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Téamaí na Caibidle

• An tionchar a bhíonn ag foinsiú 

ábhar ar an gcomhshaol nádúrtha a 

mheas

• Próisis agus ábhair a roghnaíodh 

chun modhanna leagtha a chur i 

gcrích

• Fadhbanna triomaithe a fhiosrú

Antoine Ó Finneadha



▪ Tar éis na crainn a leagan, is gá na

spreotaí a ghlanadh ionas gur féidir iad a 

úsáid. Baintear an choirt díobh agus

gearrtar iad i gcruthanna dronuilleogacha



Fáinní Fáis

▪ Gach bliain, cruthaíonn an crann
cealla nua, eagraithe i gciorcail
chomhlárnacha ar a dtugtar fáinní
bliantúla nó fáinní fáis bliantúla.

▪ Taispeánann na fáinní bliantúla
seo an méid adhmaid a tháirgtear
le linn séasúr fáis amháin. 

▪ Cruthaíonn siad an choill
samhraidh (adhmad dorcha) atá
le feiceáil mar fháinne ar 
thrasghearradh na gcrann.



Sú-adhmad agus croí-
adhmad

▪ Níl an cruas mar an 

gcéanna i gcláir ina

bhfuil cuid mhór Sú-

adhmaid

▪ Níl an mharthanacht

chéanna i sú-adhmad is 

atá i gcroí-adhmad

Sú-adhmad

agus croí-adhmad

Sú-adhmad



Sábhadh Tríd is Tríd

▪ Seo an modh oiriúnaithe is minicí a úsáidtear in 
Éirinn.

Buntáistí

 Costas íseal

 Ní bhíonn mórán fuíollábhair
fágtha

 Bíonn na cláir leathan

 Modh sciobtha

Míbhuntáistí

 Bíonn na cláir ag cuasú

 Ní bhíonn snáithe le feiscint

 Ní bhíonn sé oiriúnach d’obair
struchtúrtha Cuasú



Sábhadh Tadhlaíoch

Seo modh eile chun an spreota a chasadh

timpeall ach an uair seo bíonn tadhlaí á ngearradh

agat

Buntáistí

 Cláir an-láidir (cruas maith)

 Is furasta cláir shú-adhmaid a 

scaradh ó chláir chroí-adhmaid.

 Patrún deas san adhmad (lasrach)

Míbhuntáistí

 Is modh costasach é.

 Bíonn na cláir caol.

 Ní modh tapa é mar gur gá an 

spreota a iompú.

Sú-adhmad

Croí-adhmad



Sábhadh Ceathrún

▪ Seo dhá mhodh a thógann níos faide mar bíonn

an crann ag casadh an t-am ar fad

Buntáistí

 Is féidir na cláir a úsáid mar chláir

urláir - Cruas maith.

 Ní tharlaíonn crapadh rómhinic

 Feiceann tú na snáithe geala in 

adhmad darach.

Míbhuntáistí

 Is minic a scoilteann na cláir má

chuirtear tairní iontu.

 Bíonn go leor fuíollábhair fágtha.


