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STANDMODEL
Forbairt de shamhlacha táirgeachta dinimiciúla le haghaidh cónaiféar,

crann leathanduilleach agus meascán

ceapaí Fhardal Foraoiseachta Náisiúnta a úsáid i ndáil
le samhlacha táirgeachta dinimiciúla atá ann cheana a
bhailíochtú agus a neartú agus i ndáil le cinn úra a
ghiniúint.

• Feidhmiúlacht bhreise a fhorbairt do Chomhéadan
Úsáideora um Shamhlacha Táirgeachta Dinimiciúla na
hÉireann i bhfoirm:
a) ilchnuasaigh sainithe ag an úsáideoir;
b) inniúlacht barrfheasaithe/loirg sprice;
c) saoráid le freastal ar mheascáin.

DUL CHUN CINN

D’fhreastail comhaltaí de chuid fhoireann an tionscadail
ar chruinniú COST ACTION FP0603: Samhlacha foraoise
le haghaidh taighde agus tacaíocht cinntí i mbainistíocht
foraoise inbhuanaithe áit inar bhuail siad le taighdeoirí
eile a bhí ag obair sa réimse.
Le linn na bliana, bunaíodh 40 ceapach bhailíochtaithe de
learóg Sheapánach ar fud na tíre agus bailíodh sonraí
seasta. Roghnaíodh na 40 ceapach ar fud sraitheanna
geolaíocha agus aoise. I ngach ceapach, rinneadh 7 gcrann
samplacha toirte a roghnú, a leagan agus a thomhas
(Figiúr 1) agus a thaifeadadh lena n-úsáid i mbailíochtú
neamhspleách shamhail na learóige Seapánaí. Is é cuspóir
na hoibre seo ná sonraí fíoraithe toirt clampa agus lorga a
chur ar fáil le haghaidh learóg Sheapánach, uair amháin a
tháirgfear samhail dhinimiciúil don speiceas seo.
Le 10 bliana anuas, rinneadh 100 ceapach de learóg
Sheapánach a chothabháil ar fud na tíre agus úsáideadh
iad mar fhoinse sonraí i ndáil le samhail táirgeachta
dinimiciúla a fhorbairt don learóg Sheapánach, a chuirfear
leis an bpacáiste GROWFOR nuair a chríochnófar é. Mar
atá sé le speicis eile atá ar fáil faoi láthair trí GROWFOR,
tá sé riachtanach bailíochtú neamhspleách a dhéanamh ar
shamhail ar bith a tháirgtear le sonraí nár úsáideadh i
bhforbairt na samhla. Moltar i roinnt foilseachán gur
cheart na sonraí ar fad ón mbuntacar sonraí agus ón tacar
sonraí bailíochtaithe a chur le chéile leis an tsamhail
deiridh a tháirgeadh, i ndiaidh bailíochtaithe rathúil.
Ciallaíonn sé seo nach ndéanfar neamhaird de shonraí ar
bith sa tsamhail deiridh.
Rinneadh na 100 ceapach a bunaíodh i gclampaí
fuinseoige in 2007/2008 a chothabháil agus bailíodh
sonraí sa séasúr suanach 2008/2009.
Rinneadh ilchnuasaigh sainithe ag úsáideoirí le haghaidh
péine Albanach agus péine Contórtach a uaslódáil ar

FOIREANN AN TIONSCADAIL

An tOllamh Maarten Nieuwenhuis, an Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath*
Charles Harper, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Andrew McCullagh, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath
Paddy Purser, PTR Ltd
Ted Lynch, Coillte
An Dr Lance Broad, Comhairleoir foraoiseachta

* Ríomhphost: maarten.nieuwenhuis@ucd.ie

LE CRÍOCHNÚ: Nollaig 2012

CÚLRA

Tá faisnéis acmhainne níos fearr ar cheann de na
príomhriachtanais maidir le cinntí infheistíochta. Tá
samhlacha fáis agus táirgeachta, lena n-áirítear na cinn a
forbraíodh faoin tionscadal DYNAMIC YIELD ina
gcomhpháirt de chreat cinnteoireachta ar bith. Clúdaíonn
samhlacha a forbraíodh go dtí seo sprús Sitceach, péine
Contórtach, sprús Lochlannach, giúis Dhúghlais agus
péine Albanach. Tá comhéadan oibriúcháin acu ar a
dtugtar GROWFOR, arna cheadú ag COFORD agus atá á
úsáid ag foraoiseoirí na hÉireann anois. Tá na samhlacha
seo ionchorpraithe i gcórais réamhaisnéisithe toirteanna
Coillte chomh maith. Ag cur san áireamh an méadú i
úsáid crann leathanduilleach agus meascán faoi fhoraoisiú
cabhraithe ag deontas, tá gá le tuilleadh samhlacha a
fhorbairt. Tá tionscadal STANDMODEL ag forbairt
samhlacha táirgeachta dinimiciúla úra le haghaidh
fuinseoige agus léaróg Sheapánach agus tá sé ag déanamh
scrúdaithe ar bhealaí inar féidir samhail a dhéanamh
d’fhás agus tháirgeacht i meascáin.

CUSPÓIRÍ

• Samhlacha táirgeachta dinimiciúla úra a tháirgeadh
don learóg Sheapánach (tanaithe agus gan tanaithe)
agus don fhuinseog (tanaithe) agus iad sin a
chomhtháthú i gComhéadan Úsáideora um
Shamhlacha Táirgeachta Dinimiciúla na hÉireann.

• Imscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht
réamhaisnéisí fáis a ghiniúint le haghaidh meascáin
speiceas ag úsáid teaglaimí samhla atá ann cheana.

• Imscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht sonraí
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Figiúr 1: Tomhas gearrtha de chrann samplach de learóg Sheapánach,
Coill Achadh an Iúir, Co. an Chabháin.

GROWFOR. Cuireadh tús le hobair bhreise ar
ilchnuasaigh sainithe ag úsáideoirí a fhorbairt i sprús
Sitceach agus i sprús Lochlannach.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Déanfar sonraí don 100 ceapach fuinseoige a bhailiú
sa séasúr suanach 2009/2010.

• Leanfar d’obair ar na hilchnuasaigh sainithe ag an
úsáideoir i gcomhar leis an Dr Lance Broad.

• Comhoibriú le hInstitiúid Taighde SCION sa Nua-
Shéalainn maidir le forbairt na samhlacha cosúil leis
na cinn a úsáideadh in GROWFOR.

TORTHAÍ

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

Scaipeadh an tionscadail ag cúrsa ar shamhaltú meascán
Neamhpharaiméadrach Bayesach, Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann, Gaillimh, 14 Nollaig 2009 le Andrew
McCullagh.
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