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FOIREANN AN TIONSCADAIL

An tOllamh John O’Halloran, an Coláiste Ollscoile,
Corcaigh
An Dr Sandra Irwin, an Coláiste Ollscoile, Corcaigh *
An Dr Nick McCarthy, Institiúid Teicneolaíochta Phort
Láirge
Eddie Daly, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
An Dr Daniel Kelly, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath

* Ríomhphost: s.irwin@ucc.ie

LE CRÍOCHNÚ: Deireadh Fómhair 2011

CÚLRA

Is ea is túisce i measc na speiceas ionrach coimhthíoch in
Éirinn i dtéarmaí an limistéir arna chlúdach agus dlúis ná
róslabhras. Tá gá le rialú rathúil ar róslabhrais leis na
gnáthóga seo a chothabháil i stádas caomhnaithe
fabhrach. Tá an scála d’inmhíolú róslabhras chomh mór
sin is go gcaithfear dul i ngleic leis ar scála an tírdhreacha.
Tá sí d’aidhm ag an tionscadal seo modhanna
costéifeachtúla a fhorbairt a úsáideann beagán luibhicídí
nó luibhicídí ar bith, lena n-úsáid i limistéir faoi
chaomhnú agus le praghsanna a laghdú. Rachfar i ngleic
leis na fadhbanna seo ar mhodh praiticiúil as a dtiocfaidh
(a) cosaint de cháilíocht comhshaoil agus (b) cuidiú i
bhforbairt modhanna malartacha agus scileanna i speicis
ionracha neamh-dhúchasacha cosúil le róslabhrais a rialú.

CUSPÓIRÍ

• An t-eolas ar ionradh róslabhras a mhéadú.
• An éifeachtúlacht maidir le hathghiniúint nádúrtha

róslabhras a laghdú i ndiaidh é a réiteach a chinntiú.
• Suirbhé agus bailiú pataiginí dúchasacha a théann i

gcion ar róslabhrais in Éirinn.
• Pataiginí a leithlisiú agus iad a thástáil faoi dhálaí

saotharlainne d’fhonn iad a úsáid mar bhith-luibhicídí.
• Ceardlanna a reáchtáil le linn agus ag deiridh an

tionscadail ar rialú róslabhras.
• Moltaí rialaithe náisiúnta ar róslabhrais a dhéanamh.

DUL CHUN CINN

Rinneadh príomhcheisteanna taighde a shainaithint agus
ceapadh prótacail thrialacha le freagairt a thabhairt orthu.
I ndiaidh cuardaigh litríochta chuimsitheacha a dhéanamh
roghnaíodh ceithre réimse le haghaidh imscrúdú
mionsonraithe a dhéanamh orthu:
• Eochair aosaithe le haghaidh róslabhrais a fhorbairt;
• Dinimic ionraidh róslabhras;
• Luach calrach róslabhras;
• Fad saoil agus inmharthanacht síolta.Comhoibreoidh

foireann RHODO le CABI (an Lárionad um
Bitheolaíocht Talmhaíochta Idirnáisiúnta) an RA le
fungais a d’fhéadfaí úsáid mar mhícea-luibhicídí a
leithlisiú. Cuirfear an t-imscrúdú ar leithlisiú fungas
nuálaíoch ar róslabhras maidir le forbairt bith-
luibhicídí i gcrích ina dhá chéim. Ar dtús, suirbhé agus
bailiú pataiginí dúchasacha a théann i gcion ar
róslabhrais agus ar leithlisiú ina dhiaidh sin. Agus an
dara rud ná, ionaclú na bplandaí óga róslabhrais le
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RHODO
Rialú éifeachtach ar róslabhrais a bhaint ar shiúl

Scag Chondrostereum purpureum ar chrann plumaí i mBaile na Móna,
Contae Thiobraid Árann.
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leithlisiú fungasach faoi dhálaí saotharlainne d’fhonn
a n-acmhainneacht mar bhith-luibhicídí a dheimhniú.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Cuirfear tús le comhoibriú le CABI ar shainaithint
fungas a bhféadfaí úsáid a bhaint astu mar mhícea-
luibhicídí. Tabharfaidh comhalta de chuid CABI an RA
cuairt ar WIT le hoibriú leis an bhfoireann.
Cuirfear prótacail mhionsonraithe le haghaidh na
dtrialacha ar fad i gcrích, agus uair amháin a bheidh
siad déanta, cuirfear tús le hobair thrialacha le
tástálacha ar inmharthanacht síolta.

• Tosóidh for-rochtain le cur i láthair ag cruinnithe
náisiúnta agus idirnáisiúnta.
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