
 

 

 

AN FHÍS 

➢ Cultúr na feirmeoireachta a 
chaomhnú  
 

➢ Acmhainn an mhargaidh a fhiosrú  

➢ Rannpháirtíocht an phobail a 
spreagadh 
 

➢ Beogacht a chuir ar ais sa talamh 

➢ Athbheochán Scileanna & Saineolais 
 

➢ An bithéagsúlacht a fheabhsú 

 TUILLEADH EOLAIS 
DÉAN TEAGMHÁIL LINN AG: 

 

SEOLADH 
Na Tithe Gloine, Cill Ulta, an Fál Carrach,  

co. Dhún na nGall 

TEAGMHÁIL 
Cúlra Créafóige | 085 235 5153 | 

 
laneipculra@gmail.com 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

CÚLRA 
CRÉAFÓIGE 
LAN CTR EIP-AGRI 

֍ CURAÍOCHT              

֍ CULTÚR                     

֍ COMHPHOBAL 
 

  



 

 

AN DÚSHLÁN 

Le blianta anuas, tá nósmhaireacht na 

talmhaíochta bogtha i dtreoir fheoirmeoireacht 

ainmhithe agus chuige sin, tá laghdú agus 

meath tagtha ar nósmhaireacht na curaíochta.  

Ariamh anall, cuireadh na príomhábhair amha 

nádurtha ar fáil do na tionscadail dhúchasacha 

fríd na barra curtha le cois ghnáthógaí agus a 

sainspeiceas atá anois i mbaol á mbáis.   

Le bhieth ábalta athbheochan a chur inár 

ngeailleagae áitiúil fríd mhiontionscadail, ní mór 

dúinn athbhreathnú suntasach a dhéanamh ar 

chórais bhainisithe talaimh i dtreoir 

chomhmhaireachtál speiceas i meallacha i 

mbaol. 

 

 

CÚLRA CRÉAFÓIGE 

AN FÁS 

Baineann  Cúlra Créafóige  le hathshamhail 

feidhmeach na créafóie i dtuath na hÉireann. 

Oibrítear le lucht tailte aitiúla le Corais Chothaithe 

curaíochta a bhunú agus a mheas. Meastar go 

gcuirfear foinse breise theacht isteach ar fáil 

chomh maith le príomhábhair do na tionscadail 

dhúchasacha; athbheochan bheatha na créafóig 

agus tacú le pailneoirí agus leis an fhiadhúlra atá i 

mbaol.   

Le linn thréimhse 5 bliana na EIP, díreófar ar thailte 

tréigthe chun inmharthanacht agus féidearthachtaí 

mhargaidh na mbarr traidisiúnta agus úr eile a 

léiriú ionas go bhféadfadh iad a  fhás agus a  

bhláthú go háitiúil.  

Le cuidiú agus le saineolas mhuintir na háite, 

creidtear go bhféadfadh margaí agus modhanna 

a bhunú le haghaidh táirgeadh leathan d’úinéirí  

talún áitiúla. 

  

TRAENÁIL 

Is é cuid dár gclár ná oiliúint a chur ar fáil go 

leitheadach dár macasamhail - 

(1) Sainranganna d’achan bharr luaithe - 

gairleog, líon, lus na gréine, coirce, srl. 

(2) Gabháil i dtaithí ar theicnící feirmeoireachta 

inbhuanaithe - aoileach glas, sláinte créafóige 

agus bithéagsúlacht, socruithe fiadhúlra agus a 

gcuid sochar, srl. 

(3) Cleachtas feirmeoireachta traidisiúnta - 

spealadóireacht, próiseáil lín, ainmhithe mar 

innealra feirme, srl. 

(4) Torthaí barra do thionscadail dhúchasacha - 

táirgeadh meala, bia chothaithe cearca; 

cliabhadoireacht agus fíodóireacht sileoige 

agus coirce le haghaidh úsáid phraiticiúil, 

maisiúchán srl.  

 

This project is funded by the Department of Agriculture, 

Food, and the Marine (DAFM) under the Rural 

Development Programme 2014-2020. 


