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Torthaí Foghlama
Ba cheart do dhaltaí bheith in ann:
• léiriú go dtuigeann siad cá has a dtagann bia.

Úsáidtear bunáitíocht bia de ghnáth le cur síos ar an dóigh a ndéantar bia:
• a fhás;
• a thógáil; agus
• a ghabháil.

Bia a Fhás
Barra a Fhás
I dTuaisceart Éireann fástar a lán barr, é sin ráite ní féidir an bia ar fad atá de dhíth ar an daonra a 
tháirgeadh. Mar gheall air seo, iompórtáiltear bia ó thíortha eile le riar ar éilimh.

Samplaí de bharra a 
fhástar sa RA

Samplaí d’earraí bia a 
iompórtáiltear chuig an RA

Torthaí coitianta (úlla
agus sútha talún)
Glasraí (meacain 
dhearga agus
meacain) bhána
Prátaí
Cruithneacht
Coirce
Eorna

Bananaí
Páiseog
Fíonchaora

Bunáitíocht Bia

COMHAD FÍRICÍ: 
EACNAMAÍOCHT  
BHAILE GCSE:
Bia agus Cothú

Nasc le Toradh Foghlama

Táirgeadh agus Próiseáil Bia 

An bhunchéim agus an dara céim i bpróiseáil agus i dtáirgeadh bia a iniúchadh
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De ghnáth fástar barra taobh amuigh in ithir a leasaíodh le haghaidh fáis. I dTuaisceart Éireann, tá an aimsir 
foirfe le haghaidh barra a fhás (mar shampla prátaí). Beidh ar fheirmeoirí roinnt tosca éagsúla a mheas 
roimh chinneadh a dhéanamh an bhfuil na coinníollacha maith le haghaidh fáis. Is féidir go mbeidh na 
tosca seo san áireamh; an talamh ar fáil, an trealamh ar fáil agus na barra a fhásfaidh siad le chéile. Is minic 
a fheabhsaíonn an cumas seo a dhéanamh le taithí.

Áiteanna coitianta le barra a fhás
Páirceanna
Is cuid ríthábhachtach de thionscal an bhia é príomhbhianna a tháirgeadh. D’fhéadfadh feirmeoirí 
páirceanna a bheith acu féin nó iad a fháil ar cíos le glasraí amhail meacain dhearga, cainneanna agus 
cabáistí a fhás. D’fhéadfadh siad seo críochnú suas i siopaí feirme nó in ollmhargaí áitiúla. Beidh an toradh a 
tháirgtear pleanáilte go cúramach le freastal ar an éileamh.

Polatholláin
Baintear úsáid as na polatholláin seo le barra a chosaint ó dhrochaimsir. Tá an modh fáis seo níos déine agus 
éilíonn díograis agus tiomantas ó fheirmeoirí. De ghnáth bíonn ardchaighdeán ar an táirge a tháirgtear, mar 
shampla sútha talún.

Úlloird
Is áiteanna le torthaí a fhás ar chrainn úlloird. Is féidir le húlloird bheith beag nó mór dé réir mar is gá. Is 
féidir le crainn úll nó piorra a fhás go rathúil i ngairdíní beaga gan mórán stró. Úsáidtear úlloird chun úlla 
nó piorraí a tháirgeadh do chomhlachtaí móra le leann úll nó táirgí milseoige a dhéanamh, nó le soláthar in 
ollmhargaí. Sa chás seo, is do tháirgeadh tráchtála ar scála mór iad na húlloird.

Úsáid ceimiceán agus bia ag fás
Lotnaidicídí
Is rud coitianta é ceimiceáin a úsáid i bhfoirm lotnaidicídí le linn an phróisis de bhia a fhás. Déantar iad a 
spraeáil ar bharra chun lotnaidí a scriosadh, rud a chinntíonn barr maith d’ardchaighdeán.

Leasacháin
Le linn táirgeadh bia úsáidtear leasacháin leis an ithir a fheabhsú. Agus cothuithe a úsáid mar seo, 
méadaíonn an barr agus cuidíonn sé le dianfheirmeoireacht.

Táirgí orgánacha a fhás
Is modh righin de tháirgeadh bia é torthaí agus glasraí orgánacha a fhás.

Ní úsáidtear lotnaidicídí ná leasacháin cheimiceacha. Ina n-áit, úsáidtear múirín agus ábhar ainmhithe le 
cothuithe a chur isteach san ithir agus le speicis nádúrtha nach bhfuil dochrach don bharr a chur chun cinn.

Beidh lógó den Soil Association (Cumann na hIthreach) le feiceáil ar tháirgí orgánacha. 
Déanfar cigireacht ar fheirmeacha orgánacha ag a leithéid de fhorais le táirgí saor ó 
cheimiceáin a chinntiú. Caithfear cloí le réimse treoirlínte lena chinntiú go bhfuil fíorbharra 
saor ó cheimiceáin á dtáirgeadh.
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Bia a fhástar go háitiúil a cheannach
Téann sé chun sochar don gheilleagar áitiúil agus don timpeallacht bia áitiúil a roghnú. Tá torthaí agus 
glasraí úra níos cothaithí agus níos blasta nuair a cheannaítear go háitiúil iad. Nuair atá bianna áitiúla ina 
séasúr féin, tá siad níos saoire, níos blasta agus laghdaíonn siad an bia-aistear.

Bianna GM
Is é atá i gceist le bianna géinmhodhnaithe ná bianna a athraíodh le fás níos fearr, frithsheasmhacht in 
aghaidh lotnaidí agus an cumas dul i ngleic le drochaimsir a bheith acu. Tá níos lú ceimicí de dhíth le 
barra GM a tháirgeadh. Is féidir leo sochair mhóra eacnamaíocha a sholáthar fosta don tsoláthraí agus don 
tomhaltóir. In ainneoin na mbuntáistí atá beartaithe, tá muinín an tomhaltóra íseal go leor go fóill sa réimse 
seo.

Nasc le Toradh Foghlama

Tosca a bhfuil tionchar acu ar an 
Bhia a Roghnaítear

Ainmhithe a thógáil
Páirc
Táirgeadh saor-raoin.
Nuair atá cearca, ba agus muca saor le cead a gcos a bheith acu 
taobh amuigh deirtear gur ainmhithe saor-raoin iad. Ní bhíonn 
an oiread sin galair leis an chineál seo tógála.

Monarcha
Monarcha cearca cúbarnaí: Tá dianfheirmeoireacht coitianta 
i dtógáil cearc. Úsáidtear cásanna le líon mór cearc a chur faoi 
dhíon. Is beag spáis a bhíonn ag cearca le neadú. Ní bhíonn 
mórán tábhachta le leas ainmhithe. Is le haghaidh brabúis a 
thógtar sicín a tháirgtear ar fheirm mhonarchan agus is minic a 
úsáidtear drugaí le táirgeacht mhaith a fháil.

Monarcha blite: Is féidir eallach a thógáil ar an dóigh seo fosta.

Úsáidtear hormóin le tál bainne a mhéadú le haghaidh táirgí 
déiríochta. D’fhéadfadh feirmeoireacht mhonarchan éirí níos 
coitianta mar gheall ar phraghsanna ísle bainne.

Feirmeoireacht orgánach
Ní dhéantar tógáil taobh istigh le hainmhithe orgánacha. 
Ina áit sin, a gcuid leasa an rud is tábhachtaí agus cuirtear 
treoirlínte dochta i bhfeidhm. Tá cead a gcos ag ainmhithe agus 
beidh fáil acu ar spásanna taobh istigh. Ní thugtar hormóin 
dóibh, mar sin, is féidir nach mbeidh an t-ainmhí chomh mór 
leofa ar tugadh drugaí dóibh.
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Tógáil agus scéimeanna um dhearbhú 
cáilíochta bia
Tá scéimeanna um dhearbhú cáilíochta bia in úsáid le 
blianta fada le hardchaighdeáin a chur chun cinn i 
dtionscail an bhia. Tá sé mar aidhm acu leas ainmhithe 
agus dea-chleachtais chomhshaoil a chinntiú le linn an 
phróisis a bhaineann le tógáil agus bia a ghabháil.

Scéimeanna 
Dearbhaithe

Bia

An dóigh a ngabhtar bia (iasc agus sliogiasc)
Modhanna le héisc a ghabháil
Úsáidtear réimse modhanna le héisc a ghabháil. Tá tionscal na hiascaireachta mór i dTuaisceart Éireann. 
Tá éileamh ard ar iasc ar ardchaighdeán ar fud an domhain, dá bhrí sin; is minic a iompórtáiltear iasc a 
ghabhtar go háitiúil go háiteanna eile ar domhan.

1. Modhanna Iascaireachta Traidisiúnta
Úsáidtear na modhanna seo a leanas le haghaidh speicis fhiáin a 
ghabháil;

Trálaeireacht
Is modh iascaireachta trálaeireacht a ghabhann sprioc-iasc 
amhail trosc le heangach. Ceanglaítear an eangach de bhád agus 
tarraingítear ar ghrinneall na farraige í. Is minic a bhíonn trálaeireacht 
teoranta do cheantair bheartaithe mar gur féidir léi dochar a 
dhéanamh don ghnáthóg. Caitear éisc eile ar ais san fharraige.

Jigeáil
Is modh é seo le héisc amhail ronnach a ghabháil de lámh. Is 
san oíche is mó a tharlaíonn sé. Cuirtear doruithe a bhfuil duáin 
ceangailte dóibh san uisce. Mealltar na héisc ag na soilse ar an 
leantóir.

Nasc le Toradh Foghlama 

Tosca a bhfuil tionchar acu ar an 
Bhia a Roghnaítear 

Scéimeanna um dhearbhú cáilíochta bia
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Potaí gliomach agus portán/Dreideáil
Cuirtear potaí faoi uisce ar ghrinneall na farraige. Cuirfear baoite 
isteach le gliomaigh agus portáin a mhealladh agus fanann siad 
beo go dtógann na hiascairí amach iad.

Is ciseán mór é dreidire, a dhéantar as miotal de ghnáth. 
Tarraingítear feadh ghrinneall na farraige é le speicis a fhanann 
thart ag grinneall na farraige a bhailiú. Is sprioc-speicis iad 
portáin, oisrí agus muiríní. Gabhtar sa trealamh dreideála iad 
agus ardaítear le hunlas ar deic an bháid iad le folmhú.

2. Feirmeoireacht Éisc (Dobharshaothrú)
Úsáidtear an modh seo a leanas i dTuaisceart Éireann le 
haghaidh bradán feirme:

Cliabháin Oscailte agus Locaí Eangaí
Druidtear na héisc isteach i locaí nó i gcliabháin i limistéir 
amach ón chósta agus i lochanna.
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