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CÚLRA

Mar thoradh ar ghníomhaíocht taighde foraoise san am a
chuaigh thart bunaíodh líonra cuimsitheach de thrialacha
trialach ar a lán gnéithe de bhainistíocht foraoiseolaíochta
agus foraoise. Sholáthair na trialacha seo sonraí eolaíocha
le cuidiú leis an gcleachtas foraoise is fearr a fhorbairt agus
d’fheidhmigh siad chomh maith mar láithreacha
taispeántais le haghaidh torthaí taighde a chur in iúl. Tá sí
mar aidhm ag an tionscadal NATFOREX sonraí náisiúnta
de thrialacha a bunaíodh roimh mí na Samhna 2007 a
chruthú. Cuirfidh sé fardal úsáideach ar fáil ar thrialacha
slána agus dúnta leis na sonraí bainteacha, agus
cóireálacha foraoiseolaíochta agus bainistíochta a
tástáladh. Éascóidh sé athbhreithnithe ar eolas a fuarthas
go dtí seo agus cuideoidh sé leis na láithreacha ina
bhféadfadh gá a bheith le trialacha úra a thaispeáint. Ina
theannta sin, feidhmeoidh trialacha marthana
tábhachtacha mar thaispeántais de dhea-chleachtas
foraoiseachta.

CUSPÓIRÍ

Líonra náisiúnta de thrialacha allamuigh a shainaithint, a
chothabháil agus a bhainistiú le haghaidh staidéar a
dhéanamh ar chóireálacha bainistíochta foraoiseolaíochta
agus foraoise. Go sonrach le:
• measúnú a dhéanamh ar ábharthacht na dtrialacha atá

i líonra ceapach trialach Coillte agus i rannóga taighde
eagraíochtaí eile;

• cinneadh a dhéanamh ar iontaofacht na sonraí atá ann
cheana agus ar na tairbhí a bhaineann le tuilleadh
sonraí a bhailiú;

• cothabháil riachtanach a dhéanamh ar thrialacha
allamuigh atá curtha in áirithe le coinneáil;

• sonraí úra a bhailiú i dtrialacha coinnithe más gá;
• na torthaí agus na sonraí ó na trialacha a chomhtháthú

isteach i mbunachar sonraí poiblí ar líne;
• bearnaí faisnéise a shainaithint;
• cinneadh a dhéanamh faoin ngá le trialacha úra a

bhunú.

DUL CHUN CINN

Go dtí seo, tugadh cuairt ar os cionn 300 trial agus
turgnamh allamuigh (Figiúr 1). Rinneadh iomlán de 158
tuarascáil allamuigh a athbhreithniú, a achoimriú agus a
chur isteach i mbunachar sonraí. Áit a raibh thart ar 1, 500
turgnamh liostaithe ar líonra Coillte ar dtús, tá laghdú
tagtha ar an líon seo anois go dtí thart ar 980 agus táthar
ag dréim go dtiocfaidh laghdú suntasach ar an bhfigiúr
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NATFOREX
Acmhainn náisiúnta de thrialacha allamuigh agus bunachar sonraí

le haghaidh taighde agus taispeántas foraoise a bhunú

Figiúr 1: Mapa de na láithreáin ar a dtugadh cuairt go dtí seo.
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• Déanfar tuilleadh iarrachtaí le trialacha nach trialacha
de chuid Coillte iad a chur san áireamh san obair.

• Oibreoidh grúpa an tionscadail le staitisteoirí a
ceapadh le déanaí ar údaracht an dearaidh thrialaigh
agus ar iontaofacht na sonraí trialacha.

TORTHAÍ

• Láithreán gréasáin an tionscadail www.natforex.com
• Tuarascáil Bhliantúil COFORD

www.coford.ie/iopen24/pub/natforex2008.pdf
• Cuireadh faisnéis ar NATFOREX ar fáil ag comhdháil

EFI a tionóladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí
Mheán Fómhair 2009.

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

• Harper, C. agus Nieuwenhuis, M. 2009. PLANSFM -
Pleanáil agus cur i bhfeidhm um bainistíocht foraoise
inbhuanaithe. [Cur i láthair póstaeir.] Lá Taighde Scoil
Talmhaíochta, Eolaíocht Bia agus Míochaine
Thréidliachta UCD, 8 Nollaig 2009.

seo de réir mar a atá tuilleadh iniúchtaí á ndéanamh agus
tuilleadh tuarascálacha á gcur ar fáil. Tá tús curtha le
hobair ar aistriú sonraí neamh-mhéadracha, a bailíodh
roimh 1971, ar Excel le méadrú a dhéanamh orthu agus
lena stóráil. Dearadh sonraí léiriúcháin le bheith cosúil le
sonraí bunachair shonraí eile lena n-áirítear bunachar
sonraí NoLTFoX.
Táthar ag leanúint d’obair riachtanach chothabhála agus
mheasúnaithe ar raon de thrialacha. San am a chuaigh
thart tugadh aird do 55 triail, ó thomhas fáis go tanú go
prúnáil, go réiteach scrobarnaí, go roghnú deiridh barr.
Rinneadh anailís ar shonraí ó chuid de na trialacha seo le
dearcadh níos fearr a fháil ar a stádas reatha.
Rinneadh iniúchadh ar láithreáin trialach ó Dhún na nGall
go Corcaigh agus ó Ghaillimh go Cill Mhantáin. Ba é
comhfhachtóir a fuarthas ná cáilíocht lag na cothabhála
agus na dtrialacha ar an talamh. Bhí iarmhairt ag seo ar
chumas na dtrialacha seo a n-acmhainneacht iomlán a
fheidhmiú.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Cinneadh a dhéanamh ar choinneáil na dtrialacha
slána bunaithe ar thuarascálacha na mbainisteoirí
allamuigh, ar cháilíocht na sonraí reatha agus ar
fhóntacht staitistiúil an dearaidh thrialaigh.

• Digitiú leanúnach ar shonraí ó thrialacha atá dúnta.
• Beidh an bunachar sonraí don láithreán gréasáin

(www.natforex.com) curtha i gcrích.
• Tabharfaidh grúpa bainistíochta an tionscadail an dara

cuairt allamuigh, chuig lár na tíre agus an Iarthar an t-
am seo.

• Beidh an tuairisciú ar thrialacha allamuigh curtha i
gcrích.

• Déanfar idirdhealú idir trialacha atá luachmhar dá n-
aschur sonraí amháin, agus iad siúd atá fós slán agus
ábalta sonraí luachmhara a tháirgeadh.

• Déanfar critéir le haghaidh na dtrialacha slána a
choinneáil a dhréachtú.

• Déanfar critéir le haghaidh chuimsiú na sonraí ó
thrialacha dúnta a dhréachtú.

• Tosóidh an próiseas roghnaithe maidir le trialacha
coinnithe.

• Tosóidh obair ar thrialacha roghnaithe lena n-áirítear
na Pleananna Bainistíochta a thiomsú.


