálú a
dhéanamh ar uiscebhealaí. Ina theannta sin, tá barr pónairí fava curtha againn faigheann muid deontas de €250 / ha faoi thionscnamh chun níos mó feirmeoirí a
spreagadh chun próitéin dúchasach a tháirgeadh.

Cén gaol atá agat / ag an bhfeirm leis an tomhaltóir bia?
Níl sè ann. Ní dhíoltar aon chuid dár dtáirge go háitiúil agus níl aon amhras orm ach
go bhfanann cuid mhór de laistigh den tír. Tá uaineoil beagáinín difriúil. Dhíolfaí i
bhfad níos mó dár n-uan go náisiúnta. Soláthraímid seamlas beag áitiúil freisin a
théann ar aghaidh chun búistéirí áitiúla a sholáthar. Maraítear dornán dár n-uan do
theaghlaigh agus do chairde, mar sin ar a laghad tá slabhra soláthair gairid againn.
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Conas a bhraitheann tú faoin bhfeirmeoireacht mar shlí bheatha?
Spreagadh agus crith. Tá an t-athrú aeráide, díreach cosúil le géarchéim
COVID-19, ag cruthú an oiread deiseanna agus dúshlán. Tá sé deacair a fháil
amach an mbeinn ag smaoineamh ar rudaí mar ionchur íseal agus
feirmeoireacht bhitheolaíoch mura mbeadh an bhithéagsúlacht agus athrú
aeráide ag tiomáint an chomhrá.
Tá daoine ag múscailt a mhéid a chuaigh an fheirmeoireacht sa treo mícheart
agus tá sin ag cruthú deis margaidh do tháirgí bia atá fíor-inbhuanaithe, fónta
ó thaobh na bitheolaíochta de agus a bhí ann ar imeall táirgeadh bia le blianta
fada. Anois, le díol díreach agus na meáin shóisialta, is féidir le feirmeacha a
bheith oscailte don tomhaltóir, agus tá daoine atá ag déanamh ceart de bharr
na talún, a n-ainmhithe, a mbarr agus a sochaí in ann níos mó a iarraidh ar a
gcuid saothair.
Beidh ról tábhachtach ag deontais agus fóirdheontais freisin, mar a bhíonn acu
i gcónaí. Is dóigh go mbeidh baint ag suas le trian de na híocaíochtaí feirme go
léir le bearta comhshaoil sa todhchaí. Ach ní féidir linn (banc a dhéanamh air
seo. )glacadh go hiomlán le seo .Caithﬁdh daoine atá ag iarraidh difríocht a
dhéanamh dul amach ag béicíl faoina dtáirge agus an tomhaltóir a spreagadh
gan ceannach ón ollmhargadh.

3ha de choillearnach a
cuireadh faoin scéim
coillearnach dúchasach

Réimse pónairí fava curtha le druileáil
dhíreach. Ní chuireann druileáil dhíreach
isteach ar an ithir mar a dhéanann sí
agus í á treabhadh. Cuidíonn sé le
carbón a urghabháil i bhfoirm chobhsaí
de charbón orgánach ithreach, ach
freisin mar charbón leachtach a
mhalartaítear idir na plandaí agus na
líonraí fungasacha san ithir. Ach cosúil
le gach rud tá míbhuntáistí leis; ní mór
dúinn Roundup a úsáid chun an féar a
mharú agus tá sé níos deacra aol agus
leasachán a ionchorprú san ithir freisin.
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7.0 Nuálaíochtaí
Inbhuanaitheachta
san Fheirmeoireacht
Mar a luadh cheana, tá modhanna talmhaíochta agus struchtúr reatha
ár ngeilleagair talmhaíochta ag déanamh dochair don timpeallacht
nádúrtha agus ag mainneachtain an bia folláin atá de dhíth ar ár sochaí
a sholáthar.
Éilíonn an ghéarchéim seo nuálaíocht ó gach leibhéal den tsochaí.
Bogfaidh nuálaíocht den sórt sin an tionscal ó chórais millteach na
gnáth-thalmhaíochta. Breathnaíonn an chaibidil seo ar chúpla sampla
de mhodhanna neamhghnásacha feirmeoireachta atá ag athrú
caidreamh daoine le bia agus leis an talamh cheana féin.

7.1 Talmhaíocht Athghiniúnach

Is grúpa cleachtas feirmeoireachta í an talmhaíocht athghiniúnach a chuireann
sláinte ithreach agus bithéagsúlacht ar ais i dtalamh díghrádaithe.88 89 Is í
aidhm na talmhaíochta athghiniúna ná carbón ithreach a fheabhsú, a
fheabhsaíonn sláinte plandaí, cothú, táirgiúlacht agus bithéagsúlacht
ghinearálta. Príomhghné de seo is ea éiceachóras saibhir miocrorgánach
ithreach a chothú. Soláthraíonn miocrorgánaigh cothaithigh riachtanacha do
phlandaí, cosúil le nítrigin. Mar mhalairt air sin, soláthraíonn plandaí fuinneamh
do na miocrorgánaigh i bhfoirm siúcraí. Tá carbóin saibhir sna siúcraí seo agus
mar sin méadaíonn siad carbón na hithreach. I measc na gcleachtas is coiteann
do chórais talmhaíochta athghiniúna tá: gan aon churaíocht, barra cumhdaigh
éagsúla, lotnaidicídí íosta, leasacháin sintéiseacha íosta agus rothlú iolrach
barr.

7.1.1 Feirmeoireacht Gan Till
Is éard atá i gceist le talmhaíocht
thraidisiúnta ithir a threabhadh agus
a nochtadh do na heilimintí. Cuireann
an próiseas seo isteach ar orgánaigh
ithreach agus scaoileann sé carbón
trí dhianscaoileadh a bhrostú.90 Ní
threisíonn agus laghdaíonn an
fheirmeoireacht
tíl
suaitheadh
ithreach, rud a chabhraíonn le carbón
a
choinneáil
san
ithir,
le
bithéagsúlacht ithreach a shaibhriú
agus
an
gá
le
leasacháin
cheimiceacha
a
mhéadaíonn
astaíochtaí gasanna tithe gloine a
laghdú.91
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7.1.2 Barraí Clúdaigh Éagsúla
Nochtann
gnáthchórais
feirmeoireachta an ithir idir séasúir
fáis. Is éard is ‘cumhdach cumhdaigh’
ann nuair a fhástar plandaí a
spreagann sláinte ithreach in ionad
an ithir a fhágáil folamh i rith an
gheimhridh nó séasúir eile nach
bhfásann.92 Tá ithir lom leochaileach
ó chreimeadh, ﬁailí agus tá éifeacht
dhíobhálach aici ar mhiocrorgánaigh
na hithreach mar gheall ar easpa bia
plandaí.93
Déanann
saothrú
cumhdaigh athshlánú agus glais i
gcothaithigh ithreach mar: nítrigin,
fosfar agus sinc. Bíonn barraí
cumhdaigh níos fearr ná ﬁailí don
spás. An níos éagsúla na barra
cumhdaigh, is folláine an ithir.94 Tá
sé seo toisc go soláthraíonn plandaí
éagsúla
bia
éagsúil
do
na
miocrorgánaigh.95
D’fhéadfadh
seamair, mustaird, seagal, vetch,
piseanna, pónairí agus ruán a bheith
i measc meascáin barr cumhdaigh in
Éirinn.96

7.1.3 Úsáid Íosta Lotnaidicídí
agus Leasacháin Shintéiseacha
Cé go bhfuil go leor córais
talmhaíochta athghiniúna orgánach,
ní riachtanas é. Mar shampla,
úsáideann
roinnt
feirmeoirí
athghiniúna
méideanna
beaga
leasacháin. Féadfaidh siad an
leasachán a chur i bhfeidhm go
díreach ar an ithir timpeall an
phlanda. Déantar é seo in ionad
leasachán a chur i bhfeidhm gan
idirdhealú ar fud páirceanna. Mar sin
féin, seachnaítear úsáid leasacháin
sintéiseach nuair is féidir. Tá go leor
feirmeoirí athghiniúna a úsáideann
ceimiceáin ag aistriú go feirm saor ó
cheimiceáin.
Bíonn
éifeachtaí
diúltacha ag leasacháin shaorga ar
mhiocrorgánaigh na hithreach agus
bíonn laghdú ar shláinte na hithreach
mar thoradh orthu.97

7.1.4 Rothlú Barraí
Mar a luadh cheana, tá éifeachtaí difriúla ag cineálacha éagsúla plandaí ar an ithir,
agus léiríodh go rothlaíonn go leor barraí éagsúla sláinte na hithreach.98 Tá
sábháilteacht ó mhainneachtain barr ag baint le héagsúlacht éagsúil barraí. Má
thugann galar ionradh ar an bhfeirm nó má bhíonn drochaimsir ann, cinntíonn go leor
speiceas nach gcaillﬁdh tú do bharra go léir. Méadóidh an éagsúlacht athléimneacht
agus slándáil bia áitiúil na feirme.
Déanann talmhaíocht athghiniúnach an t-athrú aeráide a chomhrac trí charbón a
stóráil sa talamh. Tá leibhéil níos airde de charbón ithreach tábhachtach do
thimpeallacht shláintiúil - spreagann sé beatha mhiocróbach, feabhsaíonn sé uigeacht
ithreach, feabhsaíonn sé glacadh cothaithigh, spreagann sé fréamhacha chun dul níos
doimhne, feabhsaíonn sé sláinte plandaí agus méadaíonn sé coinneáil uisce. Tá
plandaí níos sláintiúla níos resistant/ doicheallach do lotnaidí, agus tá ithreacha a
bhfuil coinneáil uisce méadaithe acu fulangach triomach agus friotaíocht ó thuilte.99
Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar thalmhaíocht athghiniúnach in Éirinn is féidir ‘Farm
2 Fork 2030 Vision’ a íoslódáil ag www.regenerativefarmingireland.com.
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7.2 Barraí Ilbhliantúla
Tagann an chuid is mó den bhia a ithimid ó phlandaí bliantúla. Plandaí a
phéacann, a shroicheann aibíocht, torthaí agus a fhaigheann bás in aon
bhliain amháin is ea bláthanna bliantúla. D’fhéadfadh buntáistí
suntasacha a bheith ag athrú ár mbarr mór ó phlandaí bliantúla go
plandaí ilbhliantúla. Maireann plandaí ilbhliantúla níos faide ná bliain
agus ní gá iad a athshealbhú go bliantúil. Cosnaíonn siad an ithir ó
chreimeadh, feabhsaíonn siad struchtúr na hithreach, méadaíonn siad
coinneáil cothaithigh éiceachórais, méadaíonn siad forghabháil carbóin,
insíothlú uisce agus bíonn siad in iomaíocht níos fearr le ﬁailí.100
D’fhonn barraí a tháirgeadh a choinníonn toradh síl agus cáilíocht an
ghléasra bliantúil agus iad ag oidhreacht an saolré ilbhliantúil, tá
agranamaíoch (saineolaithe barr) ag trasnú barraí gráin bliantúla atá
ann cheana le col ceathracha ilbhliantúla ﬁáine101 Tá siad ag ceansú
cineálacha ilbhliantúla ﬁáine freisin trí speiceas a bhfuil tréithe
inmhianaithe aige a aithint, agus cuid mhór den speiceas sin a fhás ina
dhiaidh sin. Ansin roghnaíonn na agranamaíoch na plandaí leis na
tréithe is fearr. Úsáidfear na plandaí roghnaithe le haghaidh tuilleadh
pórúcháin.102
Mar shampla, tá ‘The Land Institute’, saoráid taighde neamhspleách i
Kansas, ag pórú gráin ilbhliantúla, bíoga agus barra síl ola. Phós siad
agus dhíol siad col ceathrar den bharra cruithneachta bliantúil ar a
dtugtar Kernza. Sroicheann fréamhacha Kernza deich méadar faoin
talamh atá mór i gcomparáid le trí mhéadar cruithneachta. In ainneoin
an toraidh níos lú a bhí aige, úsáideann feirmeoirí, báicéirí agus driogairí
Kernza i Meiriceá chun a shochair éiceolaíochta.103 Tógann méadú ar
mhéid agus doimhneacht fréimhe carbón as an atmaisféar, é a
adhlacadh agus carbón a thabhairt do bhaictéir ithreach mar mhalairt
ar chothaithigh.104
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7.3 Féarach Foraoise
Is cineál agra-fhoraoiseachta é féarach foraoise. Tá sé á chleachtadh ar
Leithinis na hIbéire le breis agus 4,500 bliain agus anois clúdaíonn sé
níos mó ná 350 milliún acra ar fud na cruinne. Is éard atá i gceist leis na
córais seo crainn a chomhtháthú i gceantair atá innilte ag ainmhithe. Níl
aon rialacha dochta ann maidir leis an gcaoi a ndéantar na crainn a
chomhtháthú, cé go gcuireann an chuid is mó de chórais silvopastoral
crainn ar an gcaoi chéanna le tírdhreacha Savannah. Is féidir córais den
sórt sin a chruthú trí chrainn a chur ar fhéarach oscailte, trí ligean do
chrainn fàsta coillearnach aibiú nó tanú agus ligean don fhoráiste fás idir
na crainn.105

7.3.1 Féarach Foraoise agus an
Timthriall Carbóin
Tá géarghá le gáis cheaptha teasa a
laghdú, agus is féidir le córais
féarach
foraoise
cabhrú.
Urghabhann córais féarach foraoise
cúig go deich n-uaire níos mó
carbóin ná gnáthchórais féaraigh eile
nach mbíonn crainn iontu. Is fearr is
féidir le athchogantaigh - i.e. ba agus
gabhair - foráiste féarach foraoise a
dhíleá i gcomparáid le foráiste
traidisiúnta. Nuair a bhíonn siad ag
innilt, scaoileann na hainmhithe seo
méideanna meatáin i bhfad níos ísle i
gcomparáid
le
gnáthchórais
féaraigh. Is gasanna tithe gloine
an-chumhachtach é meatán; Tá sé
25 uair níos díobhálaí ná dé-ocsaíd
charbóin thar thréimhse 100
bliain.106

7.3.2 Féarach Foraoise agus
Toradh
Is gnách go mbíonn toradh ó chórais
silvopastoral 5-10% níos airde ná
féarach féar amháin. Tá sé seo mar
gheall ar chumas an ainmhí an
foráiste foraoise a fháil níos éasca a
dhíleá. I ndianchórais féarach
foraoise, is féidir an ráta stocála a
mhéadú faoi thrí.107 Dá bhrí sin,
mhaolódh cur i bhfeidhm córais
féarach foraoise ar scála mór an
damáiste
ó
dhífhoraoisiú
trí
iomaíocht ar thalamh a laghdú. Is
bua-bua é seo don fheirmeoir agus
don phláinéid.
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7.3.3 Sochair don Chomhshaol agus don Fheirmeoir
Cuidíonn an meascán de chrainn agus
beostoic le torthúlacht na hithreach a
fheabhsú agus taise na hithreach a
mhéadú.108 Téann an córas chun leasa
feirmeoirí freisin trí chaiteachas ar
leasachán, beatha agus luibhicídí a
laghdú. Féadann féarach foraoise an
tréimhse innilte a leathnú ionas gur
féidir le hainmhithe níos mó den bhliain
lasmuigh. Mar thoradh air sin,
laghdaítear an caiteachas ar fhorlíonta
bia le linn an tséasúir fhuar109
Ligeann
córais
silvopasture
d’fheirmeoirí a dtáirgeadh a éagsúlú. Is
féidir innilt ainmhithe a chomhcheangal
le táirgí foraoiseachta eile cosúil le
cnónna, torthaí, beacáin agus síoróip
maple.110 Soláthraíonn cúltaca má tá
bealaí iomadúla agat chun slí bheatha a
thuilleamh ó do thalamh má bhíonn rud
éigin a tháirgeann do fheirm

neamhbhrabúsach.
Beidh
feirm
bhithéagsúlachta
éagsúlaithe níos athléimní d’imeachtaí
aimsire foircneacha. Soláthraíonn crainn
scáth, cosaint ón ghaoth agus
cruthaíonn siad a microclimate ﬁonnuar
féin a thugann cosaint i gcoinne tonnta
teasa.111
Is féidir le silvopasture a bheith
tairbheach do tháirgeadh torthaí. Thug
staidéar a rinneadh i dTuaisceart
Éireann le ﬁos go gcuidíonn láithreacht
caorach in úlloird úll le scab úll a rialú
agus úsáid lotnaidicídí a laghdú. Itheann
na caoirigh na duilleoga úll go gairid tar
éis dóibh titim agus cabhraíonn siad le
dianscaoileadh
ginearálta
ábhair
orgánaigh. Cuireann sé seo stad ar
lotnaidí an scab úll ó bheith rathúil faoi
ábhar duille atá ag lobhadh.112

7.3.4 Bacainní ar Chur i bhFeidhm
Is cur chuige nua é féarach foraoise do
go leor feirmeoirí agus is cosúil go
dtéann sé contrártha lena dtraidisiúin
agus leis an méid atá foghlamtha acu
faoi fheirmeoireacht mhaith beostoic
agus torthaí. In Éirinn, a luaithe a bheidh
foraoiseacht curtha, is féidir go mbeadh
sé deacair cead a fháil an limistéar a
dhífhoraoisiú, agus i gcásanna áirithe
caithfear limistéar coibhéiseach a
phlandáil in áit eile chun déanamh suas
don dífhoraoisiú.113 Tá eagla i measc
feirmeoirí go laghdófar a luach talún má
choinnítear é.114
Teastaíonn
saineolas
ó
chórais
silvopasture chun bainistíocht a
dhéanamh,
agus
tá
costais
nua-thionscanta níos airde acu ná na
gnáthchórais feirmeoireachta.115

Teastaíonn pleanáil agus infheistíocht
fhadtéarmach chun córas den sórt sin a
bhunú.116
Tá nuálaíochtaí nua ar fheirmeacha na
hÉireann deacair mar gheall ar na
neamhchinnteachtaí reatha atá os
comhair thionscal na talmhaíochta.117
Go traidisiúnta, in aimsir an chruatain
airgeadais, bíonn claonadh ag feirmeoirí
díriú ar aidhmeanna agus riachtanais
ghearrthéarmacha.118
Faoi láthair,
d’fhéadfadh sé go mbeadh an chuma air
nach féidir infheistíocht a dhéanamh i
féarach foraoise. Is é fírinne an scéil,
áfach, gur féidir le córais féarach
foraoise cur chuige amháin a sholáthar
chun cabhrú le beogacht fhadtéarmach
an tionscail agus shláinte thimpeallacht
nádúrtha na hÉireann a chinntiú.
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7.4 Féarach Bainistithe
Rialaíonn innilt bhainistithe dlús
beostoic agus uainiú innilte. Nuair
a bhíonn féara ag innilt go
leanúnach ídíonn na cúlchistí
cothaitheach ina bhfréamhacha
go géar, rud a ídíonn ithir na
gcothaitheach
agus
an
charbóin.119 Nuair a thugtar am do
na féara téarnamh tosú ag
táirgeadh siúcra (carbóin) arís
agus é a phumpáil ar ais sa talamh
trína bhfréamhacha.120 Féadann
féarach a bhainistiú go cúramach
sláinte
ithreach,
forghabháil
carbóin, coinneáil uisce agus
táirgiúlacht foráiste a fheabhsú. Is
féidir é seo a bhaint amach trí innilt
rothlach - ainmhithe a bhogadh go
féarach úr go leanúnach agus
ligean d’fhéar féaraigh aisghabháil.
Teicníc
eile
is
ea
innilt
oiriúnaitheach il-réimse. Is éard atá
i gceist leis seo ainmhithe a
bhogadh go tapa idir padáin níos lú

agus ligean don talamh innilte
teacht chucu féin. Is féidir le
téarnamh a thógáil ó mhí in aimsir
fhliuch the, nó suas le bliain in
aimsir fhionnuar tirim. Ní mór
d’fheirmeacha stop a chur le húsáid
lotnaidicídí,
luibhicídí,
múiscnimheanna agus leasacháin
shaorga
chun
córas
feirmeoireachta
táirgiúil,
éiceolaíoch agus seiceála carbóin a
bhaint amach.121
De ghnáth tógann sé dhá nó trí
bliana
aistriú
chuig
córas
feirmeoireachta innilte bainistithe.
De réir Project Drawdown, tá sé de
chumas ag Féarach Bainistithe
16.34 gigatón dé-ocsaíd charbóin
a urghabháil ón atmaisféar thar
thréimhse 30 bliain. Mar sin féin, ní
chuimsíonn sé seo na 10 gigatón
meatáin atá á scaoileadh faoi
láthair ag ainmhithe innilte
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8.0 Talmhaíocht uirbeach
Thar na blianta, tá Éire tar éis imirce ollmhór daoine ó cheantair thuaithe
go cathracha. Chaill go leor acu aon bhaint le táirgeadh talmhaíochta.
Ligeann talmhaíocht uirbeach do dhaoine caidreamh a fhorbairt leis an
talamh agus oideachas a chur ar dhaoine faoina gcórais bia. Ag an am
céanna, tá buntáistí breise ag tionscnaimh den sórt sin maidir le línte
táirgeachta a ghiorrú, costais ó iompar a ísliú chomh maith leis na
hastaíochtaí a bhaineann leo.
Baineann an dá thionscnamh shonracha a ndéanaimid iniúchadh orthu
sa chaibidil seo le daoine ag fás a gcuid bia féin i gcathracha. Tugann na
tionscnaimh seo cumhacht do phobail agus cuidíonn siad le nasc a
athbhunú idir daoine, bia agus talamh. Tugann tionscadail den chineál
seo cuid den bhealach chun ceannas a athbhunú ar ár gcórais bia.

8.1 Gairdíní Pobail
Is éard atá i ngairdín pobail ná aon phíosa talún príobháideach nó poiblí a
ndéanann grúpa daoine garda air.122 Is é éiteas na ngairdíní pobail ná
acmhainní agus am a roinnt, agus caidrimh shóisialta a thógáil. Ní gá do
ghairdín pobail bia a tháirgeadh i gcónaí ach, sa tuarascáil seo, glacfaimid leis
gurb é sin príomhaidhm an ghairdín.

8.1.1 Buntáistí Gairdíní Pobail
Sláinte Daoine agus Áit
Méadaíonn gairdíní pobail rochtain ar bhia
úr, sláintiúil ar phraghas réasúnta.123
Méadaíonn daoine a ghlacann páirt i
ngairdíní pobail a dtomhaltas torthaí 10%
ar an meán, agus bíonn níos lú murtallach i
gceantair le gairdíní pobail. Is cineál
aclaíochta é garraíodóireacht freisin, mar
sin cuireann rannpháirtíocht i ngairdíní
pobail gníomhaíocht choirp chun cinn. Tá
baint ag rannpháirtíocht i dtalmhaíocht
uirbeach freisin le laghdú ar strus agus le
dea-shláinte mheabhrach.124
Cuireann
gairdíní pobail sláinte an phobail chun cinn
agus feabhsaíonn siad cáilíocht beatha
daoine.
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Folláine Pobail
Cuireann gairdíní pobail nasc leis an talamh
chun cinn agus cothaíonn siad meas ar an
gcomhshaol nádúrtha agus ar dhaoine eile.125
Tógann oibriú lena chéile - acmhainní agus
am a roinnt - caidrimh shóisialta agus pobail
níos láidre. Tá baint ag rannpháirtíocht i
ngairdíní pobail le clárú méadaithe vótálaithe
agus freagracht chathartha, agus rátaí
I gcomparáid le
laghdaithe coireachta.126
spásanna glasa comhchoiteanna eile tá
gairdíní pobail ar scála beag, ar chostas íseal
agus an-úsáidte. Tugtar cuairt níos mó ar
ghairdíní pobail i bpáirceanna poiblí ná in aon
chuid eile den pháirc.127
Córais
Bia
Athléimneacha
Inbhuanaitheacht

agus

Méadaíonn talmhaíocht uirbeach rochtain ar
bhia agus slándáil bia áitiúil. Tá sé seo
tábhachtach
do
theaghlaigh
neamhshábháilte bia agus do phobail fhásach
bia.128 Is ceantar uirbeach é fásach bia ina
bhfuil sé deacair bia sláintiúil inacmhainne a
cheannach. De réir Safefood.eu, d’fhulaing
teaghlach amháin as gach deichniúr in Éirinn
in 2018 ó bhochtaineacht bia.129
Is féidir le daoine a fhásann a gcuid bia féin nó
atá mar chuid de ghairdín pobail, a mbuiséid
teaghlaigh a choigeartú trí chaiteachas ar
ghlasraí agus torthaí úra a laghdú. I Seattle,
bhí saothróirí in ann a mbuiséid a fhorlíonadh
30-40%. Táirgeann go leor tionscadal
talmhaíochta uirbeach níos mó ná mar is féidir
leo an bia barrachais a ithe agus a bhronnadh
ar bhaill an phobail agus ar bhainc bhia.
Méadaíonn an táirgeacht ó thalmhaíocht
uirbeach agus gairdíní pobail athléimneacht
agus inbhuanaitheacht chóras bia na
cathrach agus laghdaíonn sé an spleáchas ar
allmhairí. Meastar freisin go bhfuil bia a
tháirgtear go háitiúil inbhuanaithe ó thaobh
an chomhshaoil de mar gheall ar na costais
charbóin
a
bhaineann
le
trádáil
idirnáisiúnta.130
D’fhéadfadh áit fhadtéarmach gairdíní
cathrach gníomhú mar fhritháireamh ar na
hastuithe a thagann ón tógáil agus ó na
foirgnimh timpeall orthu. Feidhmíonn na
crainn sna gairdíní seo feidhm chathartha
ríthábhachtach mar stórais charbóin.131
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Oideachas

Rannpháirtíocht an Phobail

Féadann gairdíní pobail ardán a
sholáthar chun eolas agus scileanna a
roinnt
trí
cheardlanna
garraíodóireachta a óstáil, ranganna
teagaisc a sholáthar agus trí imeachtaí
tástála blas nó díospóireachta a eagrú.
I staidéar amháin chuaigh 20% de na
mic léinn a thosaigh garraíodóireacht i
ngairdín pobail ar aghaidh le
garraíodóireacht a dhéanamh sa
bhaile.132 Is féidir le scoileanna áitiúla
gairdíní pobail a úsáid. Tá tionscnaimh
den sórt sin tairbheach do leanaí ós rud
é go gcuidíonn garraíodóireacht le
scileanna gluaiste a fhorbairt agus go
múineann sé dóibh faoi fhoighne.
Feabhsaíonn sé litearthacht eolaíoch
agus cabhraíonn sé le mic léinn foinsí a
gcuid bia a thuiscint.133 Is féidir le
gairdíní pobail ceardlanna éagsúla a
óstáil don phobal agus cabhrú le
daoine
scileanna
inláimhsithe
talmhaíochta agus eagrúcháin a
fhorbairt134 Tá gairdín pobail ag brath
ar rochtain ar thalamh, dálaí maithe
fáis, uirlisí garraíodóireachta, ionchuir
garraíodóireachta,
scileanna
garraíodóireachta
agus,
go
ríthábhachtach, tacaíocht ó bhaill
díograiseacha pobail. Mar sin féin, níor
cheart go sáraíonn tionscnaimh ‘Grow
your own’ ó fhreagracht an rialtais
déileáil le héagothroime an chórais
bhia.135 Tá rannpháirtíocht láidir pobail

tábhachtach do ghairdín pobail. Tá
soláthar foirne, rannpháirtíocht oibrithe
deonacha agus rochtain ar scileanna
uile riachtanach chun go n-éireoidh le
gairdín
pobail.
Is
féidir
le
ranníocaíochtaí
ó
scoileanna,
ollscoileanna,
gnóthais
agus
saorálaithe
cur
go
mór
le
hinbhuanaitheacht an ghairdín. Is
buntáiste mór é uilechuimsitheacht
agus gairdín pobail á thógáil.
Méadaíonn tacaíocht ó bhonn éagsúil
comhpháirtithe cumas an ghairdín a
bheith rathúil. Ba chóir go mbeadh
oiliúint agus meantóireacht leanúnach
ag gairdín rathúil do garraíodóirí agus
don fhoireann, ba chóir dó feasacht an
phobail a thógáil ar na buntáistí a
bhaineann le gairdíní pobail agus obair
ó thaithí a sholáthar, mar shampla
ranganna
garraíodóireachta
nó
136
Bhainfeadh teaghlaigh
cócaireachta.
leochaileacha an leas is mó as a bheith
rannpháirteach i ngairdín pobail.
Faraor, is iad na daoine sin is lú seans
go mbeidh siad i riocht maith chun leas
a bhaint as tionscnaimh den sórt sin. Tá
sé deacair a bheith ag súil go dtosóidh
daoine atá ag streachailt le strus na
bochtaineachta ag fás a gcuid bia féin.
Is lú an seans go mbeidh an t-am, an
talamh, na hacmhainní, an spéis agus
na scileanna atá riachtanach do
thalmhaíocht uirbeach ag pobail faoi
mhíbhuntáiste.137

Image credit: CC Licence kingcountyparks flickr
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Talamh a Fháil
Is féidir le heaspa talún nó iomaíocht ó úsáideoirí eile a bheith ina bhac suntasach ar
ghairdín pobail a bhunú agus a chothabháil.138 Tá sé seo fíor go háirithe i gceantair
mar Bhaile Átha Cliath a bhfuil géarchéim tithíochta ann. Mar sin féin, tá dearadh
gairdíní pobail solúbtha ionas gur féidir réitigh nuálacha a dhéanamh cosúil le
plandáil coimeádán nó plandáil dín. Is féidir spásanna gairdíní pobail a ionchorprú i
bhforbairtí nua cosúil le scoileanna, páirceanna, eastáit nó árasáin.
Tá sé tábhachtach a chinntiú go ndéantar an talamh a chosaint agus a chothabháil
go maith. Tá an baol ann i gcónaí go mbeidh drochthionchar ag aon easpa cúraim ar
an gceantar áitiúil agus ar an gcomhshaol, agus go laghdóidh sé luach na dtithe
máguaird.139 Déanfaidh sé seo baill den phobal áitiúil ina naimhde in ionad lucht
tacaíochta. Ar an láimh eile, is féidir le talmhaíocht uirbeach gentriﬁcation ceantair a
mhéadú, ag laghdú an ráta tithíochta inacmhainne. Mura ndéantar go maith é is
féidir le gairdíní pobail an teannas i gceantar a mhéadú in ionad iad a mhaolú.140

Is féidir le talmhaíocht uirbeach rioscaí sláinte a chruthú ó thruailliú ithreach, aeir
agus uisce atá go háirithe i gceantair ar ioncam níos ísle.141
Tá cumas na
talmhaíochta uirbí chun feabhsú sóisialta agus comhshaoil ag brath go mór ar an
staid.
Teastaíonn tacaíocht ó údaráis áitiúla agus ó cheannairí pobail áitiúla i ngairdín
pobail. Tá sé seo riachtanach chun a chinntiú go bhfuil na ceadanna ábhartha i
bhfeidhm agus go bhfuil tiomantas fadtéarmach ón úinéir talún nó ón mbainisteoir.
Tá inrochtaineacht uisce a ráthú ina bhac féideartha freisin a d’fhéadfadh a bheith
ag teastáil a shárú.142
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8.1.2 Cás-Staidéar Gairdín Pobail Oileán na Láibe
Is gairdín pobail 612m2 é Oileán na Láibe atá suite sa Trá Thuaidh, Baile Átha Cliath.

An bhféadfá cur síos a dhéanamh ar do ghairdín dúinn?
Tá thart ar 150 duine againn a d’íoc as a bheith ina mbaill den ghairdín agus os cionn
1,000 ar ár ngrúpa Facebook. Is féidir le daoine an oiread ama nó an méid ama agus
is féidir a dhéanamh. Tagann baill áirithe go gairdín go seachtainiúil nó go démhíosúil,
is fearr le cuid acu obair thógála agus tá ár leapacha ardaithe go léir, ár gceantar
‘hacienda’ etc., Tagann daoine eile nuair a bhíonn imeacht againn, nó má bhíonn an
aimsir go maith, agus cuid eile teacht chun siúl a gcuid madraí agus comhrá a bheith
acu. Is gnách go n-osclaímid dhá uair sa tseachtain le haghaidh garraíodóireachta,
tráthnóna Dé Máirt agus Dé Sathairn agus níos minice i rith míonna an tsamhraidh.
Reáchtálaimid imeachtaí sóisialta atá oscailte do dhuine ar bith sa cheantar. Bíonn
ceardlanna oideachais ar siúl againn freisin, e.g. le 12 mhí anuas reáchtáil muid
ceardlanna ar choipeadh bia, bearradh crainn torthaí agus toir, agus tá ranganna tai
chi againn sa ghairdín freisin.

Conas a thosaigh do thionscnamh gairdín pobail? Cad iad na príomhbhacainní a bhí
ort a shárú chun rudaí a chur ar bun?
Thosaigh grúpa áitiúil le chéile in 2009 chun gairdín pobail a thosú. Thóg sé dhá
bhliain stocaireachta chun ceadúnas (in-athnuaite go bliantúil) a fháil ó DCC
(Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath) chun gairdín a thógáil ar an láithreán tréigthe
i gCúirt Newcomen. Bhí orainn coiste a bhunú, bunreacht agus rialacha gairdín a
bheith againn, agus árachas dliteanais phoiblí i bhfeidhm sula ndéileálfaidís linn. Bhí
orainn achainí a fháil sínithe ag na comharsana go léir a bhí in aice leis an láithreán ag
tabhairt le ﬁos gur thacaigh siad le gairdín pobail ansin. Dheonaigh siad ár gcéad
cheadúnas dúinn i mí Dheireadh Fómhair 2011

Conas a bhainistíonn agus a oibríonn do ghairdín pobail?
Tá coiste bainistíochta againn a thoghtar gach bliain ag ár gCruinniú Cinn Bhliana faightear 18 duine a bhfuil eochracha acu uile. Déanaimid cumarsáid trí WhatsApp
agus bíonn cruinnithe againn de réir mar is gá. Tá baill íoctha ar ár liosta Gmail agus
déanaimid cumarsáid leo ar an mbealach sin. Tá suíomh Gréasáin agus leathanach
Facebook againn freisin a choinnímid suas chun dáta.

Nuair a bheidh tú bunaithe, cad iad na dúshláin a bhaineann le gairdín pobail a
reáchtáil?
D’éirigh linn an gairdín a reáchtáil le chéile, trí chomhthoil, an láithreán agus an toradh
a roinnt. Níl ceapacha aonair ag daoine cé gur ghlac daoine áirithe freagracht as
réimsí éagsúla, e.g. an rockery, nó tionscadal na leannlusanna sóisialta. Dúshlán
amháin a bhí ann tuiscint chomhionann a thabhairt do bhaill nua ar an ngairdín mar
go bhfuil an chuid is mó de na baill bhunaidh fós páirteach - tá áthas orainn nuair a
bhíonn daoine nua páirteach ann an t-am ar fad. Bhí sé tábhachtach freisin go
bhforbraíomar caidreamh maith oibre le DCC ar leis an láithreán agus d’oibrigh muid
go dlúth lena n-oiﬁgigh forbartha pobail.
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D'aontaigh siad anois teachín atá acu in aice leis an ngairdín a dhéanamh suas
dúinn, a thabharfaidh rochtain dúinn ar leictreachas, ar uisce agus ar leithreas agus
tá sé beartaithe acu tírdhreachú a dhéanamh ar an bpáirc máguaird atá faoi
úinéireacht acu. Go dtí seo bhíomar plugáilte isteach i dtithe atá thart timpeall ar an
ngairdín nuair a bhí leictreachas ag teastáil uainn le haghaidh imeachtaí. Tá an
láithreán fós beartaithe le haghaidh tithíochta sóisialta ach níl aon phleananna ann
faoi láthair, is comhartha maith é an chomhairle atá ag infheistiú sa láithreán go
bhféadfaimis fanacht. Níl ár gceadúnas gach bliain ach ar feadh 11 mhí.

An bhféadfá cur síos a dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann le gairdín pobail a
bhunú?
Bhí tairbhí comhshaoil, oideachais, sóisialta agus áineasa ann, ní amháin do bhaill
ach do cheantair na Trá Thuaidh agus Bhaile an Bhrait ar fad. Tá buntáistí soiléire
sláinte coirp agus meabhrach ann freisin.

Cén chomhairle a thabharfá do dhaoine eile atá ag smaoineamh ar ghairdín pobail
a thosú?
Lean ar aghaidh!

Conas a d’athraigh an gairdín pobail do chaidreamh féin agus do phobal le bia?
Táimid go léir ag ithe níos folláine agus is iontach an rud é go bhfásfaidh leanaí a
gcuid torthaí agus glasraí féin

Cad é eacnamaíocht do ghairdín pobail?
Faighimid deontais ó fhoinsí éagsúla - ó scéim deontas pobail DCC, clár forbartha
NEIC (Lár na Cathrach Thuaidh), Ciste Pobail Pháirc an Chrócaigh. Faighimid síntiúis
plandaí, uirlisí gairdín agus trealaimh freisin. Maoinímid muid féin a ardú freisin - tá
caife againn ag go leor dár n-imeachtaí (anuraidh bhí picnic phobail againn i mí na
Bealtaine, Lá Oscailte i mí an Mheithimh le ceol beo agus ceardlanna, féile ukulele ‘A
Strum in the Strand’ i mí Iúil, féile ceoil leictreonach turgnamhach agus rave
teaghlaigh, MIDI, i mí Lúnasa, agus bhí aontaí ceardaíochta agus / nó caiféanna
againn ag an gcuid is mó acu). Reáchtálaimid tráth na gceist tábhairne bliantúil
freisin i mí na Nollag.

Cén tionchar atá ag an coronavirus ar do ghairdín pobail?
Is spás sóisialta é an gairdín chomh maith le ceann garraíodóireachta, agus mar sin
dhúnamar an gairdín go hoiﬁgiúil don phobal an 22 Márta mar gheall ar COVID-19 bhíomar oscailte ach ag cleachtadh faid shóisialta ar feadh seachtaine go dtí sin. Ó
dhúnamar, tá an coiste ag obair taobh thiar de na radhairc, ceann ag an am, ag
coinneáil an ghairdín faoi uisce, ag cur síolta don séasúr agus ag piocadh aon ghlasraí
réidh le roinnt. Téimid isteach ina n-aonar, ag tabhairt ár n-uirlisí féin, agus tá
gallúnach, uisce, lámhainní agus sláintitheoir láimhe againn ansin.
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8.2 Garraíodóireacht
Leithroinnte
Cad is Garraíodóireacht Leithroinnte ann?
Is cineál gairdín pobail iad gairdíní leithroinnte ina ndéanann grúpa daoine
gairdín ar phlota talún. Tá spásanna leithroinnte difriúil ó ghairdíní pobail toisc
go bhfuil siad roinnte ina gceapacha. Déanann duine nó teaghlach difriúil
garda ar gach plota.143 De ghnáth bíonn do spás leithroinnte ar cíos agat
gach bliain. Mar shampla, gearrann Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath
Theas idir €50 agus €250 sa bhliain ar gach plota, ag brath ar an méid.144
Thosaigh gairdíní leithroinnte san Eoraip sna 1700í. Tugadh ceapacha talún
do dhroch-oibrithe chun torthaí agus glasraí a fhás lena gcaitheamh go
In Éirinn a thosaigh na gairdíní leithroinnte uirbeacha sna
pearsanta.145
1890idí, agus bhí an-tóir orthu go luath sna 1900idí (2). Le linn an Chéad
Chogaidh Dhomhanda dáileadh bileoga rialtais ag spreagadh daoine chun a
gcuid bia féin a fhás le linn ganntanas náisiúnta. Ba í 1917 ‘bliain na
leithroinnte’, tar éis fás sa tóir ar leithroinnt.146 Meastar go raibh trí mhilliún
cuibhreann aonair san Eoraip in 2010.
Conas Iarratas a Dhéanamh ar
Leithroinnt
De ghnáth, chun rochtain a fháil ar
leithroinnt ní mór duit teagmháil a
dhéanamh le d’údarás áitiúil ós
rud é go ndéanann comhairlí
contae bainistíocht ar go leor acu.
Mura bhfuil ceapacha ar fáil,
b’fhéidir go mbeidh tú in ann dul
ar an liosta feithimh.
Mura bhfuil leithroinnt i do
cheantar, nó mura bhfuil na liostaí
feithimh ag bogadh mar gheall ar
éileamh ard, d’fhéadfá achomharc
a dhéanamh chuig do chomhairle
contae chun leithroinnt nua a
bhunú. Má tá go leor éilimh áitiúil
ann, is féidir leis an gComhairle
Contae
roghnú
gairdíní
leithroinnte a sholáthar faoin Acht
um Fháil Talún 1926 agus faoi Alt
67 den Acht Rialtais Áitiúil 2001.
Tá
suíomhanna
leithroinnte
príobháideacha ar cíos freisin. Is
féidir iad seo a fháil ar líne, mar
shampla tá eolaire leithroinnt in
Éirinn ag allotments.ie. Nó, má tá
na leithroinnte príobháideacha
seo ró-chostasach, d’fhéadfá do
chumann leithroinnte féin a
bhunú agus féachaint le talamh a
cheannach nó a ligean ar cíos le
chéile.
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Sochair
Tá baint láidir ag garraíodóireacht sa bhaile nó i do leithroinnt le laghdú
struis. Cuidíonn sé le gluaiseacht choirp a mhéadú agus dá bhrí sin tá sé
tairbheach do shláinte iomlán. Is minic gur daoine in aois scoir iad
garraíodóirí leithroinnte. Tugann taighde le ﬁos go bhfuil
garraíodóireacht leithroinnte dearfach go háirithe do dhaoine den
aoisghrúpa seo.147
Bacainní
B’fhéidir nach mbeidh cuibhreann ann má tá do cheantar féin. Tá liostaí
feithimh fada ag go leor gairdíní leithroinnte in Éirinn agus d’fhéadfá a
bheith ar an liosta sin le blianta. Is gnách go mbíonn leithroinnte le
liostaí feithimh níos giorra in áiteanna nach bhfuil chomh inrochtana.
D’fhéadfadh costas na leithroinnte a bheith ina bhac, cé go bhféadfadh
leithroinnte faoi bhainistíocht na comhairle contae a bheith in ann
lascainí a sholáthar do dhaoine ar leas.148
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8.3 Cás-Staidéar Feirm Uirbeach Gnomes an Ghairdín
Is feirm glasraí uirbeach ¼ acra é Gnomes an Ghairdín atá lonnaithe i nGlas Naíon,
Baile Átha Cliath. Is dianthionscadal talmhaíochta athghiniúnach é ar scála beag, atá
faoi úinéireacht agus á fheidhmiú ag triúr.

Conas a thosaigh Gnomes an Ghairdín?
Thosaigh muid trí iarracht a dhéanamh ar rud éigin a chuir “tic sna boscaí go léir”
dúinn, ar a dtugamar an triple faoi bhéim ina dhiaidh sin ... eacnamaíoch, sóisialta agus
comhshaoil. Is iad na constaicí atá ann rochtain a fháil ar thalamh agus ar acmhainní,
chomh maith leis an eolas agus an bonneagar chun go dtarlóidh sé, agus ar deireadh
do mhargadh a fháil.

Déan cur síos ar eacnamaíocht do ghnó.
Díolaimid trí na margaí go léir atá ar fáil. Margaí feirmeoirí, bialanna, siopaí, gnóthais
agus seachadadh baile ar líne le déanaí. Tá an íocaíocht tacaíochta uilíoch againn ar
féidir le haon ghnóthas beag leas a bhaint aisti agus tú ag tosú ar do ghnó.
Soláthraíonn sé tacaíochtaí breise a chuidíonn le do ghnó féin a oibriú. Ní fhaighimid
aon deontais feirmeoireachta agus nílimid cleachtaithe leis an gcóras deontas
feirmeoireachta.

An é seo do shlí bheatha iomlán? An mbeadh daoine eile in ann tú a leanúint agus
feirmeacha / gnóthais den chineál céanna a chur ar bun?
Is é an Gnomes ár bpost lánaimseartha, is é ár gcuspóir córas a chruthú a chuirﬁdh
feirmeoireacht ar mhionscála inrochtana do dhaoine atá ag iarraidh obair sa réimse
seo. Ba mhaith linn foghlaim bunaithe ar chomhthéacs a sholáthar do scála beag agus
inmharthanacht airgeadais na hoibre a thaispeáint.

Cad iad aidhmeanna do ghnó?
Is é ár gcuspóir feirm bheag éagsúil a bheith againn a thacóidh lenár stíl mhaireachtála
agus a sholáthróidh pá a léiríonn caighdeán maith maireachtála.
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Cad iad na dúshláin leanúnacha a bhaineann le do ghnó a oibriú?
Tá na dúshláin a bhaineann le dianfheirm glasraí measctha ró-leathan agus éagsúil.
Is é an taithí, séasúr i ndiaidh an tséasúir, an t-aon réiteach, ag glacadh le teip agus
ag iarraidh níos lú a dhéanamh di an chéad uair eile.

Conas a d’athraigh do ghnó do chaidreamh féin agus do phobal le bia?
Is sprioc leanúnach é ár dtionchar ar ár bpobal áitiúil. Táimid ag feiceáil comharthaí
go bhfuil daoine ag éirí feasach ar bhia agus an nasc atá acu leis. Níl aon
fhadhbanna ag ár gcustaiméirí díreacha an difríocht i mblas agus i gcáilíocht a
mhíniú. Dúinn, is mór againn rochtain a bheith againn ar cháilíocht an bhia a
tháirgeann muid. Tá meas againn ar ár mbia ar bhealach nach ndearna muid riamh
roimh fheirmeoireacht.

Cén tionchar atá ag COVID-19 ar do ghnó?
Thug an coronavirus deis dúinn. Cosúil le gach constaic sa saol, roghnaíonn tú iad
a bhualadh nó dul timpeall orthu. Roghnaigh muid ár margaíocht a athrú agus
seirbhís seachadta tí a thairiscint dár gcustaiméirí trí cheannach ar líne. Thug sé
deis dúinn scileanna nua a fhoghlaim agus dul níos faide in amanna níos deacra.
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9.0 Talmhaíocht
Tacaithe Pobail (CSA)
Cad is talmhaíocht le tacaíocht
an phobail ann?
Is
comhpháirtíocht
í
an
Talmhaíocht Tacaithe Pobail
(CSA) idir grúpa daoine nó
eagraíocht phobail áitiúil agus
feirm nó cumann feirmeacha. De
ghnáth, ceannaíonn baill den
CSA síntiús leis an bhfeirm,
díreach mar a d’fhéadfá liostáil
le Netﬂix. Mar chúiteamh,
faigheann na síntiúsóirí táirgí ón
bhfeirm le linn an tséasúir
fáis.149
Mar shampla, d’fhéadfadh duine
aontú €20 a íoc in aghaidh na
seachtaine, agus mar chúiteamh
rogha glasraí, torthaí agus
luibheanna
a
fháil
gach
150
seachtain. Soláthraíonn roinnt
eagraíochtaí CSA táirgí eile,
cosúil le feoil.151
Roinneann tionscnaimh CSA
rioscaí agus luaíochtaí na
talmhaíochta go cothrom sa
phobal. Is é an riosca roinnte seo
an príomhdhifríocht idir síntiús
CSA
agus
síntiús
bosca
veigeanna.
Is
gnách
go
dtosaíonn
baill
de
chomhpháirtíochtaí CSA a gcuid
ranníocaíochta airgeadais roimh
thús an tséasúir fáis.152 Más
drochshéasúr é d’fhéadfadh go
gcaillﬁdís amach. Má tá sé go
maith, baineann siad leas as na
feirmeoirí.

Ráthaítear ioncam rialta agus
cothrom d’fheirmeoirí beag
beann ar luaineachtaí san
aimsir nó sna dálaí fáis. Os a
choinne
sin,
gealladh
scaireanna rialta de tháirgí
feirme do thomhaltóirí.153
Is féidir tionscnaimh CSA a
chatagóiriú mar thionscnaimh
faoi stiúir feirmeoirí nó faoi
stiúir an tomhaltóra. Is é an
feirmeoir a dhéanann na cinntí
bainistíochta a thionscnaíonn
CSAnna faoi stiúir feirmeoirí. I
bhﬁontair
faoi
stiúir
an
tomhaltóra tógtar na cinntí seo
le
chéile.
Soláthraíonn
tionscnaimh CSA faoi stiúir
tomhaltóirí leibhéil níos airde
rannpháirtíochta ó bhaill i
gcinnteoireacht agus uaireanta
san fheirmeoireacht154
Creidtear gur tháinig an CSA
ón tSeapáin sna 1960idí. Tá an
coincheap scaipthe ar fud an
domhain ó shin agus tá an-tóir
air i Meiriceá Thuaidh agus ar
mhór-roinn na hEorpa.155 Tá
an coincheap fós réasúnta nua
d’Éirinn.156

Is é an cuspóir ná bia sláintiúil,
neamhdhíobhálach
don
chomhshaol a sholáthar, agus
caidreamh díreach a thógáil le
feirmeoirí. .
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9.1 Buntáistí CSA
Cuireann tionscnaimh CSA nasc
díreach ar fáil idir an feirmeoir agus an
tomhaltóir. Feabhsaíonn siad cáilíocht
an bhia agus tugann siad praghas
cothrom d’fheirmeoirí as a gcuid
táirgí.157 Foghlaimíonn baill faoin gcaoi
a bhfeidhmíonn an córas bia, an
bealach a tháirgtear bia agus na
réaltachtaí daonna atá taobh thiar de
tháirgeadh talmhaíochta.158 159 160 Má
chuirtear oideachas ar dhaoine ar na
hábhair seo tuigﬁdh siad an tábhacht a
bhaineann le praghas cothrom a íoc as
a gcuid bia. Tá sé seo fíor nuair a
bhíonn caidreamh ag daoine leis an
bhfeirmeoir a tháirgeann a gcuid bia.161
Uaireanta tugann tionscnaimh CSA
deis do bhaill ‘síntiús oibrí’ a cheannach
nuair is féidir oibriú ar an bhfeirm ar
feadh roinnt uaireanta mar mhalairt ar
lascaine
ar
tháirgeadh
na
feirme.Cuireann sé seo líonraí dáilte
chun cinn nach bhfuil ag brath ar
ghnáth-dhinimic an mhargaidh.162 Trí
chlárú le tionscnamh CSA, tá baill ag
déanamh cinneadh comhfhiosach srian

a chur ar a gcuid roghanna bia ar
mhaithe le leas coiteann. D’fhéadfadh
sé seo a bheith tairbheach do
thomhaltóirí agus do tháirgeoirí araon.
Spreagann sé daoine triail a bhaint as
bia nua agus triail a bhaint as oidis
I gcás go leor,
éagsúla.163 164
méadaíonn sé torthaí agus glasraí úra
ina réim bia, atá nasctha le sláinte níos
fearr.165
Spreagann tionscnaimh CSA forbairt
pobail trí urraíocht a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí, lena n-áirítear líon
potaí agus imeachtaí blaiseadh, chomh
maith le cláir oideachais agus turais
feirme a sholáthar.166 167
Is fearr CSA don chomhshaol. Is gnách
go mbíonn cuir chuige talmhaíochta
atá
neamhdhíobhálach
don
chomhshaol
lena
n-áirítear
feirmeoireacht agra-éiceolaíoch agus
orgánach - mar phríomhaidhm ag
tionscnaimh CSA. Laghdaíonn nó
cuireann deireadh le ceannach bia a
tháirgtear go háitiúil na mílte bia.168

9.2 Bacainní nó Míbhuntáistí don CSA
Tá an CSA fós réasúnta nua d’Éirinn agus mar sin b’fhéidir nach bhfuil aon cheann i
do cheantar. Laghdaíonn CSA an rogha toisc go mbraitheann sé ar a bhfuil an
feirmeoir in ann nó a roghnaíonn sé a fhás. Mura bhfuil siad eagraithe go maith,
d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar bhaill dul chuig pointí fágála doiléir chun a gcuid bia a
bhailiú.169
Is é an dúshlán is coitianta a thuairiscítear don fheirmeoir ná an riosca go mbeidh
láimhdeachas ard comhaltaí ann agus deacrachtaí maidir le rannpháirtíocht
ghníomhach a choinneáil.170
Toisc go bhfuil feirmeoirí mar chuid den phobal a gcuidíonn siad le beathú, is féidir leo
brú iomarcach a fháil chun bia ar ardchaighdeán a tháirgeadh.171
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9.3 Cás-Staidéar - CSA Feirme Moyhill
Tá beagnach 70 acra de thalamh measctha i Moyhill, lena n-áirítear loch, úllord,
coillearnacha, féaraigh agus gairdíní margaidh, atá suite gar don chósta i gContae an
Chláir.

An bhféadfá cur síos a dhéanamh ar do CSA dúinn?
Tá 50 ball againn le dhá bhliain anuas. Tá a lán oibrithe deonacha againn a thagann
isteach lá amháin sa tseachtain, ansin tá 4 intéirneach againn ar feadh 6 mhí den
bhliain agus 4 sa chroífhoireann. Bailíonn baill a mboscaí ag an bhfeirm nó ag ár dhá
mhargadh éagsúla.

Conas a thosaigh do thionscnamh CSA? Cad iad na príomhbhacainní a bhí ort a
shárú chun rudaí a chur ar bun?
Chuala mé faoi choincheap an CSA ó fheirmeoir Gearmánach agus thosaigh mé as
sin. Is é an constaic is mó a bhaineann le haon fheirm ag tosú ná bonneagar a thógáil
agus an fheirm a thosú gan aon ioncam ag teacht isteach ag an tús. Ní thosaíonn tú
ag déanamh aon airgid go dtí go mbeidh tú i mbliain 3 ar a laghad. Mar sin, is é an
dúshlán is mó talamh a cheannach, bonneagar a thógáil, agus iarracht a dhéanamh
pá a íoc. Ansin is í an chéad eagrán eile oideachas a chur ar dhaoine faoi a bhfuil i
ndán don CSA agus iad a fháil chun tacú leis.

Déan cur síos ar eacnamaíocht do CSA
Rinneamar iarracht ar dhaoine íoc mí roimh a gcéad bhosca a thosaigh i mí na
Bealtaine. Ba iad na roghanna réamhíocaíocht don bhliain iomlán, dhá thráthchuid,
nó sé cinn. Deirimid go bhfuil an tiomantas don bhliain ach má bhíonn ar dhaoine
imeacht ar chúis éigin, níl uainn ach fógra míosa. Ní fhaighimid aon fhóirdheontais;
fuaireamar roinnt deontas ach níl aon rud mór nó rialta. Níl aon tacaíochtaí i bhfeidhm
d’fheirmeacha CSA.

Nuair a bheidh tú bunaithe, cad iad na dúshláin a bhaineann le CSA a oibriú?
Tá súil againn anois go bhfuil rudaí athraithe ó COVID-19, ach ní maith le mórchuid
na ndaoine an tiomantas don bhliain agus teastaíonn rogha uathu freisin maidir leis
na glasraí a fhaigheann siad. Mar sin, ní dhéanann an CSA achomharc ach do ghrúpa
beag daoine atá toilteanach tacú leis an bhfeirm don séasúr iomlán. Is é an dúshlán
mór atá ar an bhfeirm ná nuair a thógann tú an t-airgead braitheann tú brú mór ort
bosca maith glasraí a sholáthar gach seachtain in ainneoin na drochaimsire. Is é an rá
go roinneann an tomhaltóir an riosca agus an luach saothair, ach ní tharlaíonn sin;
glacann an feirmeoir an riosca agus ba mhaith leat na boscaí sin a líonadh nó beidh
droch-cháil an CSA.
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An bhféadfá cur síos a dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann le CSA a bhunú?
Tá an t-airgead a íoctar roimh ré ag tús an tséasúir an-mhaith chun feirm a reáchtáil
toisc go bhfuil a lán de na costais ag an am sin den bhliain. Tá níos lú riosca ann go
mbeadh a fhios agat an ndíolann rudaí nó nach ndíolann, tá cobhsaíocht ann. Déantar
na díolacháin chéanna i mí Iúil agus a bhí i mí na Nollag, rud atá an-mhaith don
fheirm.

Cén chomhairle a thabharfá do dhaoine eile atá ag smaoineamh ar CSA a thosú?
Déan cinnte go bhfuil go leor suime agat ón bpobal ar dtús. Tá CSAnna faoi stiúir
tomhaltóirí i bhfad níos fearr ná mar a threoraíonn feirmeoirí. Ní oibreoidh an CSA ach
má tá an pobal ceart agat chun beatha a dhéanamh agus má tá an spéis ann. Tá an
chuid is mó de na CSAnna gar do dhaonraí níos mó.

Conas a d’athraigh an CSA caidreamh do phobail le bia?
Tugann sé na baill ar thuras séasúrach den bhliain, is fuath le daoine áirithe é, ach a
luaithe is féidir le daoine glacadh leis na séasúir agus an méid a thugann siad leo,
tosaíonn an chuid is mó daoine ag grá go mór don cheangal sin le bia agus tosaíonn
siad ag tuiscint cad a thógann sé chun muid féin a bheathú.
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10.0 Iascaireacht agus
Dobharshaothrú
Tosaíonn réitigh a bhfuil sé mar aidhm acu córais iascaigh a
athrú agus atá fréamhaithe i bhflaitheas bia le tionscnaimh áitbhunaithe ina mbíonn daoine atá ag obair go gníomhach i dtreo an
cheartais shóisialta agus éiceolaíoch i gceist.
172

Cuireann Éire an dara háit ar an
“Overﬁshing Table League”
taobh thiar den Spáinn, ag
leagan cuótaí 24% os cionn
comhairle eolaíochta chun stoc
inbhuanaithe a choinneáil.173
Tá "sár-thrálaeir" ag scuabadh
na n-aigéan glan, agus
méadaíonn ﬁanaise ar an
droch-chleachtas
i
measc
cabhlach ilnáisiúnta atá ag
iascaireacht sna codanna is
doimhne d'uiscí na hÉireann.
Tá líon méadaithe mamaigh
mhara mar deilfeanna ag
níochán ar an gcladach agus tá
pobail
iascaireachta
traidisiúnta ag laghdú agus tá
an iascaireacht tionsclaithe
ilnáisiúnta fós chun tosaigh in
uiscí na hÉireann.174 Tá
iascaireacht thionsclaíoch agus
cur i bhfeidhm an rialtais ar
chuótaí neamh-inbhuanaithe
ag teacht le chéile chun
caillteanas
bithéagsúlachta
agus titim stoic a chur i mbaol,
ag
cur
beatha
na
hiascaireachta i mbaol.175 Tá
go leor de na rioscaí céanna ag
brath ar bheatha a ghabhtar
sna cleachtais feirmeoireachta
ﬁáine
tionsclaíocha.
Má
dhéantar é a chleachtadh go
hinbhuanaithe, is féidir le
dobharshaothrú
bia
a
sholáthar do dhaonra atá ag

fás agus ró-iascaireacht a
laghdú. Ar dtús, ní mór
d’fheirmeoirí éisc deireadh a
chur leis an éileamh ar iasc ﬁáin
gafa le haghaidh beatha.
D’fhéadfaí é seo a bhaint
amach
trí
ainmhithe
feirmeoireachta
nach
dteastaíonn mórán beatha
uathu, mar shampla cairpéid
ﬁonnuisce agus débhlaoscacha
mar dhiúilicíní.176 I measc
beatha eile dóibh siúd a bhfuil
sé de dhíth orthu tá béile
ardphróitéine
ó
177
fheirmeoireacht feithidí.
Tugann speicis débhlaoscacha,
mar dhiúilicíní, todhchaí níos
sláine agus níos inbhuanaithe
dóibh siúd ar mian leo bia mara
a tháirgeadh agus a ithe. Tá
uiscí saibhir cothaitheach na
hÉireann le bánna foscadh
oiriúnach
d’fheirmeoireacht
178
rud a thugann an
diúilicíní,
deis
d’fheirmeoirí
táirge
inbhuanaithe a bhfuil éileamh
mór air a fhás agus bia blasta
saibhir
i
bpróitéin
do
thomhaltóirí. Trí roghnú táirgí a
ndéantar
feirmeoireacht
inbhuanaithe
orthu
mar
dhiúilicíní
Éireannacha
a
cheannach, is féidir linn cur le
forbairt táirgeachta bia mara
agus iascaigh na hÉireann
agus le cosaint pobail chósta.
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11.0 Daonlathas Bia: A chinntiú
go gcloistear go leor
guthanna
Príomhghné de fhlaitheas bia is ea an cumas atá ag saoránaigh, táirgeoirí
bia, agus raon leathan daoine a mhúnlaíonn agus a mbíonn tionchar ag an
mbeartas bia orthu páirt a ghlacadh i múnlú an chórais bhia.179 Faoi
láthair, tugann an córas bia corparáideach tosaíocht do ghuthanna
agra-ghnó mór, go minic ar chostas táirgeoirí beaga, tomhaltóirí, chomh
maith le hábhair imní sláinte agus comhshaoil, nó ar chostas cleachtais
bhia neamhthráchtála, amhail comhroinnt bia agus babhtáil síolta. Mar
shampla, cáineadh ar fhorbairt bheartas bia na hÉireann gur theip air
impleachtaí sláinte agus comhshaoil i gceapadh beartais a mheas i
gceart, agus iad siúd a dhréachtaigh Food Harvest 2020 agus FoodWise
2025 ag léiriú stocaireacht feirme agus earnáil an talamhghnó.180
Chun an córas bia a dhéanamh níos daonlathaí agus níos ionadaí do raon
níos leithne saincheisteanna, caithfear bealaí agus deiseanna nua a
fhorbairt chun go mbeidh baint ag éagsúlacht níos mó daoine, guthanna
agus eispéiris feirmeoireachta le ceapadh beartais.181 Chomh maith le
deis a thabhairt do ghuthanna éagsúla beartas a mhúnlú, ba cheart
struchtúir rialachais ó leibhéil áitiúla go leibhéil Eorpacha agus
idirnáisiúnta a dhearadh chun na míchothromaíochtaí cumhachta idir
agra-ghnóthais ilmhilliún euro agus feirmeoirí ar scála beag a íoslaghdú.

45

11.1 ‘Gach Ball de Chóras
Agraibhia’
Is
coincheap
gealladh
fúthu
daonlathas bia. De réir Eva Hassanein,
daonlathas bia, ‘go hidéalach ciallaíonn
sé go bhfuil deiseanna comhionanna
agus éifeachtacha ag gach ball de
chóras agraibhia páirt a ghlacadh i
múnlú an chórais sin, chomh maith le
heolas faoi na bealaí malartacha
ábhartha chun an córas a dhearadh
agus a oibriú’.182 Agus an sainmhíniú
seo san áireamh, ciallaíonn daonlathas
bia go gcaithfear a gcuid guthanna a
chloisteáil
i
réimse
leathan
gníomhaithe agus iad ag cumadh
beartas agus dlí bia. Ba cheart ‘gach
ball de chóras agraibhia’ a shainiú go
forleathan, ní amháin chun agra-ghnó
mór a áireamh, ach chun líon gach
feirmeoir a léiriú, lena n-áirítear
feirmeoirí Talmhaíochta uirbeacha
agus Talmhaíochta le Tacaíocht
Pobail.183

Is féidir é seo a éagsúlú níos mó fós
chun a rá go bhfuil tomhaltóirí ag
glacadh páirte sa chóras agraibhia
freisin,
toisc
gur
gníomhartha
tábhachtacha saoránachta bia iad
roghanna ceannaigh. Cad mar gheall
orthu siúd a fhásann bia i ngairdíní
agus leithroinnte pobail, báicéirí
ceardaithe agus déantúsóirí cáise? Is
féidir linn a rá freisin gur cheart
smaoineamh ar dhaoine a théann i
mbun feachtais agus a dhéanann
beartas maidir le tionchair sláinte
roghanna bia, i bhﬁanaise thionchar na
roghanna bia ar shláinte. Nuair a
smaoinímid go hiomlán ar an
daonlathas bia, tosaímid ag féachaint
ar an iliomad gníomhaithe a bhfuil ról
acu i múnlú ár gcóras bia, agus is féidir
linn smaoineamh ar conas na constaicí
idir réimsí beartais a bhriseadh síos.

11.2 Ó Choincheapa go Gníomh:
Comhairlí Beartais Bia mar Ascaill
go Daonlathas Bia Mór
Tugann an togra le haghaidh
Comhbheartas Bia Eorpach le tuiscint
go gcaithﬁdh daonlathas bia a bheith
lárnach d’fhorbairt beartais nua ag
gach leibhéal, ó cheapadh beartais
áitiúil go Eorpach.184 Conas is féidir
linn a chinntiú go gcuimsíonn an
chinnteoireacht ar scálaí éagsúla ‘gach
ball de chóras agraibhia’? Ag leibhéal
áitiúil, is féidir le comhairlí beartais bia
ligean do rannpháirtithe éagsúla teacht
le chéile agus saincheisteanna a

bhaineann le bia i mbaile, cathair nó
contae a phlé agus labhairt le lucht
déanta beartas áitiúil.185 Cé nach
bhfuil ach Comhairle Beartais Bia
amháin i bPoblacht na hÉireann (Féach
Comhairle Beartais Bia Chorcaí thíos),
tá siad coitianta i Meiriceá Thuaidh
agus níos mó san Eoraip. Tá cineálacha
éagsúla ag Comhairlí Polasaí Bia.186 Is
rannáin iad cuid acu laistigh d’údaráis
áitiúla,
oibríonn
cuid
eile
go
leath-neamhspleách ar rialtas áitiúil,
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ach tá baint acu le rialtas áitiúil, mar shampla, trí ionadaí rialtais áitiúil a bheith acu ar
an gcomhairle. Is eagraíochtaí ar leithligh iad cuid eile a oibríonn go hiomlán
neamhspleách ar rialtas áitiúil, ach a bhfuil sé mar aidhm acu stocaireacht agus múnlú
a dhéanamh ar cheapadh beartais.187 Ní amháin gur féidir leo geallsealbhóirí éagsúla
sa chóras bia a thabhairt le chéile chun smaointe agus eispéiris a roinnt, is féidir leo
feidhmiú freisin mar chomhlacht ‘téigh go dtí’ d’údaráis áitiúla nuair is mian leo
faisnéis a fháil ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar an gcóras bia go háitiúil, nó
más mian leo ag iarraidh cinntí a dhéanamh a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar
tháirgeadh bia áitiúil - mar shampla an bhfuil gá le níos mó gairdíní pobail nó
leithroinnte. Ós rud é gurb é príomhghné cheannasacht bia ná a chinntiú go n-éistear
le guthanna imeallaithe, má tá comhairlí beartais bia ionadaíoch i ndáiríre, is bealach
amháin iad chun ceannas bia níos mó a bhaint amach. Go hidéalach, dhéanfaí
comhairlí beartais bia a mhaoiniú ionas nach mbeadh siad ag brath go hiomlán ar
iarracht dheonach.

11.2.1 Comhairle Bheartas Bia Chorcaí
In Éirinn, bunaíodh Comhairle um
Beartas Bia Chorcaí in 2014.188 Is
comhpháirtíocht í idir ionadaithe ón
bpobal, miondíol bia, feirmeoireacht,
iascaireacht, bialann, oideachas, an
comhshaol agus earnálacha sláinte
chomh maith le hionadaithe údaráis
áitiúil. Tá sé mar aidhm aige ithe
sláintiúil a chur chun cinn i gCorcaigh,
rochtain ar bhia inbhuanaithe agus
oideachas a sholáthar faoi bhia, lena
n-áirítear conas bia sláintiúil agus
inbhuanaithe a chócaráil agus a fhás.
Tá sé mar aidhm aige tionchar a imirt ar
bheartas chun a fhís a bhaint amach.
Chuir sé le comhairliúcháin bheartais ó
thosaigh sé, lena n-áirítear Plean Áitiúil
Eacnamaíoch agus Pobail Chomhairle
Cathrach Chorcaí.189

D’eascair Comhairle Beartais Bia
Chorcaí as tionscadal a tharla i
gceantar Chnoc na hAoine sa
chathair, le tacaíocht ó Bia Sláintiúil
do Chách. Theastaigh uathu go
leanfadh rath an tionscadail. Dar leis
an Ollamh Colin Sage, spreag an
gairdín pobail i gCnoc na hAoine
daoine chun nasc níos mó a
dhéanamh lena n-áit, agus lena chéile
mar gheall ar na bannaí sóisialta a
chruthaítear trí fhás le chéile190 Sheol
Comhairle Beartais Bia Chorcaí ócáid
‘Beathaigh an Chathair’, áit ar
soláthraíodh 5,000 béile ó bhia a
rachadh amú, fadhb ollmhór eile den
réimeas bia corparáideach - atá ag
cur amú bia go maith. In 2018/2019,
choimisiúnaigh Comhairle Beartas
Bia Chorcaí forbairt Léarscáil Bia, a
mhapálann gnólachtaí bia agus
miondíoltóirí sa Chathair, chun
léargas níos fearr a fháil ar na
cineálacha gnólachtaí bia a oibríonn i
gCorcaigh.191 Tá sé mar aidhm ag an
léarscáil ﬁanaise a bheith agat ar na
cineálacha áiteanna itheacháin i
gceantar chun díriú ar athrú a
sheachadadh sa tírdhreach bia a
chuireann folláine níos mó chun cinn.
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Pointí Gníomhaíochta
Céimeanna is féidir leat a thógáil anois chun cabhrú le córas bia níos
inbhuanaithe a thógáil:
• An bhearna idir an fheirm agus an tábla a ghiorrú - tá sé
tábhachtach an áit a ndéanaimid siopadóireacht agus an méid
a cheannaímid. Tá áiteanna ar líne chun na naisc seo idir an
fheirm agus an tábla a fheabhsú. Is é an chéad stad maith é
Foodture.ie agus na táirgeoirí bia is éiceolaíochta is mó á lorg.
• Bunaigh do bhéilí ar ghlasraí in ionad feola.
• Ith go séasúrach.
• Gníomhaíocht - bí inár ngrúpa agra-ghníomhaíoch Growing
Together Ireland, téigh i dteagmháil le do TD agus tacaigh le
prionsabail cheannasacht bia.
• Cuir oideachas ort féin agus ar dhaoine eile:
• Faigh cúrsa gairneoireachta orgánach, tá go leor cúrsaí
inacmhainne agus gearrchúrsaí ann ó ghrúpaí mar Irish Seed
Savers, Brown Envelope Seeds agus an Gaia Foundation.
• Amharc ar liosta ar líne Slí Eile de chúrsaí gairneoireachta ag:
https://app.luminpdf.com/viewer/5f078fc5eb7f6d001335c55e
• Déan obair dheonach nó tabhair cúnamh ar fheirm orgánach
(is féidir le suíomh Gréasáin agus léarscáil Foodture a
thaispeáint duit an bhfuil feirmeoir orgánach in aice leat) nó
gairdín pobail.
• Fás do bhia féin.
• Cuir tús le gairdín pobail.
• Tosaigh ag malartú bia agus síolta le do chairde agus do
mhuintir nó cuir tús le grúpa babhtála i do phobal.
•Maidir le feirmeoirí atá ag lorg tuilleadh tacaíochta ina dturas
ceannasachta bia, cuireann eagraíochtaí mar Talamh Beo
líonra ar fáil do tháirgeoirí bia chun tacú lena chéile agus eolas
a roinnt.
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Conclúid
“Baineann ceannasacht bia le níos mó ná bia áitiúil amháin - baineann sé
le cearta - ár gcearta rochtain a fháil ar thalamh, acmhainní, síolta
agus eolas.”
–Flaitheas Bia na hÉireann, “Forógra”
Cuid lárnach d’athrú ar chórais bhia is ea caidreamh na saoránach leis an
talamh a athrú. Tá forbairt CSAnna, leithroinnte agus gairdíní pobail
lárnach i dtodhchaí ina mbeidh rochtain ag daoine ar mian leo an talamh a
úsáid agus aire a thabhairt dó.
Mar fheirmeoirí agus mar shaoránaigh, is féidir linn beart a dhéanamh
chun ár dtodhchaíochtaí, todhchaí ár gcomharsan agus todhchaí an
phláinéid a chinntiú. Is é an t-aon bhealach chun ár soláthairtí bia a
dhaingniú in aimsir ghéarchéime ná féin-leordhóthanacht a fhorbairt
laistigh de phobail, chun rochtain ar an talamh a cheadú dóibh siúd ar
mian leo a dtáirge a fhás agus a dhíol. Cé go bhfuil baint ag na
hÉireannaigh le húinéireacht na talún, tá stair fhada againn freisin maidir
le beachtas eacnamaíoch ar an talamh sin, agus de réir mar a chailleann
níos mó againn ár gcearta dó chun talamhghnó, tá a fhios againn go
gcaithﬁdh an caidreamh sin athrú. Tá stair fhada ag Éirinn ag streachailt ar
son cearta na bpiaraí agus tá sé thar am cuimhneamh go bhfuil sé de
cheart againn go léir plota dár gcuid féin a dhéanamh, go háirithe iad siúd
inár measc nach mbaintear ceann díobh.

Leochaileacht na bPobal Feirmeoireachta
Tá táirgeadh bia ar cheann de na gnóthais is tábhachtaí ar an phláinéid.
Déanaimid dearmad air seo nuair a bhíonn na hollmhargaí lán le bianna
próiseáilte a allmhairítear ó gach cearn den domhan. Chuir an scaoll a
ghlac tús leis an bpaindéim COVID-19 solas ar ár n-eolas agus ar ár
muinín i línte soláthair an bhia sin. Mar “thomhaltóirí”, tuigimid go bhfuil
cuideachtaí bia ag brath ar shlabhra soláthair atá leochaileach ó suaití sa
mhargadh domhanda.
Ag an taobh eile den slabhra soláthair sin, léiríonn an éiginnteacht sna
tionscail déiríochta agus mairteola anseo in Éirinn leochaileacht na
bhfeirmeoirí. Caillﬁdh an bia a tháirg siad chun daoine anaithnid a bheathú
i dtíortha eile luach agus téann sé amú nuair a chliseann ar an slabhra
soláthair. Tá feirmeoirí ag brath arís ar thacaíocht an stáit agus an EU chun
maireachtáil ar an ngéarchéim. Agus cé go bhfuil an tacaíocht sin ann, tá
sé chun réimeas gnó talmhaíochta agus bia corparáideach amach anseo a
chinntiú, ní le feirmeacha níos lú, lena bpobail agus leis an gcomhshaol.
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Flaitheas Bia a Roghnú
Meas, ceartas sóisialta, ról pobail daonlathach i dtáirgeadh bia, agus i
gcaomhnú an chomhshaoil - seo prionsabail cheannasacht bia. Féadann
feirmeoirí agus pobail timthriall na neamhchinnteachta, an strus agus an
scrios a athrú nuair a chuirtear na prionsabail seo i bhfeidhm ar ár
gcaidreamh le bia.

I dteannta a chéile, is féidir linn:
Cur chuige inbhuanaithe agus athléimneach i leith na
talmhaíochta a fhorbairt
Traidisiúin agus slite beatha na bhfeirmeoirí ar scála
beag a chaomhnú
Cuir deireadh le rialú agra-ghnó ar an tuath
Sábháil an timpeallacht
Earraí a athrú le honnmhairiú isteach sa bhia
a ithimid
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