
Lochtanna, Feithidí 

agus Fungais
Torthaí Foghlama:

1.3,1.5,1.8,1.10,1.11,

2.5,2.11,2.12,2.13,2.14

3.2,3.8,3.9,3.11

Téamaí na Caibidle

• Lochtanna Nádúrtha a léiríu go grafach

• Tionchar comhshaoil a bhaineann le 

húsáid adhmaid mar achmainn nádúrtha 

agus in-athnuaithe a iniúchadh

• Iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi le 

húsáid adhmaid a íoslaghdú agus 

dramhaíl a bhainistiú trí mhodhanna 

leasaitheacha a chur ar adhmad

Antoine Ó Finneadha



▪ Bunábhar nádúrtha is ea adhmad. Is ábhar measartha

bog é freisin. Mar sin, is minic lochtanna in adhmad. Is 

féidir mórán lochtanna a sheachaint ach an cúram ceart

a dhéanamh den adhmad agus é á phróiseáil agus an 

chosaint chuí a thabhairt dó ina dhiaidh sin.



▪ Lochtanna nádúrtha

▪ Damáiste a rinneadh don chrann agus é á leagan.

▪ Damáiste a rinneadh don spreota agus é á iompar chuig an 

muileann sábhadóireachta.

▪ Lochtanna oiriúnaithe.

▪ Lochtanna stálaithe.

▪ Damáiste mar thoradh ar fheithidí, fungais nó síonchaitheamh.

Lochtanna is coitianta in adhmad



Lochtanna Nádúrtha

Snáithe Bíseach

▪ Má chasann tamhan an

chrainn agus é ag fás, beidh

snáithe bíseach ann. Ní

bheidh snáithe díreacha i

gcláir a dhéantar as agus

beidh na cláir níos laige dá

bharr.



Lochtanna Nádúrtha

Croílobhadh

▪ Fungas is cúis le 

croílobhadh. Lobhann laíon

an chroí-adhmaid de bhrí go 

bhfuil an fungas ag fás ann. 

Is trí scoilteanna i gcoirt an 

chrainn nó trí na fréamhacha

a théann an fungas isteach

sa chrann.



Lochtanna Nádúrtha

Roisín

▪ Má bhíonn gaoth mhór ann, 
tagann mionscoilteanna idir na 
snáithíní i dtamhan an chrainn. 
Líonann na scoilteanna le 
roisín, go háirithe i gcás na 
gcrann buaircíneach. Is deacair
bailchríoch a chur ar adhmad a 
bhfuil scoilteanna lán de roisín
ann agus téann sábha i bhfostú
ann



Lochtanna Nádúrtha

Burra

▪ Tagann meall ar chrann in 
amanna de bharr galair, 
damáiste, feithidí nó fungais. 
Fásann snáithe an adhmaid i
ngach treo taobh istigh den 
mheall agus fágann sé sin 
patrúin an-chasta ann. 
Déantar earraí maisitheacha
as. 



Lochtanna Nádúrtha

Cranraí

Cranra beo: Cranra Marbh: Cranra Spíce:

Má bhí géag bheo ag teacht

as an gcrann nuair a 

gearradh é.

Má fuair géag bás tamall sular

gearradh an crann.

Má ghearrtar síos ar an 

gcranra. Lagaíonn cranra spíce

neart an chláir go mór.



Lochtanna Nádúrtha

Fabhtanna

Fabht Láir: Réaltfhabht: Fabht Fáinneach:

Seanaois, galar nó crapadh

a tharlaíonn tar éis a leagtha

Seanaois, galar nó crapadh

a tharlaíonn má thriomaíonn

spreota róthapa tar éis

a leagtha.

Seanaois, gaoth láidir, leagan

míchúramach

Cúis



Lochtanna Nádúrtha

Fabhtanna

Crapfhabht: Fabht Seaca:

Gaoth láidir, seanaois, leagan

míchúramach

Sioc agus aimsir an-fhuar

Cúis



Lochtanna Stálaithe

Is minic a lúbann nó a fhreangann cláir má stálaítear róthapa iad

Ború: Cuasú:

Easpa tacaíochta. M.sh an 

iomarca spáis idir na sáiteoirí

Crapadh tadhlaíoch, go háirithe

in adhmad a ndearnadh

sábhadh tríd agus tríd air 

Cúis

Casadh/Freangadh:

Crapadh in adhmad a bhfuil

snáithe bíseach nó snáithe

comhghlasála ann



Lochtanna Stálaithe

Is minic a lúbann nó a fhreangann cláir má stálaítear róthapa iad

Scáineadh Cheann an 
Chláir:

Screamhchruachan :

Gan clúdach a bheith ar an 

dá cheann le linn an stálaithe

(péint, banda miotail)

Gan go leor gaile a bheith ann

nuair a dhéantar stálú áithe. 

Stálú róthapa

Cúis

Criathrú:

Stálú róthapa (stálú áithe

amháin) agus gan go leor

gaile a bheith san áith



Feithidí

Má bheireann feithidí a 
gcuid uibheacha i gclár
adhmaid, déanfaidh na 
larbhaí agus na feithidí
fásta an-damáiste dó.

1

2 3

4



Feithidí

Beireann an chiaróg fhásta ubh i

scoilt nó i bpoll san adhmad.

1
An Ubh



Feithidí

Tagann an larbha amach as an ubh

agus itheann sé stáirse an 

adhmaid. 

2 
An Larbha



Feithidí

Fásann an larbha de réir a chéile

san adhmad. Tar éis tamaill, 

déanann sé poll beag

in aice le dromchla an adhmaid. 

Tagann claochlú ar an larbha agus 

tiontaíonn sé ina phupa. Fanann sé

mar sin ar feadh roinnt míonna go 

dtí go bhfásann an pupa ina

chiaróg fhásta.

3
An Pupa 



Feithidí

Briseann an chiaróg fhásta amach

trí dhromchla an adhmaid agus 

leanann an timthriall ar aghaidh. 

4
An Chiaróg Fhásta (Aosach)



Feithidí

Na trí chiaróg is coitianta a dhéanann damáiste d’adhmad

An Míol Críon An Chiaróg Fhadadharcach Tí

An chiaróg is mó a dhéanann

ionsaí ar adhmad in Éirinn. 

Ionsaíonn an míol críon

bogadhmad agus crua-

adhmad. 

Tá an chiaróg fhadadharcach tí

le fáil ar fud an domhain.

Bogadhmad is mó a ionsaíonn

sí. 

Criathrú:

Baineann an chiaróg oíche

agus an míol críon leis an 

bhfine chéanna. Crua-adhmad

atá sean agus críon is mó a 

ionsaíonn sí.

(Anobium punctatum) (Hylotrupes bajulus) (Xestobium rufovillosum)



Lochtanna fungais

Críonlobhadh Taislobhadh

Is éard is críonlobhadh ann ná an cineál lobhaidh

is coitianta in Éirinn. Tagann críonlobhadh go minic

ar adhmad in áit dhúnta thais nach bhfuil mórán

aeir ag dul tríthi, ar nós giarsaí faoi urlár adhmaid.

Tagann taislobhadh ar adhmad a bhfuil cion taise

de bhreis ar 30% ann. Dá bhrí sin, is ar adhmad

taobh amuigh den teach nó in áit a mbíonn

uisce ag sileadh is mó a bhíonn taislobhadh.

(Serpula lacrymans ) (Coniophora puteana )



Modhanna Chun Leasaitheach a Chur 

ar Adhmad

Spraeghunna á úsáid Scuab á úsáid Tumadh Brúchóireáil


