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1 Cyflwyniad 
Mae’r adroddiad yma yn canolbwyntio ar wella’r ffordd o reoli carbon pridd (SCM). 
Rhennir yr adroddiad yn ddwy isadran, oherwydd gall math ac effaith ymyriadau 
rheoli fod yn sylweddol wahanol mewn priddoedd wedi’u gwella a phriddoedd 
ucheldir. Mae hynny oherwydd gwahaniaethau sylfaenol o ran strwythur, deunydd 
organig a chynnwys maethynnau. Fel rhan o’r adolygiad gofynnodd Llywodraeth 
Cymru am fanylion am y gallu i adrodd ar bob ymyrraeth neu fel arall mewn Rhestrau 
Nwyon Tŷ Gwydr (GHG), ac i gyflwyno potensial lliniaru fel % o’r sector pan fo 
hynny’n bosibl. Pan fo opsiynau SCM yn arwain at fuddion ychwanegol, er enghraifft 
buddion bioamrywiaeth, dylid nodi hynny. 
SCM mewn priddoedd wedi’u gwella  
Gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r adolygiad nodi cyfleoedd i wella stoc garbon 
glaswelltiroedd wedi’u gwella. Er mwyn cynnwys popeth, rydym hefyd yn cynnwys 
ymyriadau ar dyndiroedd. Roedd yn rhaid i gyfleoedd a ganfuwyd fod yn barhaol.  
SCM mewn priddoedd wedi’u gwella  
Yma, gofynnodd Llywodraeth Cymru am nodi mecanweithiau ar gyfer dadwneud y 
dirywiad mewn carbon pridd mewn priddoedd ucheldir yng Nghymru. 
 
Talfyriadau: 

SCM Rheoli Carbon Pridd 
SOC Carbon Organig Pridd 
SOM Deunydd Organig Pridd 
DOC Carbon Organig Tawdd  
POC Carbon Organig Gronynnol 
GMEP Rhaglen Monitro a Gwerthuso Glastir 
CS Arolwg Cefn Gwlad 
LULUCF Defnydd Tir, Newid Defnydd Tir a Choedwigaeth 
N Nitrogen 
P Ffosfforws 
K Potasiwm 
NPK Gwrtaith, gweler y dair rhes uchod 
Mg Magnesiwm 
LOI Colled Wrth Danio 
N2O Ocsid Nitraidd 
CH4 Methan 

 

1.1 Cefndir 
Mae gwyddonwyr a ffermwyr yn cydnabod bod deunydd organig pridd (SOM)  a 
charbon organig pridd (SOC) yn tanategu ffwythiannau a gwasanaethau pridd 
pwysig. Mae SOM yn chwarae rôl gritigol wrth gylchu maethynnau, cadw dŵr pridd a 
chynnal strwythur pridd (Bot a Benites, 2005). Mae SOM yn effeithio ar reoli 
adnoddau dŵr, sydd yn dod yn gynyddol berthnasol o ystyried amledd eithafion 
hydrolegol. Er enghraifft, mae SOM yn effeithio ar nodweddion hydrolig a gwrthedd 
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dŵr pridd  (Hermansen et al., 2019), ymdreiddiad a storio dŵr, ac felly cyflymder dŵr 
wyneb ffo ac ail-lenwi dŵr tir   (Robinson et al., 2010).  
Yn y cyd-destun amaethyddol gall SOM hefyd gynyddu cnydau a rhwyddineb ffermio, 
gan greu buddion posibl i ffermwyr. Mae SOM wedi cael ei gysylltu’n uniongyrchol â 
chynnydd mewn cnydau nad ydynt yn godlysiau ar ffermydd organig  (Brock et al., 
2011), a gall gynyddu’r ystod o gynnwys dŵr ar gyfer troi tir  (cynyddu ymarferoldeb, 
Obour et al., 2018). Mynegwyd pryderon y gall fod yna lefelau sydd yn is na lefelau 
critigol (2%) o SOC pan effeithir ar brosesau pridd a chynhyrchiant amaeth. Ond 
bychan yw’r dystiolaeth ansoddol o hynny (Loveland a Webb, 2003). 
Mae’r fantais o ganlyniad i SOC a amlygwyd amlaf yn ymwneud â lliniaru newid yn yr 
hinsawdd. Fel cydnabyddiaeth o bwysigrwydd SOC mewn perthynas â lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, mae menter ryngwladol 4 bob milltir, neu 4 mewn mil wedi 
ymddangos (https://www.4p1000.org/). Mae’r fenter hon yn amlygu y gallai cynnydd 
bychan (0.4%) mewn stociau C yn achos pob math o bridd yn fyd-eang ostwng lefel y  
CO2 yn yr atmosffer yn sylweddol. Mae papurau dilynol wedi herio maint y potensial 
oherwydd e.e. arwynebedd y tir a reolir yn fyd-eang, effeithiau negyddol diogelwch 
bwyd os tynnir tir allan o gynhyrchiant bwyd, prinder deunydd organig sydd ar gael i 
ffermwyr a/neu’r defnydd helaeth o ymarferion all gynyddu C mewn pridd (e.e. 
Poulton et al., 2018). Er enghraifft, yn y DU gellir cyflawni enillion SOC o fwy na 4 
mewn mil drwy fewnbynnau organig a mewnbynnau a weithgynhyrchwyd, cyflwyno 
gwndwn pori i systemau âr a choedwigo tir âr  (Poulton et al., 2018). Ond, mae’n 
rhaid cydnabod nad yw cynnydd lleol mewn stociau SOC (h.y. “storio SOC”) o 
reidrwydd yn golygu lliniaru newid yn yr hinsawdd. Fel mae Chenu et al. (2019) yn ei 
bwysleisio, gellir trin “storio SOC” fel rhywbeth ar wahân i “atafaelu SOC”; mae’r olaf 
yn awgrymu tynnu CO2 o’r atmosffer yn flynyddol mewn gwirionedd, gan gyfrannu at 
ostyngiadau net mewn allyriadau nwy tŷ gwydr yng Nghymru. Yn achos systemau âr, 
dylid nodi hefyd bod carbon pridd wedi bod yn gostwng ar gyflymder o 0.4% rhwng 
1978 a 2007 ym Mhrydain Fawr drwyddi draw h.y. y duedd sydd yn gwbl groes a 
hyrwyddir gan fenter 4 mewn mil (Reynolds et al. 2013).  
Yn ogystal â chynyddu SOC ar dir fferm amgaeedig (sydd yn nodweddiadol dlawd o 
ran garbon), mae’n bwysig gwarchod a rheoli cynefinoedd sydd eisoes â stociau 
uchel o SOC. Mewn gwirionedd, y cynefinoedd â stociau uchel o SOC sydd yn 
gyffredinol yn wynebu’r bygythiad mwyaf gan ddirwyniad SOC (Crowther et al., 
2016). Er enghraifft, adroddodd Bellamy et al. (2005) am dystiolaeth o ddirywiad 
mewn Carbon (C) uwchbridd ar draws Cymru a Lloegr rhwng 1978 a 2003, yn 
arbennig mewn ardaloedd megis ucheldir Cymru sydd eisoes â stociau uchel o C (er 
na chanfu gwaith cydamserol ganfod tystiolaeth glir o ostyngiad mewn SOC ym 
Mhrydain Fawr yn ei chyfanrwydd na'i gwledydd unigol yn cynnwys Yr Alban. Gweler 
Chamberlain et al., 2010; Kirby et al., 2005 yn ôl eu trefn). Adroddwyd am ddirywiad 
cyffelyb mewn SOC yn fwy diweddar yn ucheldir Cymru yn achos tir ‘cynefin’ rhwng 
2007 a 2016 drwy Raglen Monitro a Gwerthuso Glastir (Ffigwr 1.1.1; Emmett a thîm 
GMEP, 2017). O ystyried maint stociau SOC ucheldir, gall dirywiadau o’r fath fod yn 
drech nag enillion SOC posibl ar dir fferm amgaeedig. Yn gyffredinol, gan systemau 
tir pori wedi ei wella, oherwydd eu trechedd o ran arwynebedd, mae’r storfa garbon 
pridd uchaf, sef 48% o garbon pridd hyd at ddyfnder o 1m (Bradley et al. 2005). 
Dangosodd diweddariad i wella amcangyfrifon ar gyfer priddoedd organig bod 
priddoedd mwynau sydd â’r storfa fwyaf o C pridd ar 45%, a bod priddoedd organig 
yn cynrychioli 30% a phriddoedd organo-fwynol yn cynrychioli 18% pan gyfrifir hynny 
y tu hwnt i ddyfnder o 1m (Smith et al, 2007). Pwysleisiodd yr astudiaeth ddiweddaraf 
(Evans et al., 2015) bod dwysedd carbon pridd h.y. C pridd ar sail arwynebedd, ar ei 

https://www.4p1000.org/
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fwyaf mewn mawndiroedd, ac felly’n darparu opsiwn lliniaru posibl effeithlon iawn o  
ran arwynebedd.  
 

 
Ffigwr 1.1.1 Newid mewn crynodiad carbon uwchbridd (0-15cm) (g C/kg) ar draws Cymru ers 1978 fel yr 
aseswyd hynny gan GMEP (Emmett a thîm GMEP 2017). Tir ‘cynefin’ yw’r holl dir nad yw’n goetir ac sydd heb ei 
wella. Yr unig newidiadau arwyddocaol ystadegol yw yn achos colli crynodiad C pridd o 2007 i 2016 ar dir 
‘Cynefin’. 

  

Ar hyn o bryd mae gan briddoedd Cymru lefelau canolraddol o gynnwys C o’i 
gymharu â Lloegr ar Alban, sydd yn awgrymu bod peth potensial i wella (Emmett et 
al., 2010).  Ond mae’r potensial i C pridd liniaru allyriadau GHG amaethyddol ar 
briddoedd mwynol ac organo-fwynol yn gyfyngedig am y rhesymau a amlinellir gan 
Poulton et al. (2018); mae mesurau eraill megis adfer mawndir, defnyddio ffynonellau 
ynni amgen a dal carbon mewn biomas coed yn dangos addewid.  
Wrth ystyried ymyriadau i gynyddu neu i warchod stociau SOC, mae’n bwysig 
ystyried y mecanweithiau sydd yn arwain at golli neu ennill SOC. Mae SOC yn cael ei 
ennill yn bennaf drwy fewnbynnau deunydd organig o lystyfiant, ac fe’i collir drwy 
anadlu microbaidd, cynaeafu, tân, difrod pryfed a thrwytholchi fel carbon organig 
tawdd (DOC) (Smith, 2008). Mae amrywiad gofod-amser yn y prosesau cyferbyniol 
yma yn cael ei reoli gan gyfuniad o ddaeareg a defnydd tir, ond ffactorau hinsawdd 
hefyd (Smith et al., 2008a). Mae newid defnydd tir a newid yn yr hinsawdd yn cael eu 
tanategu gan amaethyddiaeth; o ystyried bod 88% o arwynebedd tir Cymru yn 2015 
yn cael ei ddefnyddio fel tir amaethyddol (Armstrong, 2016), mae’n hanfodol deall sut 
y mae ymarferion amaethyddol yn effeithio ar SOC. Bydd hynny yn helpu i ddatblygu 
Cynllun Ffermio Cynaliadwy er mwyn cynyddu faint o garbon a atafaelir mewn 
priddoedd heb fod hynny yn effeithio ar fusnesau ffermydd a’u gallu i ddarparu 
buddion lluosog i’r amgylchedd ac i gymdeithas yn ehangach. 
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1.2 Cyfyngiadau trawsbynciol ar gynnydd mewn SOC 
Bydd yr adroddiad hwn yn adolygu dulliau o gynyddu SOC ar dir fferm amgaeedig 
fesul ymyrraeth, ond mae yna gyfyngiadau cyffredinol ar storio ac atafaelu SOC sydd 
yn drawsbynciol i raddau: 

• Mae cynnydd mewn SOC o ganlyniad i newid penodol mewn dull o reoli  neu 
ddefnydd tir yn gynnydd y mae terfyn iddo. Bydd stociau SOC yn tueddu i 
ddirlenwi wrth gyrraedd stad ecwilibriwm newydd        (Powlson et al., 2011). Yn 
yr un modd, gall enillion SOC posibl fod ar eu uchaf mewn ardaloedd sydd ar hyn 
o bryd â stoc SOC isel (Minasny et al., 2017) sydd yn destun newidiadau mewn 
defnydd tir, yn hytrach na mân newidiadau rheoli (Schlesinger ac Amundson, 
2019). 

• Efallai na fydd cynnydd mewn SOC o ganlyniad i newid penodol mewn dull o 
reoli  neu ddefnydd tir fod yn barhaol. Mae dychwelyd i'r dull rheoli gwreiddiol yn 
debygol o ryddhau SOC a gronnwyd (Powlson et al., 2011). Hefyd, gall rhyddhau 
SOC ddigwydd yn gyflymach na chrynodi SOC (Soussana et al., 2004). 

• Gall ymyriadau i gynyddu SOC achosi effeithiau dadleoli. I ddechrau gallent 
gynyddu allyriadau CO2 amaethyddol. Mae cynhyrchu gwrtaith N yn gyfrifol am 
70% o allyriadau GHG amaethyddol (IPCC, 2007); gall allyriadau o ganlyniad i 
ddefnyddio mwy ar wrtaith N wrthbwyso enillion SOC yn llwyr. Yn ail, gallent 
gynyddu allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (GHG) pwerus eraill, yn arbennig  N2O a 
CH4 (Powlson et al., 2011). Yn olaf, gallent ostwng SOC mewn mannau eraill 
(neu atal cynnydd mewn SOC), er enghraifft drwy ddwysáu amaethyddol er 
mwyn bodloni’r galw (neu arallgyfeirio mewnbynnau organig o gaeau eraill, 
Powlson et al., 2011). 

• Ond, gall cynyddu SOM arwain hefyd at effeithiau synergaidd drwy leihau 
allyriadau GHG amaethyddol; mae Powlson et al. (2011) yn dadlau y gallai 
cynnydd bychan mewn SOM wella priodoleddau pridd a chynhyrchiant planhigion 
wrth leihau dibyniaeth ar wrtaith N (Johnston et al., 2009). 

Mae cyfyngiadau eraill ar gyflawni “4 bob mil” yn cynnwys prinder adnoddau, yn 
ogystal â’r ffaith bod rhai ymarferion yn aneconomaidd ar hyn o bryd a/neu’r sefyllfa o 
ran pryderon diogelwch bwyd (Poulton et al., 2018). Er bod SOM yn rhan gynyddol o 
agendau ffermwyr, mae maethynnau sydd yn uniongyrchol gysylltiedig â chnydau yn 
tueddu i gael blaenoriaeth (Cyswllt Ffermio 2019, cyfathrebiad personol) ac ar 
brydiau defnyddir mwy arnynt nag sydd ei angen ar gyfer cynhyrchiant. 

1.3 Gwaith blaenorol ar dueddiadau ac ysgogiadau SOC 
Roedd Bellamy et al. (2005) yn priodoli dirywiad mewn C uwchbridd yng Nghymru a 
Lloegr i effeithiau newid yn yr hinsawdd, ond dadleuwyd nad yw newid yn yr 
hinsawdd yn eglurhad digonol (Hopkins et al., 2009; Smith et al., 2007a) . Mae 
Bellamy et al. (2007a) yn awgrymu y gallai mân ddirywiadau mewn priddoedd 
mwynol a reolir fod yn cael eu hysgogi gan fewnbynnau gwrtaith, llai o fewnbynnau 
gwaddod cnydau, a throi tir yn ddwfn; dadleuwyd bod dirywiadau mwy mewn 
priddoedd organig yn cael eu hachosi gan ddraenio, adferiad o asideiddio, dyddodiad 
nitrogen, llosgi, gwrteithio, cyfyngu ac arteffactau o’r dull a ddefnyddiodd Bellamy et 
al. (2005) i gyfrifo dwysedd swp (Smith et al., 2007a). Mae astudiaethau eraill wedi 
canfod tystiolaeth o ddirywiadau mewn SOC ar dir âr a chynnydd  ar laswelltir wedi’i 
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wella rhwng 1979 a 2007(Chamberlain et al., 2010; Emmett et al., 2010), ond ni 
chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o newid cyffredinol mewn C pridd ar draws pob 
defnydd tir a gweithdrefnau rheoli. Ond, yng Nghymru, mae dirywiadau canfyddiadol 
wedi digwydd mewn crynodiadau C mewn cynefinoedd ucheldir rhwng 2007 a 2016 
(Emmett a thîm GMEP, 2017), ac mae ysgogwyr y duedd yma yn destun ymchwiliad. 
Un canfyddiad cyson yw pan fo dirywiadau SOC yn digwydd, gallent ddigwydd yn 
anghymesur mewn ardaloedd sydd â stociau C cychwynnol uwch (Bellamy et al., 
2005; Crowther et al., 2016; Goidts a van Wesemael, 2007; Reijneveld et al., 2009) 
er bod y canfyddiad cyson o ddirywiad mewn nifer o briddoedd âr/a reolir yn ddwys 
yn mynd yn erbyn y duedd yma (e.e. Reynolds et al. 2013). Er hynny, mae 
tueddiadau SOC yn deillio’n gyffredinol ar sail 0-30cm uchaf y pridd, felly ni ellir bod 
yn sicr i ba raddau mae hynny yn cynrychioli cyfanswm stoc SOC (Buckingham et al., 
2013). Mewn rhai systemau, mae’r C a storir yn is na 1m yn cyfateb i >50% o’r C a 
storir uwch ben 1m (Jobbagy a Jackson, 2000). 
Mae’n ddiddorol gosod tueddiadau yn y DU mewn cyd-destun rhyngwladol. Yn yr 
Iseldiroedd arsylwyd ar gynnydd mewn C uwchbridd mwynol mewn tir amaethyddol o 
1984-2004 (Reijneveld et al., 2009). Yng Ngwlad Belg, arsylwyd ar ostyngiadau 
mewn priddoedd âr, a chynnydd mewn priddoedd glaswelltir o 1955-2005 (Goidts a 
van Wesemael, 2007; Lettens et al., 2005). Yn ddiddorol, mae Goidts a van 
Wesemael (2007) yn priodoli gostyngiadau mewn tir âr i ostyngiad mewn 
mewnbynnau organig a newidiadau cnydio, tra bod cynnydd mewn glaswelltir yn cael 
ei briodoli i gynnydd mewn dwysedd da byw. Ar y llaw arall, dadleuodd Poeplau et al. 
(2015) y gellid priodoli cynnydd o 7.7% mewn SOC uwchbridd (0-20cm) yn Sweden 
yn bennaf i gynnydd mewn gwndwn gwair fel cyfran o gyfanswm. Canfuwyd 
gostyngiadau yn iseldiroedd Seland Newydd (Schipper et al., 2007). Gall 
priodoleddau pridd a daeareg yn yr ardaloedd uchod fod yn wahanol iawn i 
briddoedd yng Nghymru a Lloegr. 
Adolygwyd effeithiau rheoli ac amodau pedoclimatig ar SOC mewn man arall 
(Buckingham et al., 2013; Conant, 2010; Freibauer et al., 2004; Powlson et al., 2011; 
Schils et al., 2008; Smith et al., 2008b; Wiesmeier et al., 2019) . Fel rheol gyffredinol, 
mae C pridd yn cynyddu gyda dyddodiad (glaw) a chynnwys clai, ac yn gostwng 
gyda thymheredd. Hefyd, mae’n hanfodol gysylltiedig â llystyfiant; mae’n bosibl mai 
llystyfiant yw’r prif fecanwaith i ddyddodiad effeithio ar C pridd (Jobbagy a Jackson, 
2000).  
Mae’n amlwg y gall newidiadau i ddulliau rheoli mewn perthynas â math o ddefnydd 
tir effeithio ar SOC (Smith et al., 2008b). Mae rhai ymyriadau rheoli yn gymwys i 
briddoedd wedi’u gwella a phriddoedd ucheldir e.e. dwysedd pori, er y gallai eu 
deilliannau fod yn wahanol yn ddibynnol ar y cyd-destun. Ond, mae newid mawr 
mewn defnydd tir yn gritigol i SOC (Powlson et al., 2011); mae adroddiadau a 
gasglwyd mewn perthynas â rhestr GHG, ac adroddiadau eraill, yn casglu bod effaith 
rheoli tyndir a glaswelltir ar SOC yn debygol o fod yn fychan o’i gymharu â newid 
defnydd tir (Conant et al., 2001; Moxley et al., 2014). Yn yr adroddiad yma cyfeirir at 
newid defnydd tir fel ymyriadau, o fannau cychwyn tyndir, glaswelltiroedd wedi’u 
gwella ac ucheldiroedd. Hefyd ymdrinnir yn fras ag atal newid defnydd tir. 
Y tu hwnt i stociau SOC, mae sefydlogrwydd SOC yn bwysig hefyd. Mae cynnydd 
mewn SOM sefydledig yn ddelfrydol oherwydd bod hynny yn llai agored i golledion 
yn y dyfodol. Gall elfen fwynol y pridd chwarae rôl arwyddocaol hefyd o ran arafu 
dadelfennu SOC: Mae Castellano et al. (2015) yn crynhoi sut mae peth SOC yn cael 
ei sefydlogi mewn ffracsiynau pridd mwynol, ac mae hynny yn rhyngweithio ag 
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ansawdd torllwyth, ond mae yna effeithiau dirlenwi. Ond, mae SOC mewn mawn a 
haenau organig ar yr wyneb yn storfeydd hirdymor pwysig, yn arbennig mewn 
priddoedd ucheldir, corsydd a ffeniau. Mae yna gyfyngiadau amlwg i storio SOC 
mewn priddoedd mwynol, sydd yn wahanol i briddoedd mawndir all barhau i dyfu o 
ran màs a swm yn absenoldeb aflonyddiad. 
Mae’r adolygiad yma yn amcanu at grynhoi ac adeiladu ar adolygiadau blaenorol, 
gan syntheseiddio canlyniadau yn erbyn set o ymyriadau ac ymarferion allweddol 
yng nghyd-destun Cymru. Ystyrir ymyriadau mewn tri chyd-destun: glaswelltir wedi’i 
wella, tyndir a chynefinoedd ucheldir. Nid yw llawer o’r dystiolaeth sydd ar gael yn 
deillio o Gymru, felly mae yna gyfyngiadau o ran cymhwyso i Gynllun Ffermio 
Cynaliadwy Cymreig. Ond, pan fo’n bosibl rydym yn amlygu ymchwil sydd yn 
digwydd yn agos i Gymru neu mewn cyd-destun pedo-hinsoddol cyffelyb. 
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2 Deilliannau 
Mae mwy o ddeunydd organig, ac C o ganlyniad i hynny, yn y pridd yn cyfrannu at y 
deilliannau canlynol: 
1) Lliniaru newid yn yr hinsawdd 

Mae SOC yn storfa garbon gritigol, er bod lliniaru GHG o ffynonellau 
amaethyddol eraill yn bwysig iawn hefyd (Powlson et al., 2011). Efallai bod 
ymyriadau sydd yn cynyddu SOC yn effeithio’n anuniongyrchol hefyd ar liniaru 
newid yn yr hinsawdd, yn gadarnhaol ac yn negyddol. 

2)   Gwell cynhyrchiant  
Disgwylir y bydd colli SOM yn effeithio’n negyddol ar gynhyrchiant (Quinton et al., 
2010). I’r gwrthwyneb, gall cynnydd mewn SOM gynyddu cynhyrchiant a’r gallu i 
drin y tir (Brock et al., 2011; Obour et al., 2018) . Ond, mae effeithiau cadarnhaol 
SOM ar gynhyrchu planhigion yn cael eu tanategu mewn rhai ffyrdd gan 
brosesau dadfeilio carbon; mae deunydd organig pridd yn danwydd i ficrobau ac 
anifeiliaid sydd yn cyflawni swyddogaethau pridd allweddol (Janzen, 2006). 
Hefyd gall cynyddu SOC er mwyn cynyddu cynhyrchiant gynnwys “defnyddio” 
SOC fel adnodd. 

3) Lefelau is o risg ariannol 
Gall cynnydd mewn SOM gefnogi lefelau cynhyrchiant sefydlog yn ystod 
digwyddiadau eithafol e.e. sychder, o ganlyniad i gadw mwy o leithder a 
chynhyrchiant planhigion cysylltiedig. Profwyd bod cysylltiad rhwng lefelau SOM 
a llai o risg erydiad (Smith et al., 2008a). Hefyd gallai rhai ymyriadau addawol i 
gynyddu SOC leihau dibyniaeth ffermwyr ar wrtaith a weithgynhyrchwyd, y mae 
eu prisiau yn debygol o newid. 

4) Lefelau is o risg biolegol ac amgylcheddol 
Gall SOM leihau dŵr wyneb ffo cyflym o ganlyniad i law yn treiddio mwy i’r pridd 
a/neu storio yn y pridd (Robinson et al., 2010). Gall hynny leihau’r risg o 
drosglwyddo gwrtaith, gwastraff organig, gwaddod a chemegau rheoli i gyrff dŵr. 

2.1 Metrigau a dilysu trawsbynciol 
Mae’n gritigol bod ymyriadau yn darparu ychwanegolrwydd (h.y. mae camau yn cael 
eu cymryd, ac allbynnau yn cael eu cynhyrchu, y tu hwnt i’r rhai fyddai wedi cael eu 
cymryd yn absenoldeb ymyrraeth). Mae hynny yn gofyn am ddealltwriaeth o (1) 
fesuriadau cyn ymyrraeth o fetrigau perthnasol, ond hefyd (2) a oedd ffermwyr neu 
dirfeddianwyr eisoes yn mynd i gynnal ymyrraeth, neu rywbeth cyffelyb, boed 
cymhelliant allanol yn bodoli neu beidio. Er enghraifft, yn nhermau sicrhau deilliannau 
amgylcheddol, mae’n ofer cynnig taliadau am lai o fewnbynnau gwrtaith ar dir sydd ar 
hyn o bryd yn cael ei reoli fel glaswelltir bras, a hynny heb dderbyn cymwysiadau 
gwrtaith. Byddai hynny yn wir oni bai fod y ffermwr neu’r tirfeddiannwr yn debygol 
iawn o wella’r tir hwnnw, er enghraifft wrth ymateb i newid yng ngrymoedd y 
farchnad. Yn yr un modd, mae’n bwysig atal newid y dull rheoli mewn rhai ardaloedd 
(h.y. atal draenio mawndir) ond ysgogi newid mewn dull rheoli mewn mannau eraill 
(h.y. llai a/neu well cymhwyso gwrtaith wedi ei dargedu). Mae’n anodd iawn canfod y 
cydbwysedd rhwng y ffactorau uchod, ac efallai nad yw’n bosibl cael gwybodaeth 
gyflawn. 
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Fel y nodir yn yr adroddiad drwyddo draw, mae’n bwysig hefyd sicrhau nad yw 
effeithiau dadleoli yn digwydd. Er enghraifft, os bydd ffermwr yn cael ei ddigolledu er 
mwyn cynyddu SOC mewn un cae, gallai hynny achosi effaith canlyniadol ar gaeau 
eraill ar eu fferm heb ennill neu golli SOC. Yn y un modd, gallai ymyriadau ar gyfer 
SOC ar un fferm arwain at effeithiau canlyniadol ar SOC mewn ffermydd eraill, er ei 
bod yn anodd iawn rhagfynegi neu fesur effeithiau o’r fath. Mae un astudiaeth hyd yn 
oed yn awgrymu y gallai “arbed tir”, pan fo amaethu yn cael ei ddwysau ar dir 
cynhyrchiol tra bod cynefin yn cael ei adfer ar dir nad yw’n gynhyrchiol, fod yn 
strategaeth hyfyw ar gyfer lliniaru newid yn yr hinsawdd (Lamb et al., 2016). 

 Samplo pridd a mesuriadau SOC 
Yn nhermau metrigau a gwirio SOC, mesuriadau drwy brofi pridd yw’r safon aur. O 
gael cyfleoedd a diddordeb ymysg ffermwyr mewn samplo maethynnau pridd critigol, 
gall fod yna synergeddau fyddai’n golygu y byddai profi SOC yn fforddiadwy. 
O dan GMEP, mae tueddiadau SOC a adroddir yn seiliedig ar golled wrth danio (LOI, 
Emmett a thîm GMEP, 2017). Mae dulliau eraill ar gael o fesur C pridd, ond gall y 
rhain fod yn fwy costus a llafurus (Wang et al., 2012). Hefyd mae’n bwysig mesur 
dwysedd swp er mwyn deall newidiadau mewn stoc SOC. 
Mae’r canlynol yn fetrigau pridd sydd yn addas ar gyfer arolwg cenedlaethol o SOC, 
a gellid ei gynnal mewn asesid strwythuredig (archwiliad annibynnol o bosibl): 

- Data labordy ymchwil (pH, LOI, dwysedd swp etc.) 
- Data asesiad gweledol (Cyflwr mawn, nodweddion erydiad) 
- Data holiadur ffermwyr (e.e. presenoldeb draeniau caeau) 

Mae’r canlynol yn fetrigau pridd eraill sydd yn addas ar gyfer addysgu ffermwyr am 
gyflwr pridd a gellid eu casglu mewn ffordd lai strwythuredig (h.y. y ffermwyr yn ei 
arwain). 

- Data labordy masnachol (N, P, K, Mg) 
- Data asesiad gweledol (Gwerthusiad Gweledol o Strwythur Pridd: VESS) 

Gallai awgrym o lif gwaith ar gyfer ymyriadau cysylltiedig ag C pridd fod fel a ganlyn: 
1. Mae ffermwr yn cynnal asesiad elfennol gan fapio’r fferm mewn perthynas ag 

opsiynau posibl y cynllun 
2. Mae’r ffermwr yn cyfarfod â rheolwr contractau ac yn cytuno ar gynllun 

opsiynau 
3. Mae’r ffermwr (a/neu archwiliwr annibynnol) yn rhoi mesurau ar waith ar 

ddechrau’r opsiynau 
4. Mae’r ffermwr yn rhoi’r opsiynau ar waith 
5. Mae’r ffermwr (a/neu archwiliwr annibynnol) yn rhoi mesurau ar waith ar 

ddiwedd y cyfnod asesu 
Mae ystyriaethau ar gyfer datblygwyr y cynllun yn cynnwys: 

- A fydd yna daliad elfennol ar gyfer rhoi ymyrraeth ar waith? 
- A fydd yna flaendal am gyflawni canlyniad penodol (h.y. cynnydd mewn 

SOC)? 

 Procsiaid ar gyfer SOC 
Yn absenoldeb mesuriadau SOC, mae yna beth cwmpas i seilio taliadau ar brocsiaid 
ar gyfer deilliannau (h.y. y gweithredoedd), a chwmpas cyfyngedig ar gyfer 
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buddsoddiadau cyfalaf (e.e. had ar gyfer sefydlogi N biolegol neu arallgyfeirio). Gallai 
canllawiau elfennol ar gyfer taliadau ddefnyddio adolygiadau blaenorol a rhestr 
Defnydd Tir, Newid Defnydd Tir a Choedwigaeth (LULUCF) (Buckingham et al., 
2013; Freibauer et al., 2004; Smith et al., 2008b, 2007b). Ond, bydd cost ymyrraeth 
yn ffactor bwysig iawn i ffermwyr, ac mae’n rhaid ystyried hynny. 

 Arian cyhoeddus a phreifat ar gyfer SOC 
Gall cronfeydd y sector preifat weithio ar y cyd â chronfeydd cyhoeddus, cyn belled 
bod mecanweithiau ariannu cyhoeddus a rheoliadau wedi eu sefydlu i ganiatáu 
hynny. 
Mae mesur fflycsau a storfeydd carbon pridd yn bwysig, er mwyn cyfiawnhau ariannu 
i reolwyr tir ac fel ffordd bosibl o sicrhau ffynonellau arian eraill o’r sector preifat. 
Mae’r gwaith o ddatblygu’r cod carbon mawndir wedi cael ei ysgogi yn rhannol er 
mwyn hwyluso cyllido preifat o’r fath (gweler yr adran isod - “Gwarchod ac Adfer 
Mawndiroedd”). Drwy sefydlu dull cyson a gwiriadwy o fesur atafaelu carbon 
dyluniwyd y cod carbon mawndir er mwyn lleihau costau trafodion a rhoi hyder i rai 
fyddai’n dymuno prynu credydau carbon (Evans et al., 2019a; Smyth et al., 2015). Ar 
hyn o bryd mae pryniannau o’r fath wedi eu cyfyngu i farchnad wirfoddol fechan yn y 
DU, er bod cynllun peilot i brynu credydau carbon o waith adfer mawndir yn Swydd 
Gaerhirfryn gan Faes Awyr Heathrow yn ddatblygiad diddorol 
diweddar.(https://your.heathrow.com/heathrow-airport-unveils-plan-for-carbon-
neutral-growth/). 
Mae gan fasnachu carbon pridd y potensial i dyfu fel marchnad wirfoddol. Yn dilyn y 
duedd ddiweddar i gyflawni colled net neu enillion net mewn prosiectau seilwaith ( 
e.e. gan Network Rail a Highways England), byddai rhwymedigaethau cyffelyb i fod 
yn garbon niwtral neu garbon positif yn ysgogi galw arwyddocaol am gredydau 
carbon. Yn wahanol i fioamrywiaeth, gellid prynu credydau o’r fath o unrhyw le yn y 
byd, ond mae’n debygol y bydd yna alw am gredydau’r DU gan rai busnesau yn y DU 
(fel y dangoswyd gan Heathrow). Hefyd gall camau gan y Llywodraeth ysgogi’r 
farchnad, gyda’r angen i ddefnyddio rheoli defnydd tir fel ffordd o storio carbon yn 
cael ei nodi’n ddiweddar yn y cyngor gan y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd 
(https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Land-use-Reducing-
emissions-and-preparing-for-climate-change-CCC-2018.pdf : argymhelliad 1: Dylai 
polisi defnydd tir newydd hyrwyddo defnyddiau tir trawsnewidiol a gwobrwyo 
tirfeddianwyr am ddeilliannau amgylcheddol sydd yn lliniaru’r hinsawdd ac yn 
cyflawni amcanion addasu). 
 
 

https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Land-use-Reducing-emissions-and-preparing-for-climate-change-CCC-2018.pdf
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Land-use-Reducing-emissions-and-preparing-for-climate-change-CCC-2018.pdf
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3 Perthnasedd polisi a Deilliannau Polisi  
Y prif berthnasedd polisi ar gyfer y testun yma mewn perthynas â blaenoriaethau 
Polisi Cyfoeth Naturiol sydd yn cefnogi deilliannau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) a chynaliadwyedd a rheoli Deddf Egwyddorion Naturiol yn yr 
Amgylchedd (Cymru) yw:  

● Adfer ein hucheldir a’u rheoli ar gyfer bioamrywiaeth, carbon, dŵr, risg llifogydd 
a buddion hamdden 

 

Gyda chyd fuddion posibl ar gyfer: 

● Cynnal, gwella ac adfer gorlifdiroedd a systemau hydrolegol er mwyn lleihau 
risg llifogydd a gwella ansawdd a chyflenwad dŵr; (yn cynnwys dulliau rheoli 
dalgylchoedd, rheoli llifogydd naturiol, rheoli pridd etc.) 
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4 Ymyriadau ar Laswelltiroedd wedi’u Gwella 
Mae glaswelltir wedi’i wella yn ddefnydd tir pwysig a helaeth yng Nghymru 
(Armstrong, 2016). Nid oes yna un diffiniad o laswelltir wedi’i wella a dderbynnir. Mae 
gwaith blaenorol yng Nghymru wedi categoreiddio glaswelltir wedi'i wella yn seiliedig 
ar orchudd rhywogaeth a glaswelltir allweddol wedi’i wella, yn arbennig Lolium 
perenne a Trifolium repens (Emmett a thîm GMEP, 2017). Yma rydym yn diffinio 
glaswelltir wedi’i wella fel glaswelltir sydd yn derbyn mewnbynnau agrocemegol (e.e. 
calch, tail, gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu), nad yw’n rhan o gylchdro âr. Mae’r 
diffiniad yma yn amwys yn ei hanfod; mae’r llenyddiaeth ar SOC glaswelltir wedi'i 
wella yn amrywiol, ac nid yw awduron bob amser yn nodi eu diffiniad eu hunain o 
laswelltir. 

4.1 Cynnydd mewn Gwrtaith a Weithgynhyrchwyd 
 Achosiaeth 

PINC:1 Mae yna dystiolaeth o du allan i Gymru sydd yn cefnogi cynnydd mewn 
SOC yn dilyn cymhwyso gwrtaith wedi'i weithgynhyrchu i dir wedi’i wella ar 
briddoedd mwynol. Mae’r dystiolaeth o Gymru yn brin. Hefyd mae yna 
effeithiau difrifol, yn benodol llygredd nitrogen a chynnydd mewn allyriadau 
GHG. Mae agronomeg a thargedu yn hanfodol er mwyn sicrhau SOC a 
chynhyrchiant wrth leihau’r effeithiau. 
Gall tyfiant planhigion gael ei gyfyngu gan argaeledd Nitrogen, Ffosfforws neu 
Botasiwm. Defnyddir gwrtaith wedi’u weithgynhyrchu gyda’r bwriad o godi 
cyfyngiadau maethynnau a chynyddu cynhyrchiant planhigion. Nid yw profi pridd yn 
arferiad cyffredin ar laswelltir wedi’i wella yng Nghymru, felly yn aml nid yw’n eglur 
ble a sut mae tyfiant planhigion yn cael ei gyfyngu gan argaeledd maethynnau. Mae 
cyfraddau cymhwyso N, P a K ar draws Prydain Fawr wedi gostwng am dros 30 
mlynedd (https://www.agindustries.org.uk/sectors/fertiliser/uk-fertiliser-consumption-
trends-and-statistics/) heb unrhyw ganlyniadau negyddol amlwg o ran cnydau, ac 
mae hynny yn awgrymu bod mwy o wrtaith yn cael ei ddefnyddio nag sydd ei angen 
ar y cnydau. 
Gall gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu cynyddu mewnbynnau C i’r pridd drwy ddeunydd 
planhigion ac archwysiadau gwreiddiau (Buckingham et al., 2013). Hefyd gall 
gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu effeithio ar SOC drwy’r gymuned ficrobaidd. Mae 
Poeplau et al. (2018) yn awgrymu y gallai cynnydd mewn SOC a achosir gan wrtaith 
fod wedi ei ysgogi gan gynnydd mewn effeithlonrwydd defnyddio C microbaidd. 
Byddai hynny yn arwain at gynnydd mewn necromas microbaidd, gan gyfrannu at 
sefydlogi C ym mân ffracsiwn mwynol y pridd. 
Ond, gall ffrwythloni N hefyd gynyddu ansawdd torllwyth planhigion (h.y. gostwng y 
gymhareb C:N mewn torllwyth), gan gyflymu mwyneiddiad C drwy anadlu microbaidd 
(Lu et al., 2011). Canfu Soussana et al. (2004) bod gwrtaith N cymedrol yn cynyddu 
SOC, oherwydd bod cynnydd mewn mewnbynnau carbon yn fwy na’r cynnydd mewn 
mwyneiddiad C. Bu iddynt hefyd ganfod y gallai gwrteithio N dwys gynyddu 
mwyneiddiad C yn sylweddol a gostwng SOC. 

                                            
1 Gweler codio lliw yn cael ei ddiffinio a’i ddefnyddio yn Adran 8. 

https://www.agindustries.org.uk/sectors/fertiliser/uk-fertiliser-consumption-trends-and-statistics/
https://www.agindustries.org.uk/sectors/fertiliser/uk-fertiliser-consumption-trends-and-statistics/
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Ni chanfu Hassink (1994) unrhyw gynnydd mewn carbon pridd o ganlyniad i wrteithio 
N yn eu hastudiaeth maes. Hefyd, canfu Hopkins et al. (2009) effeithiau cymysg o 
ganlyniad i amrywiaeth o driniaethau gwrtaith wedi’u gweithgynhyrchu ar dueddiadau 
SOC mewn glaswelltiroedd arbrofol. Canfu meta-ddadansoddiad gan Lu et al. (2011) 
bod ychwanegu nitrogen yn cynyddu C pridd mewn tyndir, ond ddim mewn 
coedwigoedd na glaswelltir. Asesodd Soussana et al. (2007) gyllidebau GHG 9 safle 
glaswelltir a dangos bod storio C yn gadarnhaol gysylltiedig â chyflenwad gwrtaith N, 
ond roedd hynny yn cynrychioli cyfuniad o wrtaith organig a gwrtaith wedi’i 
weithgynhyrchu. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gweler ar adolygiad Rheoli Maeth Pridd ar wahân i gael mwy o wybodaeth am y 
math yma o ymyrraeth. Mae yna gyfnewid amlwg a difrifol rhwng atafaelu C a ysgogir 
gan wrtaith ac allyriadau CO2 wrth gynhyrchu gwrtaith. Mae 80% o’r N a 
weithgynhyrchir drwy broses Haber-Bosch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwrtaith 
amaethyddol (Erisman et al., 2008). Mae proses Haber-Bosch yn defnyddio llawer o 
ynni (Smith, 2002) a symiau mawr iawn o danwydd ffosil. Mae Poeplau et al. (2018) 
yn awgrymu y dylid ystyried ôl troed llawn atafaelu SOC a ysgogir gan wrtaith. Maent 
yn dadlau y gellid cyflawni gostyngiad mewn allyriadau CO2  os newidir gwrtaith NPH 
am wrtaith PK a sefydlogi N gan godlysiau. 
Gall ychwanegu N adweithiol i’r pridd gynyddu allyriadau N2O (Freibauer et al., 
2004). Gall hynny achosi cyfnewid difrifol â storfa C ar ôl defnyddio gwrtaith, yn 
arbennig o ystyried bod potensial cynhesu byd-eang N2O yn 310 gwaith gymaint â 
CO2 (Buckingham et al., 2013). Bydd cynnydd mewn allyriadau N2O yn arbennig o 
uchel os bydd y defnydd o wrtaith yn ormodol neu wedi ei amseru’n wael, felly gallai 
amseru mwy effeithiol leddfu ychydig ar yr effaith yma (Powlson et al., 2011). 
Yn gyfun, mae’r cyfnewidiadau yma yn golygu y dylid pwyllo wrth ddefnyddio gwrtaith 
wedi’i weithgynhyrchu ar gyfer lliniaru newid yn yr hinsawdd (er bod yna ddadleuon o 
blaid gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu ar gyfer cynhyrchu bwyd). Mae hynny oherwydd 
gall buddion storio C o ganlyniad i  wrtaith N gael ei wrthbwyso gan allyriadau GHG 
wrth gynhyrchu a defnyddio gwrtaith (Freibauer et al., 2004). Mewn arbrawf yn 
Broadbalk yn Rothamsted, roedd yr allyriadau GHG blynyddol o wrtaith N yn bedair 
gwaith gymaint na’r cynnydd blynyddol mewn SOC (Powlson et al., 2011). Mae’n 
amlwg y gall cynyddu defnyddio N yn effeithlon chwarae rôl bwysig wrth leddfu 
effeithiau o’r fath. 
Cyfnewid posibl arall yw cynnydd mewn trwytholchi nitrad a llygredd nitrogen, yn 
arbennig pan ddefnyddir gormod o wrtaith neu pan gaiff ei amseru’n wael (Goulding 
et al., 2000). Gallai hynny leihau cynhyrchiant systemau dŵr ffres ac arfordirol 
cysylltiedig yn achos pysgod a physgod cregyn, yn ogystal â nifer o fuddion eraill 
sydd yn deillio o adnoddau dŵr (e.e. hamdden). 
Un cyd fuddiant amlwg o ganlyniad i ddefnyddio mwy o wrtaith wedi’i weithgynhyrchu 
yw cynnydd mewn cynhyrchiant planhigion a chynhyrchu bwyd ar dir fferm. Ond, gall 
fod yna wrthdaro rhwng SOC a chynhyrchiant. Canfu Soussana et al. (2007) y gellid 
gwrthbwyso cynnydd mewn SOC o ganlyniad i wrtaith N drwy ddefnyddio hawl pori 
drwy dorri a phori. Os yw defnyddio gwrtaith bob amser yn gysylltiedig â chynnydd 
mewn defnyddio hawl pori, efallai y bydd deilliannau storio SOC yn cael eu disbyddu. 
Er hynny, mae Soussana et al. (2007) yn awgrymu, yn absenoldeb cyflenwad N a 
defnyddio hawl pori, bod glaswelltiroedd yn sinciau C net. 
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 Maint 
Mae Poeplau et al. (2018) wedi ymchwilio i effeithiau gwrteithio mwynol (N, PK, NPK, 
a dognau cynyddol o NPK) mewn saith o arbrofion gwrteithio glaswelltir hirdymor yn 
Yr Almaen a’r Iseldiroedd. Canfuwyd effeithiau gwrtaith PK (0.28 t C ha-1 y-1) ac NPK 
(0.13 t C ha-1 y-1) sylweddol dros 34 o flynyddoedd. Canfuwyd effeithiau dognau 
cynyddol o wrtaith PK (0.37 t C ha-1 y-1) sylweddol dros 20 o flynyddoedd. Mae 
Soussana et al. (2004) yn adrodd am atafaeliad o 0.2 t C ha-1 y-1 o ganlyniad i 
wrteithio glaswelltiroedd a lefel isel o faethynnau, ond -0.9 – 1.1 t C ha-1 y-1 ar gyfer 
dwysau priddoedd organig. Hefyd canfu adolygiad diweddar oedd yn ategu rhestr 
GHG LULUCF   rhwng -21 a 27 t C ha-1 o effeithiau newid mewn dulliau rheoli oedd 
yn ymwneud â defnyddio gwrtaith wedi ei weithgynhyrchu (Buckingham et al., 2013). 
Yn aml mae effeithiau gwrtaith N ar SOC yn cyfuno ag effeithiau ymarferion rheoli tir 
eraill, megis defnyddio tail: mae un meta-ddadansoddiad yn adrodd y gall gwrteithio 
yn gyffredinol (tail a gwrtaith wedi ei weithgynhyrchu) arwain at gynnydd o 0.3 t C ha-

1 y-1 mewn SOC (Conant et al., 2001). Ymchwiliodd Ammann et al. (2007) i gyllideb C 
glaswelltir tymherus, oedd newydd gael ei droi o fod yn dir âr, am dair blynedd. Bu 
iddynt ganfod bod storio SOC yn 2 t C ha-1 y-1 yn uwch o dan reolaeth “ddwys”, pan 
ddefnyddiwyd tail a gwrtaith N, na thriniaeth “helaeth” pan na ddefnyddiwyd dim tail 
na gwrtaith. Mae Smith et al. (2008b) yn adrodd bod cynnydd mewn pori, gwrteithio 
neu dân ar laswelltiroedd yn arwain at liniaru CO2 o 0.11 – 1.5 t C ha-1 y-1 mewn 
ardaloedd cymharol glaear a llaith. 

 Amserlen 
Gall newidiadau mewn SOC ddigwydd  hyd yn oed yn ystod cyfnodau byr. Gwelodd 
Ammann et al. (2007) gynnydd mewn storio SOC ar laswelltir oedd newydd gael ei 
greu y rhoddwyd tail a gwrtaith N arno o fewn tair blynedd. Mae Poeplau et al. (2018) 
wedi cofnodi cynnydd mewn SOC yn ystod 20-37 blynedd. 

 Materion gofodol 
Mae Buckingham et al. (2013) yn adrodd am gynnydd mewn SOC o ganlyniad i 
ddefnyddio gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu ar briddoedd mwynol. Ond, rhybuddiodd 
yr awduron bod effeithiau dwysau ar briddoedd organig yn llai dealledig ac yn 
negyddol mae’n debyg. Er enghraifft, mae  Bellamy et al.  (2004) yn adrodd am 
atafaeliad o 0.2 t C ha-1 y-1 o ganlyniad i wrteithio glaswelltiroedd a lefel isel o 
faethynnau, ond -0.9 – 1.1 t C ha-1 y-1 ar gyfer dwysau priddoedd organig. 
Gallai allyriadau N2O o ganlyniad i wrteithio N fod yn fwy difrifol mewn ardaloedd 
sydd eisoes â gwarged o N; mae allyriadau N2O a raddiwyd yn ôl cnydau yn 
cynyddu’n esbonyddol gyda gwarged N, felly bydd ychwanegu gwrtaith N yn y 
mannau anghywir yn cynyddu allyriadau  N2O yn anghymesur (van Groenigen et al., 
2010). 

 Dadleoli 
Yn ei hanfod gall allyriadau GHG o danwydd ffosil a  N2O ddadleoli cynnydd lleol 
mewn SOC  - gweler y cyfnewidiadau uchod. 
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 Hirhoedledd 
Gyda phopeth arall yn hafal (e.e. pwysau pori heb newid) mae cynnydd mewn SOC 
yn debygol o gael ei ddadwneud petai wrtaith wedi ei weithgynhyrchu ddim yn cael ei 
ddefnyddio mwyach. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Mae Lu et al. (2011) yn cynnig y gall mwy o CO2, gynyddu cyfyngiadau N mewn 
ecosystemau. Efallai mai effeithiau cadarnhaol gwrteithio N ar SOC ac atafaeliad C 
yw bod hynny yn cael ei gynyddu gyda mwy o  CO2. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae gwrtaith NPK yn ddrud a gellir cysylltu prisiau i brisiau olew. Ond, bychan iawn 
yw’r rhwystrau o ran ei ddefnyddio oherwydd bod yr ymarfer yma eisoes yn eang ar 
draws glaswelltiroedd wedi’u gwella a thyndiroedd yng Nghymru. Mae ymgynghoriad 
â ffermwyr yn awgrymu nad yw defnydd o150 kg ha-1 y-1 yn anghyffredin ar laswelltir 
wedi’i wella (Cyswllt Ffermio 2019, cyfathrebiad personol). Gall ffermwyr yng 
Nghymru fod yn eithaf agored i fentrau sydd yn cynyddu, gostwng neu’n targedu’r 
defnydd o wrtaith wedi’i weithgynhyrchu, er ei bod yn debygol y bydd diweddu 
defnyddio gwrtaith ar gaeau dwys yn cael ei ystyried fel rhywbeth anghynhyrchiol ac 
yn economaidd anffafriol. 
Mae contractwyr yn gynyddol wedi arfer ag optimeiddio’r defnydd o wrtaith gan 
ddefnyddio GPS. Mae hyn yn ystyriaeth bwysig mewn perthynas ag ymyriadau 
gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu. 

4.2 Gwrtaith Organig 
 Achosiaeth 

GLAS2: Mae yna dystiolaeth dda y gall mewnbynnau organig sydd wedi eu 
targedu’n ofalus gynyddu SOM mewn glaswelltir wedi’i wella ar briddoedd 
mwynol. Mae’r buddion ar eu gorau pan fo dibyniaeth ar wrtaith wedi’i 
weithgynhyrchu yn cael ei leihau, ynghyd ag allyriadau GHG cysylltiedig. Rhaid 
cymryd gofal er mwyn osgoi gormod o fwynau a thrwytholchi nitrogen. 
Yn yr un modd â gwrtaith wedi’u weithgynhyrchu, bwriedir i wrtaith organig godi 
cyfyngiadau maethynnau a chynyddu cynhyrchiant planhigion. Yn ogystal â 
mewnbynnau organig uniongyrchol, mae cynyddu mewnbynnau C i’r pridd yn deillio 
o ddeunydd planhigion ac archwysiadau gwreiddiau (Buckingham et al., 2013). Gall 
effeithiau cadarnhaol defnyddio tail ar SOC fod yn fwy nag effeithiau gwrtaith wedi’i 
weithgynhyrchu: Defnyddiodd Jones et al. (2006) amrywiaeth o dail, slyri a gwrtaith 
mwynol ar laswelltiroedd wedi ei dorri yn ne Yr Alban, a chanfod bod yr holl 
driniaethau tail yn cynyddu crynodiad C uwchbridd ac nad oedd gwrtaith mwynol yn 
gwneud hynny. Yn ddiddorol, arsylwyd ar gynnydd mewn SOC er gwarthaf cynnydd 
mewn DOC a cholledion CO2 drwy anadlu. 
Asesodd Soussana et al. (2007) gyllidebau GHG naw safle glaswelltir a dangos bod 
storio C yn gadarnhaol gysylltiedig â chyflenwad gwrtaith N, ond roedd hynny yn 
cynrychioli cyfuniad o wrtaith organig a gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu. 

                                            
2 Mae’r codio lliw yn gysylltiedig â lefelau hyder fel yr eglurir hynny yn llawnach yn Adran 8. 
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Mae un astudiaeth yn awgrymu y gall prosesu gwrtaith organig, er enghraifft drwy 
gynhyrchu gweddillion treuliad anaerobig, gynyddu effeithiau storio SOC; mae Chenu 
et al. (2019) yn amlygu nifer o astudiaethau sydd yn awgrymu  mwy o storio SOC 
hirdymor o gyfansoddion cyfnewidiol sydd yn diraddio’n hawdd nag o ddeunydd 
ystyfnig sydd yn gyfoethog mewn lignin. Gall hynny fod yn wir oherwydd bod 
cyfansoddion cyfnewidiol yn cael eu prosesu gyda mwy o effeithlonrwydd defnydd 
carbon microbaidd, gan gynyddu storio SOC fel necromas microbaidd. Eglurhad arall 
yw bod cyfansoddion toddadwy yn symud mewn pridd rhwng wynebau mwynol, ble 
gellir eu gwarchod. Ond, aeth arbrawf mawr ati i gymharu effeithiau compost, tail, 
gweddillion treuliad anaerobig a slyri ar wahanol briodoleddau pridd a chnydau ar 
saith safle yn y DU (WRAP, 2015). At ei gilydd, canfu’r arbrawf bod compostau a thail 
ffermydd yn cynyddu SOC o’i gymharu â gweddillion treuliad anaerobig neu slyri 
(gyda dogn eithaf tebyg o N). Oherwydd hynny, mae’n dal yn aneglur ai deunydd 
organig “ffres” neu “wedi ei brosesu” fydd yn arwain at y buddion mwyaf i atafaeliad 
C, yn arbennig o ystyried allyriadau posibl wrth brosesu deunydd organig. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gweler ar adolygiad Rheoli Maeth Pridd ar wahân i gael mwy o wybodaeth am y 
math yma o ymyrraeth. Gall defnyddio tail a chompost yn hytrach na slyri, gweddillion 
treuliad anaerobig neu wrtaith wedi’i weithgynhyrchu cynyddu niferoedd pryfed 
genwair, argaeledd maethynnau a chnydau (WRAP, 2015). Hefyd, gyda chynllun 
rheoli maethynnau integredig, gellid creu arbedion sylweddol mewn perthynas â 
gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu. 
Cyfnewidiadau allweddol mewn perthynas â defnyddio tail a ganfuwyd yn ystod 
adolygiad i hysbysu rhestrau LULUCF oedd trwytholchi nitrad ac allyriadau N2O  
(Moxley et al., 2014), yn arbennig pan ddefnyddir gormod neu pan amserir hynny yn 
wael. (Goulding et al., 2000). Mewn gwirionedd, gall y cyfnewidiadau yma fod yn fwy 
difrifol am bob kg o N mewn tail o’i gymharu â gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu 
(Bergström a Goulding, 2005). Canfu Jones et al. (2006) yn achos rhai mathau o 
wrtaith organig (ond nid pob un) bod allyriadau N2O yn drech na’r cynnydd mewn 
SOC, o ystyried potensial cynyddol N2O mewn perthynas â chynhesu byd-eang. Yn 
achos gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu, mae targedu gwrtaith organig yn gritigol; gall 
colli maethynnau, llygredd ac allyriadau fod yn arbennig o acíwt os defnyddir tail ar yr 
adeg anghywir (Powlson et al., 2011). Oherwydd nad yw symiau maethynnau mewn 
mewnbynnau organig yn gwbl hysbys, gall gormod o faethynnau nad ydynt yn N 
ddigwydd hefyd (e.e. P). 
Un cyd fuddiant amlwg o ganlyniad i ddefnyddio mwy o wrtaith organig yw cynnydd 
mewn cynhyrchiant planhigion a chynhyrchu bwyd ar dir fferm. Er hynny, mae 
Soussana et al.  (2007) wedi canfod y gellid gwrthbwyso cynnydd mewn SOC o 
ganlyniad i wrtaith N drwy ddefnyddio hawl pori drwy dorri a phori. Os yw defnyddio 
gwrtaith organig bob amser yn gysylltiedig â chynnydd mewn defnyddio hawl pori, 
efallai y bydd deilliannau storio SOC yn cael eu disbyddu. Er hynny, mae Soussana 
et al.  (2007) yn awgrymu, yn absenoldeb cyflenwad N a defnyddio hawl pori, bod 
glaswelltiroedd yn sinciau C net. 
Gall mewnbynnau gwrtaith organig ddadleoli mewnbynnau gwrtaith wedi’i 
weithgynhyrchu, er enghraifft systemau ffermio organig. Gallai hynny ddarparu 
buddion ar y cyd sylweddol drwy lai o allyriadau o weithgynhyrchu gwrtaith. Mae 
Smith et al. (2011) wedi adolygu buddion posibl ffermio organig ar atafaeliad SOC 
yng Nghymru. Er ei bod yn aneglur a fyddai newid i ffermio organig yn cynyddu SOC 
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ar y safle, canfuwyd buddion posibl o ran lai o allyriadau GHG o gynhyrchu gwrtaith. 
Ond, mae’n rhaid pwyso a mesur effaith gostyngiad o’r fath mewn allyriadau yn erbyn 
allyriadau ar y safle o ganlyniad i ddefnyddio tail (Powlson et al., 2011). 
Mae Freibauer et al. (2004) yn amlygu y gall defnyddio tail wella strwythur pridd a 
chapasiti dal dŵr. Mae’r awdur hefyd yn awgrymu y gall ffafrio defnyddio tail ar dir âr 
atal allyriadau nwy hybrin sydd yn fwy amlwg pan ddefnyddir tail ar laswelltir. 

 Maint 
Canfu adolygiad i hysbysu rhestrau LULUCF (Buckingham et al., 2013) newidiadau 
cadarnhaol mewn stociau C pridd o ganlyniad i ddefnyddio slyri neu dail (0.7 i 15 t C 
ha-1). Adroddodd Jones et al. (2006) am storio C o 15.7-48.3 t C ha-1 ar ôl defnyddio 
tail am chwe blynedd. Mae Smith et al. (2008b) yn adrodd am botensial lliniaru CO2 o 
-0.62 – 6.20 t CO2 ha-1 y-1 ar gyfer defnyddio tail neu fiosolidau mewn ardaloedd 
claear a llaith, er bod hynny yn cynnwys tyndir a glaswelltir. 
Ar brydiau mae effeithiau defnyddio tail ar gyfer SOC yn cael eu cyflwyno yn gyfun 
ag ymyriadau eraill. Mae meta-ddadansoddiad gan Contant et al. (2001) yn adrodd y 
gall gwrteithio yn gyffredinol (tail a gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu) arwain at gynnydd 
o 0.3 t C ha-1 y-1 mewn SOC. 

 Amserlen 
Gall cynnydd mewn SOC ddigwydd dros gyfnodau byr. Adroddodd Jones et al. 
(2006) am effeithiau cadarnhaol o ganlyniad i ddefnyddio tail ar gyfer SOC ar 
laswelltir wedi’i dorri o fewn chwe blynedd. 

 Materion gofodol 
Dylid pwyllo rhag cyffredinoli effeithiau defnyddio tail  ar briddoedd sydd yn organig 
gyfoethog. Er bod yna gefnogaeth gref i effeithiau cadarnhaol defnyddio tail ar gyfer 
SOC ar briddoedd mwynol, casglodd adolygiad Buckingham et al. (2013) y gallai 
mewnbynnau i briddoedd pori sydd yn organig gyfoethog arwain at ostyngiad mewn 
SOC. 
Gallai allyriadau N2O o ganlyniad i wrteithio N fod yn fwy difrifol mewn ardaloedd 
sydd eisoes â gwarged o N; mae allyriadau N2O a raddiwyd yn ôl cnydau yn 
cynyddu’n esbonyddol gyda gwarged N, felly bydd ychwanegu gwrtaith N yn y 
mannau anghywir yn cynyddu allyriadau  N2O yn anghymesur (van Groenigen et al., 
2010).  

 Dadleoli 
Gallai targedu gwrtaith organig er mwyn adeiladu stociau carbon mewn un ardal gael 
ei wrthbwyso drwy dynnu mewnbynnau carbon yn rhywle arall (Conant, 2010). Gellid 
targedu defnyddio tail er mwyn cynyddu SOC ar briddoedd âr (sydd â deunydd 
organig isel fel pwynt cychwynnol) yn hytrach nag ar laswelltiroedd (Buckingham et 
al., 2013; Powlson et al., 2012, 2011). Er nad yw newidiadau lleol mewn SOC ar eu 
pennau eu hunain yn lliniaru newid yn yr hinsawdd (Chenu et al., 2019), gallai 
targedu o’r fath arwain at ostyngiad net mewn allyriadau GHG. Hefyd dylid ystyried 
ffawd amgen gwrteithiau organig eraill, megis gwastraff gwyrdd o gartrefi. Byddai 
hynny yn sicrhau na fyddai cynnydd lleol mewn SOC yn cael ei wrthbwyso gan 
ostyngiad mewn SOC neu allyriadau yn rhywle arall. 
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Hefyd, gallai atgyfeirio gwrtaith organig fel eu bod yn cael eu defnyddio ymhellach 
oddi wrth y man cynhyrchu gynyddu allyriadau nwy o ganlyniad i gludiant (Freibauer 
et al., 2004).  

 Hirhoedledd 
Fel yn achos gwrteithiau a weithgynhyrchir, gyda phopeth arall yn hafal, byddai 
diweddu defnyddio tail yn debygol o ddadwneud cynnydd mewn SOC. Hefyd, gall 
effeithiau cadarnhaol SOC ddirlenwi, fel y dangoswyd gan arbrawf gwenith Broadbalk 
yn Rothamsted (Powlson et al., 2012). 
Mae un arbrawf yn awgrymu y gallai deunydd cyfoethog mewn lignin ddarparu SOM 
arbennig o sefydlog sydd yn gallu gwrthsefyll dadelfennu (WRAP, 2015). 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Gall effeithiau gwrtaith organig wanhau o dan amodau sychder cynyddol. Mae Smith 
et al. (2008b) yn adrodd am botensial lliniaru cymedrig is o ganlyniad i ddefnyddio tail 
neu fiosolidau mewn ardaloedd sych o’u cymharu ag ardaloedd llaith. Hefyd, canfu 
Hopkins et al. (2006) bod cynnydd mewn allyriadau N2O ar ôl defnyddio gwrtaith 
organig yn fwy yn ystod blwyddyn arbennig o wlyb yn ystod yr astudiaeth chwe 
blynedd. 
Mae Lu et al. (2011) yn cynnig y gall mwy o CO2, gynyddu cyfyngiadau N mewn 
ecosystemau. Efallai mai effeithiau cadarnhaol gwrteithio N ar SOC ac atafaeliad C 
yw bod hynny yn cael ei gynyddu gyda mwy o  CO2. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae ffermwyr yn gynyddol ymwybodol o’u hadnoddau gwrtaith organig, ac mae gan 
nifer ohonynt y seilwaith i’w daenu ar eu caeau eisoes. Ond, nid yw tail a slyri yn 
tueddu i gael eu rhannu rhwng ffermydd o dan berchnogaethau gwahanol (Cyswllt 
Ffermio 2019, cyfathrebiad personol). Oherwydd hynny gall fod yna rwystrau 
cymdeithasol ac economaidd rhag  dosbarthu gwrteithiau organig wedi eu targedu. 
Mae adolygiad o Buckingham et al. (2013) yn nodi “hyd yn oed mewn un fferm, mae 
defnyddio tail yn aml yn cael ei wneud yn anghyson, ac mae’r caeau sydd agosaf at 
yr adeiladau da byw yn cael eu ffafrio”. 

4.3 Calchu 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae angen mwy o ddata yng nghyd-destun Cymru, i lunio casgliad ar 
effeithiau calchu C pridd. Gallai defnyddio calch wedi ei dargedu’n ofalus er 
mwyn lleihau mewnbynnau gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu lleihau allyriadau a 
chynyddu cynhyrchiant. Gall fod yna risgiau yn gysylltiedig â chalchu 
priddoedd organig. 
Mae calchu (calsiwm carbonad) yn cael ei ddefnyddio er mwyn cynyddu pH tir 
amaethyddol  pan fo asidedd yn cyfyngu ar gynhyrchiant planhigion. Gall hynny 
effeithio ar SOC i ddechrau drwy gynyddu cynhyrchiant planhigion, ond hefyd drwy 
effeithio ar ddadelfennu C (Buckingham et al., 2013). Mae ymchwil a gynhaliwyd yn 
Rothamsted yn awgrymu y gall calchu gynyddu SOC (Fornara et al., 2011). Roedd 
calchu yn cynyddu gweithgaredd biolegol yn y pridd, ac er bod anadliad pridd wedi 
cynyddu, roedd mewnbynnau pridd planhigion yn cael eu hymgorffori’n fwy parod i 
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byllau organo-fwynol. Ond, mae priddoedd gwellt parc Rothamsted yn briddoedd 
mwynol sydd â SOC cychwynnol isel o’i gymharu â’r rhan fwyaf o laswelltiroedd 
Cymru. 
Adolygodd Paradelo et al. (2015) effaith calchu ar stociau SOC, gan ganfod effeithiau 
amrywiol ar draws glaswelltiroedd, tyndiroedd a choetiroedd. Daethant i’r casgliad 
bod effeithiau calchu yn dibynnu’n fawr ar gyd-destun, a bod angen mwy o ddata. 
Gall calchu fod yn gysylltiedig ag ymarferion amaethyddol eraill, megis draenio a 
gwrtaith N. Mae angen mwy o ymchwil a meta-ddadansoddi effeithiau calchu ar SOC 
yng nghyd-destun Cymru, gan ystyried dulliau rheoli ehangach ac effeithiau dros 
gyfnodau hir. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Mae cynnydd mewn pH ar ôl calchu yn gysylltiedig ag allyriadau CO2 (Gibbons et al., 
2014). Am bob 2 mol o asid gaiff ei niwtraleiddio gan galsiwm carbonad, gallai hyd at 
i mol o CO2 gael ei ryddhau i’r atmosffer (Whitmore et al., 2015). Mae Snyder et al. 
(2009) yn cynnig: “Un ffordd bosibl o osgoi’r allyriadau sydd yn gysylltiedig â 
defnyddio calch yw defnyddio ocsid (e.e. calch brwd neu galch tawdd) yn hytrach na 
deunyddiau carbonad, os gellir eu cynhyrchu gan adfer CO2 “. Efallai bod yna 
gyfleoedd hefyd i ddefnyddio silicadau yn hytrach na charbonadau i atal yr allyriadau 
CO2 ychwanegol o galch amaethyddol (Whitmore et al., 2015). Hefyd, gall echdynnu 
carreg galch fod yn broses ddinistriol. 
 Mae calchu yn arwain at gyd fuddiant o ran cynnydd mewn cynhyrchiant, yn 
ddibynnol ar y pridd y’i rhoddir arno (Paradelo et al., 2015) Hefyd, gallai calchu 
gynyddu effeithlonrwydd effeithiau gwrtaith NPK ar gynhyrchiant, gan leihau’r angen 
am NPK o bosibl a’i allanolion negyddol (Gibbons et al., 2014). 
Gall calchu arwain at effeithiau canlyniadol ar fiota llynnoedd a chyrsiau dŵr derbyn. 
Nid yw’r effeithiau hynny yn negyddol o reidrwydd e.e. adfer tacsa sydd yn sensitif i 
asid (Shapiera et al., 2012). 

 Maint 
Yn Rothamsted, arweiniodd calchu at gynnydd o16.2 t C ha-1 mewn SOC mewn 
cyfnod o ~100 o flynyddoedd (Fornara et al., 2011). 

 Amserlen 
Gallai effeithiau ar SOC gymryd amser hir i ddigwydd: Yn Rothamsted, daeth 
effeithiau calchu yn amlwg ar ôl ~50 o flynyddoedd (Fornara et al., 2011). 

 Materion gofodol 
Fel yn achos gwrteithio, dylid pwyllo wrth gyffredinoli canlyniadau mewn perthynas â 
phriddoedd organig. Arbrofodd Rangel-Castro et al. (2004) gyda chalchu dogn uchel 
byr dymor ar briddoedd ucheldir a chanfod gostyngiad mewn SOC, gan awgrymu 
bod cynnydd mewn dadelfennu C yn drech na mewnbynnau planhigion. Yn yr un 
modd bu i, Lochon et al. (2018) arbrofi gyda gori priddoedd o dair ardal glaswelltir yn 
Ffrainc, a chanfod  bod ychwanegu calch yn gyson yn cynyddu mwyneiddiad C yn 
gyson a chynhyrchiant CO2 dros 84 o flynyddoedd. 
Mae’n bosibl y bydd calchu ar briddoedd organig yn newid y system o fod yn un 
cynhyrchiant isel, dadelfennu SOC isel o dan amodau anaerobig i fod yn un 
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cynhyrchiant uchel, dadelfennu SOC uchel o dan amodau anaerobig. Nid yw 
effeithiau newid o’r fath ar gyfnewid CO2 wedi eu datrys. 

 Dadleoli 
Nid oes digon o dystiolaeth i drafod effeithiau calchu ar ddadleoli. 

 Hirhoedledd 
Nid oes digon o dystiolaeth i drafod hirhoedledd effeithiau calchu ar SOC. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Nid oes digon o dystiolaeth i drafod  effeithiau calchu ar SOC mewn perthynas â 
rhyngweithiadau hinsawdd. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae calchu wedi cael ei annog gan gymhelliannau yn y gorffennol, a gynyddodd 
amledd y defnydd - mae costau buddsoddi yn rhwystr mewn perthynas â rheoli 
calchu (Gibbons et al., 2014). Yn ddiweddar mae calchu wedi bod ar gynnydd yn 
ddiweddar yng Nghymru (Cyswllt Ffermio, cyfathrebiad personol). Gall cymhelliannau 
ar gyfer calchu fod yn boblogaidd iawn ymysg ffermwyr oherwydd effeithiau 
cadarnhaol ar gynhyrchiant a defnydd o faetholion gan blanhigion. Efallai y bydd 
cymhelliannau i leihau calchu yn cael eu herio oherwydd bod cynhyrchiant yn cael ei 
leihau. 

4.4 Pori a Thorri 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae’r berthynas rhwng pori/torri a SOC yn gymhleth. Gall lleihau 
gorbori fod o fudd i SOC a chynhyrchiant. Mae pori a thorri hefyd  yn cael 
gwared o C llystyfiannol o’r tir, ac mae da byw sydd yn ei fwyta yn cynhyrchu 
GHG sydd yn gryfach na CO2. 
Defnyddir pori a thorri i echdynnu enillion o laswelltir. Mae hynny yn uniongyrchol yn 
tynnu C o’r system (Soussana et al., 2007), ond mae hefyd yn effeithio ar leithder 
pridd a thyfiant planhigion o ganlyniad i hynny (a SOC o ganlyniad i hynny; Abdalla et 
al., 2018). Mae anifeiliaid sydd yn pori hefyd yn darparu mewnbynnau N crynodedig 
i’r pridd drwy dail a wrea, ac mae hynny yn effeithio mwy ar gynhyrchiant a SOC 
(Soussana and Lemaire, 2014). Mae archwysiadau gwreiddiau yn llwybr pwysig ar 
gyfer trosglwyddo C o blanhigion i bridd (Jones et al., 2009) ac mae peth tystiolaeth 
yn awgrymu y gall pori  wella arllwyso carbon o wreiddiau (Hamilton III et al., 2008). 
Mae’n amlwg bod y berthynas rhwng anifeiliaid sydd yn pori a chyllidebau GHG yn 
gymhleth (Garnett et al., 2017). 
Mae Soussana a Lemaire (2014) yn dweud, ar ddwysedd stoc isel, bod llysysyddion 
yn gwella cynhyrchiant sylfaenol net a storio SOC o ganlyniad i hynny. Ond, gall pori 
dwys leihau argaeledd dŵr, addasu cyfansoddiad cymuned planhigion ac ysgogi 
gostyngiad mewn cynhyrchiant (a SOC o ganlyniad i hynny; Abdalla et al., 2018). 
Gall pori eithafol ddisbyddu llystyfiant wyneb ac achosi erydiad yn yr uwchbridd. Yn 
unol â’r uchod, canfu meta-ddadansoddiad gan Zhou et al. (2017) , er ei bod yn 
ymddangos bod pori yn arwain at gynnydd bach mewn C pridd, bod pori cymedrol i 
drwm yn gostwng SOC yn arwyddocaol yn arbennig yn y biomas microbaidd. 
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Asesodd Soussana et al. (2007) gyllidebau GHG 9 safle glaswelltir a dangos bod yna 
gysylltiad negyddol rhwng storio C a defnyddio hawliau pori drwy dorri a phori. Maent 
wedi cyflwyno’r ddamcaniaeth bod “storio carbon net am bob uned o arwynebedd tir 
yn gostwng mewn perthynas â llysysyddion yn defnyddio C”. 
Er hynny, mae Smith et al. (2007b) wedi adrodd am effeithiau cymysg pori dwys ar 
liniaru allyriadau CO2, CH4 a N2O; mae canlyniadau yn ddibynnol ar ymarferion pori, 
rhywogaethau planhigion, priddoedd a hinsawdd. Canfu adolygiad arall o systemau 
pori helaeth (ychydig neu ddim gwrtaith) bod effaith pori ar SOC yn dibynnu’n fawr ar 
gyd-destun a hinsawdd (Abdalla et al., 2018). Mewn gwirionedd, mewn hinsawdd 
glaear a llaith (y categori tebygol ar gyfer y rhan fwyaf o laswelltiroedd yng Nghymru) 
roedd SOC yn gostwng mewn perthynas â dwysedd pori. 
Gall newidiadau mewn amseru a dwysedd pori (pori cylchol) effeithio ar 
gynhyrchiant, tynnu a dyrannu C fflora ar laswelltiroedd (Buckingham et al., 2013). 
Yn yr un modd, mae Conant (2010) yn awgrymu buddion SOC o ganlyniad i leihau 
dwysedd pori tra bod rhywogaethau porthiant yn tyfu. Ond, nid oes llawer o 
gonsensws ynghylch effeithiau SOC mathau penodol o reoli pori oherwydd yr ystod o 
osodiadau ac ymarferion pori (Schils et al., 2008). Er enghraifft, nid yw effeithiau “pori 
torfol” ar SOC wedi eu datrys (Buckingham et al., 2013). Mae pori torfol yn golygu 
pori ar dir am gyfnodau byrrach gyda dwysedd stocio uwch. Ymchwiliodd Snyder et 
al. (2013) i effeithiau pori torfol ar SOC yn Iowa yn UDA, a chanfod nad yw pori torfol 
am dymor cyfan yn arwain at unrhyw fanteision o’i gymharu â phori cylchol neu bori 
lleiniau gyda’r un faint o borthiant. 
Adroddodd Buckingham et al. (2013) effeithiau anghyson o ganlyniad i dorri 
glaswelltiroedd yn hytrach na’i bori, tra bod Hassink (1994) heb ganfod dim 
gwahaniaeth mewn SOC rhwng triniaethau pori a thorri yn eu hastudiaeth maes. Er 
hynny, mae Koncz et al. (2017) yn cynnig bod pori helaeth yn fwy cyfeillgar i’r 
hinsawdd na thorri gwair, oherwydd bod torri gwair yn arwain at allforio mwy o 
borthiant. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gall pori ysgafn helpu i gynyddu SOC, ond mae da byw yn gysylltiedig ag allyriadau 
CH4 a N2O (Buckingham et al., 2013) ac mae gan y ddau fwy o botensial mewn 
perthynas â chynhesu byd-eang na CO2. Yn gyffredinol mae dwysedd pori cynyddol 
y gysylltiedig â mewnbynnau agro-gemegol cynyddol, a gallai hynny achosi allanolion 
negyddol. 
Drwy bori a thorri mae ffermwyr yn gwneud arian. Pan fo tir yn cael ei orbori, gall fod 
yna fuddion ar y cyd yn nhermau mwy o gynhyrchiant. Hefyd gallai cymedroli 
dwysedd pori arwain at gyd-fuddion mewn perthynas â llai o ddiraddio a chywasgu 
pridd (Freibauer et al., 2004). Ond, gallai lleihau dwysedd pori hefyd achosi 
cyfnewidiadau mewn perthynas â chynhyrchu bwyd. 

 Maint 
Canfu Liebig et al. (2005) yng Ngogledd America bod pori yn arwain at gynnydd o 
0.16 t C ha-1 y-1 mewn SOC er gwaethaf amrywiadau mawr. Adroddodd meta-
ddadansoddiad y gall rheoli pori yn well, sydd yn golygu cyflwyno porwyr neu gynnal 
dwysedd pori cymedrol, arwain at gynnydd o 0.35 t C ha-1 y-1 mewn SOC (Conant et 
al., 2001). 
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Canfu adolygiad i hysbysu rhestr LULUCF bod torri yn hytrach na phori 
glaswelltiroedd yn arwain at effeithiau cymysg ar SOC, a bod yr effeithiau yn amrywio 
o -25 i 14 t C ha-1 (Buckingham et al., 2013). 

 Amserlen 
Mae amserlenni effeithiau dwysedd pori ar SOC yn aneglur. 

 Materion gofodol 
Fel yn achos gwrteithio a chalchu, mae’n ymddangos bod effeithiau pori yn dibynnu 
ar y man cychwyn yn nhermau SOC. Tybir y gall cynyddu mewn pori arwain at 
effeithiau cadarnhaol o fan cychwyn SOC isel, ond gall wrin anifeiliaid hefyd symud C 
drwy broffiliau pridd drwy gynyddu pH (Buckingham et al., 2013). Canfu Derner et al. 
(2006) bod pori yn cynyddu C pridd mewn glaswelltiroedd â SOC cychwynnol isel 
(peithiau gwellt byr), ond nad oedd yn effeithio dim ar laswelltiroedd â SOC 
cychwynnol uchel (peithiau gwellt hir). Tybiwyd bod y gwahaniaeth yn cael ei 
gymedroli gan newidiadau yn y gymuned planhigion. Yn yr un modd, casglodd 
Soussana et al. (2004) er y gallai dwysau glaswelltir parhaol arwain at gynnydd 
mewn SOC, byddai dwysau glaswelltiroedd isel mewn maeth a ddatblygwyd ar 
briddoedd organig yn gostwng SOC. 

 Dadleoli 
Er y gallai newid o bori i dorri leihau allyriadau ar y safle o dda byw, dylid ystyried 
allyriadau o dreulio porthiant a gynaeafwyd oddi ar y safle (Soussana et al., 2007). 

 Hirhoedledd 
Mae’n aneglur a fyddai unrhyw gynnydd mewn SOC  yn cael ei gynnal petai 
ddwysedd pori yn dychwelyd i’w gyflwr gwreiddiol. Ond, mae’n debygol y byddai 
dychwelyd i orbori yn lleihau SOC. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Gall effeithiau pori ar SOC fod yn fwy cadarnhaol mewn amodau cynhesach a 
sychach. Mae adolygiad o Abdalla et al. (2018) yn amlygu astudiaethau sydd yn 
dangos y gall pori gynyddu SOC mewn ardaloedd sydd â glaw o 600mm neu lai, yn 
dibynnu ar y math o bridd; canfuwyd hefyd bod dwysedd pori isel-canolig mewn 
ardaloedd sych yn gysylltiedig â chynnydd mewn SOC. Maent yn cyfeirio at 
astudiaethau sydd yn dangos y gall pori dwys gynyddu cynnwys C gwreiddiau mewn 
ardaloedd â glaw eithafol (nid 400-850mm). Yn y rhan fwyaf o hinsoddau cynnes a 
llaith roedd SOC yn cynyddu wrth i bori dwysau, ond mewn hinsoddau claear a llaith 
roedd SOC yn lleihau wrth i bori dwysau. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae ffermwyr yn gwneud arian o bori a thorri, felly bydd yna rwystrau economaidd 
mewn perthynas ag ymyriadau cysylltiedig. Gall ffermwyr fod yn eithaf agored i 
fentrau mewn perthynas â phori cylchol, er enghraifft er mwyn optimeiddio 
cynhyrchiant planhigion wrth gynyddu SOC hefyd (Cyswllt Ffermio 2019, 
cyfathrebiad personol). 
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4.5 Rheoli Glastiroedd 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae effeithiau cadarnhaol sefydlogi nitrogen biolegol a phlanhigion 
lluosflwydd â gwreiddiau dwfn ar SOC wedi’i  ddogfennu yn eang, ond nid 
mewn cyd-destun Cymreig. Er y defnyddir dulliau rheoli glastir i leihau 
mewnbynnau gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu, mae gan yr ymyriad yma 
botensial i ddiogelu SOC a chyd-fuddion ychwanegol. Bydd buddion i fywyd 
gwyllt yn gyfyngedig heb arallgyfeirio glastir sylweddol. 
Tybir y gall glastir mwy amrywiol arwain at gynnydd mewn SOC. Rhan o’r rheswm 
am hyn yw presenoldeb grwpiau ffwythiannol allweddol sydd yn gritigol bwysig i 
SOC, ac sydd yn ategu ei gilydd -  canfu Fornana  Tilman (2008) bod codlysiau a 
gweiriau C4 yn cyfrannu’n arbennig at gronni SOC. Mae codlysiau yn cynyddu SOC 
drwy sefydlogi N a chynnydd cyfatebol mewn cynhyrchiant (Mortenson et al., 2004). 
Mae Chenu et al. (2019) yn adrodd am gonsensws bod mewnbynnau o dan y tir yn 
cyfrannu mwy at garbon pridd na mewnbynnau uwch ben y tir,  a gall rhywogaethau 
lluosflwydd helpu i wella stociau SOC dwfn (Carter and Gregorich, 2010). Hefyd gall 
amrywiaeth planhigion cynyddol gynyddu mewnbynnau C i’r  gymuned ficrobaidd 
(Steinbeiss et al., 2008). Ond, gall adfer ac ail hadu glaswelltir er mwyn sefydlu 
rhywogaethau arwain hefyd at ryddhau SOC (Schils et al., 2005). 
Mae peth tystiolaeth o effeithiau amrywio glastir ar SOC yn awgrymu bod deilliannau 
yn dibynnu ar gyd-destun neu effeithiau gwaddol. Mae amrywiaeth yn tueddu i 
effeithio’n gadarnhaol ar gynhyrchiant, a gall maint yr effeithiau fod yn gymharol â 
newidiadau mawr eraill mewn dulliau rheoli (Weigelt et al., 2009). Ond, er y gall 
amrywiaeth gynyddu cyflymder cronni SOC ar laswelltiroedd newydd (Weisser et al., 
2017), nid yw cynnydd mewn cyfanswm potensial storio SOC yn glir bob amser. 
Mewn enghraifft arall, dangosodd arbrawf pedair blynedd gynnydd mewn storio SOC 
mewn plotiau â mwy o ddwysedd planhigion (Steinbeiss et al., 2008). Roedd y 
canlyniadau yma ar dir a arferid ei reoli fel tir âr; disgwyliwyd cynnydd mewn SOC, 
ond roedd amrywiaeth planhigion yn cynyddu cyflymder cronni C.  
Tybir bod amrywiaeth rhywogaethau wedi’u gwella a gweiriau cynhyrchiol â 
gwreiddiau dwfn yn cynyddu SOC ar borfeydd cynhyrchiant isel (Buckingham et al., 
2013). Mae Smith et al. (2008b) yn adrodd am effeithiau cadarnhaol o ganlyniad i 
gyflwyno rhywogaethau, yn arbennig gweiriau â gwreiddiau dwfn a chodlysiau, ar 
botensial lliniaru CO2 a SOC. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gweler ar adolygiad Rheoli Glastir ar wahân i gael mwy o wybodaeth am y math yma 
o ymyrraeth. Gall hadu rhywogaethau porthi wedi’u gwella cynyddu cynhyrchiant os 
yw rhywogaethau wedi eu haddasu’n well i’r hinsawdd leol, yn fwy cydnerth i bori 
neu’n gallu rhoi nitrogen i’r pridd (Conant, 2010). Mae gan sefydlu glaswelltiroedd 
dwysedd uchel ar dir amaethyddol sydd wedi diraddio’r potensial i gynyddu 
cynhyrchiant gyda mewnbynnau N bychan (Tilman et al., 2006). Yn naturiol, mae 
cynnydd mewn amrywiaeth glastiroedd yn arwain at gyd-fuddion i fioamrywiaeth o 
ran planhigion ac infertebratau (Alison et al., 2017), ond gyda ffocws ar ffwythiant, 
gallai hynny ond arwain at gynnydd mewn rhai rhywogaethau allweddol yn unig. 
Gallai defnyddio codlysiau yn hytrach na gwrtaith wrea leihau llygredd aer ar ffurf 
amonia. Gallai hadu codlysiau ddarparu cyd-fuddion drwy ostyngiad mewn 
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cynhyrchiant a defnyddio gwrtaith a weithgynhyrchwyd, sydd yn golygu llai o 
allyriadau CO2 a N2O, a llai o lygredd nitrogen (Lüscher et al., 2014). Mewn 
gwirionedd gall hadu codlysiau yn hytrach na gwrtaith N leihau SOC (Schils et al., 
2008) lleol ond hefyd lleihau allyriadau GHG net o ganlyniad i’r cyd-fuddion yma. Er 
ei bod yn aneglur faint o N a sefydlogwyd gan godlysiau ellid ei golli hefyd drwy 
drwytholchi neu allyriadau N2O  (Henderson et al., 2015), gallai gostyngiadau 
ddigwydd yn gymharol â gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu. 
Gall defnyddio codlysiau yn hytrach na gwrtaith N fod yn ymyrraeth ffermio organig. 
Adolygodd Smith et al. (2011) fuddion posibl ffermio organig ar gyfer atafaeliad SOC 
yng Nghymru. Daethant i’r casgliad y byddai gan ffermio organig ar laswelltiroedd 
potensial cyfyngedig ar gyfer cynyddu SOC, ond byddai yna gyd-fuddion yn nhermau 
gostyngiad mewn allyriadau o gynhyrchiant gwrtaith o ganlyniad i ddibyniaeth ar 
sefydlogi N biolegol yn hytrach na diwydiannol. 
Gall fod yna fuddion maethol hefyd e.e. codlysiau yn y glaswelltir, er y gallai hynny 
gael ei ysgogi gan rywogaethau penodol. Mewn glastiroedd amrywiol gall 
rhywogaethau â gwreiddiau dwfn megis Sicori  (Cichorium intybus) a Pheli Defaid 
(Petroselenium crispum) ddarparu mwynau i dda byw; mae Sicori, Codog 
(Onobrychis vicifolia) a Physen y Ceirw (Lotus corniculatus) hefyd yn gweithredu fel 
gwrth-helmnithig, gan ddarparu rheolaeth ar barasitiaid coluddol. 

 Maint 
Mae meta-ddadansoddiad yn adrodd y gall hadu codlysiau ar laswelltiroedd arwain at 
gynnydd o 0.75 t C ha-1 y-1 mewn SOC (Conant et al., 2001). 

 Amserlen 
Canfu Steinbeiss et al. (2008) bod cyflymder cronni SOC ar laswelltiroedd newydd 
gynyddu gydag amrywiaeth planhigion dros gyfnod o 4 blynedd. 

 Materion gofodol 
Gall fod yn anoddach sefydlu amrywiaeth eang mewn glastiroedd mewn rhai 
ardaloedd, ac efallai y bydd angen teilwra cymysgeddau hadau ar gyfer amodau 
lleol. Yn Lloegr, mae cynlluniau Stiwardiaeth Cefn Gwlad wedi profi deilliannau 
amrywiaeth glastiroedd, ac yn aml nid yw targedau yn cael eu cyrraedd.  
Mae Henderson et al. (2015) yn awgrymu y bydd storio C o ganlyniad i hadu 
codlysiau yn fwy nag allyriadau   N2O  ar ddim ond ~10% o diroedd pori. Ond yn y 
dadansoddiad hwnnw roedd yn ymddangos bod Ffrainc, Prydain Fawr ac Iwerddon 
yn boeth fannau ar gyfer atafaeliad C drwy hadu codlysiau. 

 Dadleoli 
Mae’n aneglur a fyddai effeithiau dadleoli yn digwydd yn achos rheoli glastiroedd. 

 Hirhoedledd 
Efallai y bydd angen ail hadu yn gymharol reolaidd er mwyn ailsefydlu’r glastir a 
ddymunir, oni bai fod y dull rheoli yn cael ei newid i fod yn system glaswelltir dwys 
iawn. Mae troi tir ac ail hadu yn gwrthwneud cynnydd mewn SOC (Schils et al., 
2005). Mae’n aneglur am ba hyd y byddai cynnydd mewn SOC yn parhau ar ôl rhoi’r 
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gorau i reoli glastir. Mae’n debyg y byddai hynny yn dibynnu ar ba fath o ddull rheoli 
fyddai’n cael ei gyflwyno yn  ei le. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Mae’n debyg bod angen teilwra cymysgedd o hadau ar gyfer amodau hinsoddol lleol. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Efallai bod yna beth awydd ymysg ffermwyr i ddefnyddio mentrau ar gyfer cynyddu 
amrywiaeth glastiroedd neu i gyflwyno gwahanol rywogaethau porthiant. Mae 
ymarferion o’r fath yn cael eu defnyddio’n annibynnol ar rai porfeydd yng Nghymru 
(Cyswllt Ffermio 2019, cyfathrebiad personol). Mae tacsa planhigion dibynadwy yn 
cynnwys Trifolium, Plantago, Cichorium ac mewn ardaloedd ucheldir, Phleum. Mae’n 
debygol bod y seilwaith ar gyfer rheoli glastiroedd wedi’u gwella yn bodoli ar nifer o 
ffermydd. 

4.6 Atal Troi Tir a Newid i fod yn Dyndir 
 Achosiaeth 

GLAS: Mae’r gronfa dystiolaeth ar gyfer colli SOC ar ôl newid i fod yn dir âr 
wedi ei hen sefydlu. Mae buddion llai o droi tir neu ddim troi tir o gwbl ar 
laswelltiroedd Cymru yn llai dealledig. Mae’n debygol iawn y bydd atal newid i 
dir âr yn gwarchod SOC, gyda chyfnewidiadau posibl â chynhyrchiant. Yr 
anhawster yw penderfynu os a ble y bydd newid i dir âr yn digwydd. 
Bydd newid glaswelltir parhaus i fod yn wndwn âr yn tueddu i leihau SOC (Fullen a 
Booth, 2006). Mae astudiaeth fodelu yn awgrymu bod aredig glaswelltir yn 
gysylltiedig â cholli carbon, ac mae’n argymell adfer glaswelltir yn llai aml er mwyn 
lleihau allyriadau  CO2  (Vellinga et al., 2004). Amlygodd prosiect CLIMSOIL bolisïau 
sydd yn annog  cnydau sydd o bosibl yn niweidiol iawn i C pridd, oherwydd gallent 
annog torri glaswelltir yn dyndir (Schils et al., 2008). 
Er bod llawer o laswelltiroedd Cymru yn cael eu haredig a’u hail hadu yn rheolaidd, 
mae astudiaethau o ddulliau rheoli sydd yn golygu ychydig iawn o droi tir neu ddim o 
gwbl yn tueddu i ffafrio systemau âr.  

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Mae troi glaswelltir yn cael ei wneud ar laswelltir parhaol er mwyn ailsefydlu glastir a 
ddymunir neu gynyddu cynhyrchiant. Hefyd, bydd troi i dir âr yn tueddu i ddigwydd 
pan fo ffermwyr yn disgwyl cynnydd mewn proffidioldeb drwy gylchu cnydau. 
Oherwydd hynny, gallai atal troi tir fod yn gostus o ran cynhyrchiant amaethyddol. 
Mae cyd-fuddion troi tir yn cynnwys gwaddod ffo a cholli P (Haygarth a Jarvis, 1999). 

 Maint 
Daeth yr effaith negyddol gryfaf ar SOC  a adroddwyd gan Guo & Gifford (2002) o 
droi porfa yn gnydau. Mae Freibauer et al. (2004) yn adrodd am newid o tua -1.0 to -
1.7 t C ha-1 y-1. Mae astudiaeth arall yn dangos y gall troi glaswelltir parhaol i gnydau 
blynyddol arwain at ostyngiad o -0.96 t C ha-1 yr-1 mewn SOC dros gyfnod o 20 
mlynedd. 
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 Amserlen 
Canfu Soussana et al. (2004) bod dirywiad mewn SOC yn digwydd am ~20 o 
flynyddoedd ar ôl troi i fod yn dyndir, a bod hynny ar ei waethaf yn ystod y 
blynyddoedd yn syth ar ôl aredig. 

 Materion gofodol 
Mae swm y C a gollir yn debygol o amrywio yn ddibynnol ar stoc gychwynnol C. Er 
enghraifft, efallai y disgwylir i aredig neu droi glaswelltir ar briddoedd organig iawn 
arwain at ostyngiadau SOC llawer mwy o’i gymharu ag aredig priddoedd mwynol. 

 Dadleoli 
Gallai atal dwysau glaswelltiroedd neu droi i fod yn dyndir ostwng cynhyrchiant bwyd 
gyda photensial o achosi effeithiau dadleoli. 

 Hirhoedledd 
Canfu Soussana et al. (2004) bod gostyngiadau mewn SOC yn digwydd am dros ~20 
o flynyddoedd ar ôl troi i fod yn dyndir. Gall gymryd mwy o amser i C gronni ar ôl creu 
glaswelltir ar dyndir (Powlson et al., 2012). 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Mae’n aneglur sut y bydd effeithiau aredig ar laswelltir yn rhyngweithio â’r hinsawdd. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae aredig yn digwydd ar nifer o laswelltiroedd yng Nghymru - gall caeau glaswelltir 
parhaol gael eu haredig a’u hail hadu bob tua 10 mlynedd (Cyswllt Ffermio, 
cyfathrebiad personol). Gall newid i amaethu gydag ychydig iawn o droi tir fod yn 
ddichonadwy i rai ffermwyr Cymru, ond gallai rheoli dim troi tir ostwng proffidioldeb 
os na ellir rheoli glastir yn effeithiol ac na ellir rheoli chwyn. 
Gall newid i dir âr fod yn annhebygol oherwydd argaeledd tir addas yng Nghymru - 
mae Freibauer et al. (2004) yn adrodd am ddim newid mewn maint tir âr ar draws 
Ewrop ers 1992, er enghraifft. Ond mae ystadegau arolwg Mehefin Amaeth Cymru 
yn dangos bod arwynebedd tyndir Cymru wedi gostwng yn gyson rhwng 1945 a 2007 
(o 359,000 i 64,000 ha), ond ei fod ers hynny wedi cynyddu ychydig i 94,000 ha yn 
2018 (https://statswales.gov.wales/Catalogue/Agriculture/Agricultural-Survey). Mae’n 
debygol bod uchafswm maint tyndir ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn cynnwys ardal fawr o dir 
a arferai fod yn anaddas. 

4.7 Coedwigo, Gwrychoedd, Agrogoedwigaeth ac Adfer 
Cynefinoedd 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae tystiolaeth ynghylch effeithiau coedwigo ac agrogoedwigaeth ar 
borfeydd ar SOC yn gymysg yn y pen draw. Ond, o ystyried yr effeithiau posibl 
ar fioamrywiaeth a storio carbon uwch ben y ddaear, mae rhai ymyriadau o’r 
fath yn haeddu cael eu hystyried o ddifri. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Agriculture/Agricultural-Survey
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Mae gwaith blaenorol yn adrodd am effeithiau cymysg coedwigo glaswelltir mewn 
perthynas â SOC (Soussana et al., 2004). Hefyd, mae Guo & Gifford (2002) yn 
adrodd am effeithiau negyddol troi porfeydd yn blanhigfeydd coedwigoedd neu 
goedwigoedd eilaidd, er nad oedd yr effaith yn arwyddocaol yn achos coedwigoedd 
eilaidd. Yn nodedig, canfuwyd bod troi coedwig yn borfa yn cynyddu SOC. Yn unol â 
hynny, mae Wiesmeier et al. (2019) yn awgrymu bod “storio SOC yn cynyddu yn y 
drefn tyndir < coedwig < glaswelltir”, gan nodi rhai eithriadau rhwng coedwigoedd a 
glaswelltir. Er enghraifft, amlygodd astudiaeth o newid defnydd tir o amaethyddol 
(porfeydd a thir pori bar yn bennaf) i Goedwigaeth Cylchdro Byr (SRF) gan 
ddefnyddio safleoedd cron ddilyniant ar draws Prydain Fawr yr amrywiaeth mawr yn 
y cyfraddau a amcangyfrifir ar gyfer newid mewn C pridd (cadarnhaol i negyddol). 
Roedd planhigfeydd conwydd yn tueddu i gynyddu C pridd mewn dyfnder o 0-30cm, 
yn ogystal â chynyddu màs yr haen torllwyth (Keith et al., 2015). Dangosodd 
astudiaeth arall o’r un prosiect ostyngiadau cyson mewn stociau C pridd wrth newid 
defnydd tir o laswelltir i blanhigfeydd helyg Coedlannau Cylchdro Byr (SRC) (Rowe et 
al., 2016).   
Mae meta-ddadansoddiad sydd yn edrych ar broffil a chyfansoddiad yn awgrymu y 
bydd coedwigo glaswelltir yn gyffredinol yn rhyddhau C wedi ei agregu o isbridd (30-
80cm), ond maes o law (48 mlynedd) bydd gan y system (yn cynnwys llawr coedwig) 
enillion net o gynnydd mewn POM (Poeplau et al., 2013, 2011). Os ystyrir pridd 
mwynol yn unig, mae’n cymryd mwy o amser i ad-dalu’r ddyled carbon (yn agosach 
at 150 o flynyddoedd), ac mae hynny yn dangos ei bod yn cymryd amser maith i 
gyfran fechan o’r POM gael ei ymgorffori. Cyfradd newid a amcangyfrifwyd ar gyfer 
effeithiau mewn perthynas â dyfnder: o laswelltir i goedwig - roedd colli C pridd yn 
gyflymach gyda chynnydd mewn dyfnder (pan dynnwyd llawr coedwig ar gyfer 
samplo). 
O ran agrogoedwigaeth ar laswelltiroedd, mae ymchwil yng Nghanada wedi dangos 
bod stociau SOC hyd at 30cm yn sylweddol uwch yn yr ardaloedd coedwigoedd nag 
yn y tiroedd llysiau ffiniol (Baah-Acheamfour et al., 2015). 
Ychydig iawn o dystiolaeth a gasglwyd ynghylch effeithiau gwrychoedd ar SOC, ond 
dangosodd un astudiaeth diweddar yn nalgylch Conwy effeithiau cadarnhaol cynnil 
gwrychoedd ar stociau SOC (Ford et al., 2019). 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Y cyd-fuddiant mwyaf tebygol fyddai cynnydd mewn carbon uwch ben y ddaear. 
Dangosodd Keith et al. (2015) bod stociau C uwch ben y ddaear mewn coed mewn 
rhai planhigfeydd SRF yn hafal â stociau C uwchbridd (0-30cm); roedd cyfraddau’r 
newid mewn C uwch ben y ddaear ar ei fwyaf yn achos Sitca ac Ewcalyptws. Yn 
ddibynnol ar y math o goetir a adferwyd, gall fod yna gyd-fuddion eraill megis 
hamdden a chynhyrchu coed. 
Mae yna dystiolaeth bod gwrychoedd yn y tirlun Prydeinig yn darparu gwasanaethau 
rheoleiddio drwy wella ansawdd dŵr, lleihau risg llifogydd, lleihau’r pridd a gollir drwy 
ddŵr ac erydiad gwynt, gwella peillio cnydau drwy ddarparu cynefin i beillyddion a 
lliniaru newid yn yr hinsawdd drwy storio a chronni carbon  uwch ben ac o dan y 
ddaear (Wolton et al., 2014) 
Gall agrogoedwigaeth silfoborfaol a silfo-âr yn y DU ddarparu lloches a chysgod i dda 
byw a chnydau, gwella cylchu maethynnau, gwella ansawdd aer drwy ddal 
llygryddion, darparu cynefin i beillyddion a bywyd gwyllt arall a gwella’r broses o 
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gadw dŵr (Jose, 2009; Smith, 2010). Mae yna hefyd botensial i agrogoedwigaeth 
sifoborfaol weithredu fel lleiniau byffer torlannol. Mae lleiniau byffer torlannol yn 
rhyngweithio ag amgylcheddau daearol a dyfrol, ac yn aml maent wedi eu nodweddu 
gan gynhyrchiant sylfaenol uchel a bioamrywiaeth planhigion ac anifeiliaid. Maent yn 
darparu buddion ar gyfer ansawdd dŵr i lawr yr afon h.y. drwy ddefnyddio a 
chymhathu maethynnau o ddŵr tir a dŵr wyneb, hyrwyddo sefydlogrwydd glannau 
ffrydiau a rheoli erydiad, porthiant a chynefin ar gyfer bywyd gwyllt a lle i storio dŵr 
llifogydd sydd yn arwain at well amddiffynfa llifogydd i lawr yr afon (Naiman a 
Décamps, 1997; Sabater et al., 2003; Wharton a Gilvear, 2007).  
Mewn perthynas â lleihau dŵr ffo, cymharodd  Chandler et al. (2018) ddargludedd 
hydrolig pridd dirlawn rhwng  coetir fferm heb ei bori o dan rywogaethau coed 
cyferbyniol (Ffynidwydd a masarnen), silfoborfa a phorfa ucheldir; dangosodd yr 
astudiaeth hon mai gan y coetir fferm gonwydd oedd y dargludedd hydrolig dirlawn 
mwyaf, ond bod pori hefyd yn negyddu effeithiau coed ar reoli dŵr. 
Mae cyfnewidiadau nodedig ar ôl adfer cynefin a choedwigo yn cynnwys 
gostyngiadau mewn cynhyrchiant amaethyddol a ‘chloi’ tir mewn coedwigaeth am 
ddegawdau. Hefyd, os sefydlir planhigfeydd conwydd mawr, mae rhai yn ystyried bod 
hynny yn effeithio’n negyddol ar y tirlun a’r gymuned (Cyswllt Ffermio, cyfathrebiad 
personol). 

 Maint 
Mae Soussana et al. (2004) yn cynnig cynnydd bychan o 0.1 t C ha-1 y-1   mewn C ar 
ôl coedwigo glaswelltir, gyda lefel uchel o ansicrwydd. 
Canfu meta-ddadansoddiad bod newid o borfa/glaswelltir i agrogoedwigaeth yn 
arwain at gynnydd o 9-10% mewn stociau SOC (De Stefano a Jacobson, 2018). 

 Amserlen 
Mae amserlenni effeithiau coedwigo ar SOC yn aneglur. 

 Materion gofodol 
Mae Soussana et al. (2004) yn amlygu effeithiau SOC cadarnhaol coedwigo ar 
briddoedd clai a chalchaidd mewn hinsawdd fynyddig, ond effeithiau negyddol mewn 
hinsoddau cynhesach ar briddoedd tywodlyd neu asidig. Canfu Poeplau et al. (2011) 
bod priddoedd â mwy o glai ynddynt yn colli SOC yn arafach wrth newid o fod yn wair 
i goedwig. 
Yn achos coedwigo, mae math o goedwig a rheolaeth yn bwysig hefyd, er enghraifft 
canfu Guo a Gifford (2002) ostyngiadau yn achos planhigfeydd conwydd mewn 
ardaloedd gwlyb, ond dim newid yn achos coetir llydanddail. Canfu Pérez-Cruzado et 
al. (2012) golledion uwchbridd yn ystod y 10 mlynedd gyntaf ar ôl coedwigo, sydd yn 
ddibynnol ar rywogaethau coed (cymharwyd 2 rywogaeth ewcalyptws). Mewn 
planhigfeydd ungnwd ac arbrofion ‘gerddi cyffredin’, dangoswyd effeithiau amlwg 
rhywogaethau coed ar SOC a rhinweddau pridd eraill (Reich et al., 2005; Vesterdal 
et al., 2012). 

 Dadleoli 
Gallai gostyngiad mewn cynhyrchiant amaethyddol yn lleol gyfrannu at ddwysau yn 
rhywle arall, er enghraifft o ganlyniad i effaith ar brisiau nwyddau amaethyddol. 
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 Hirhoedledd 
Mae’n debyg y bydd coedwigo yn rhywbeth parhaol oherwydd anawsterau 
mecanyddol dadwneud y broses yma, a gwarchodaeth gyfreithiol i goetiroedd. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Gall hinsawdd leol effeithio ar y math o goedwigoedd sydd yn addas i’w hadfer. 
Roedd tymheredd uwch yn cynyddu’r gyfradd o golli SOC ar gyfer y newid yma 
mewn meta-ddadansoddiad (Poeplau et al., 2011). 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Gall planhigfeydd conwydd effeithio’n negyddol ar gymunedau ffermio. Mae’n 
annhebygol y bydd ffermwyr eisiau coedwigo ardaloedd eang o dir oherwydd natur 
barhaol y penderfyniad yma. Ond, gallai ardaloedd llai o dir fyddai’n darparu sglodion 
coed a/neu loches fod o ddiddordeb - yn ddiweddar mae prisiau sglodion coed wedi 
codi’n sylweddol mewn perthynas â llosgwyr biomas. Hefyd gallai ffermwyr fod yn 
agored i greu gwrychoedd, er nad yw effeithiau gwrychoedd ar SOC wedi cael eu 
mesur yn dda  (Cyswllt Ffermio, cyfathrebiad personol).  
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5 Ymyriadau ar Dir Âr 
Yn yr adolygiad yma mae tir âr neu dyndir y cynnwys yr holl dir sydd mewn cylchdro 
cnydau nad ydynt yn cael eu rheoli’n barhaol fel glaswelltir. Yn fyd-eang, efallai bod 
gan ddulliau rheoli tyndir fwy o botensial lliniaru GHG bioffisegol na rheoli tir pori neu 
adfer priddoedd organig sydd wedi eu trin (Smith et al., 2008b). Ond, yng Nghymru 
mae tyndir yn lleiafrif amlwg - mae 75% o’r defnydd tir yng Nghymru yn borfeydd 
glaswelltir (Armstrong, 2016).  
Er y gallai’r math o gnwd effeithio ar SOC mewn priddoedd âr (Moxley et al., 2014), 
nid oedd digon o dystiolaeth i gynrychioli ymyrraeth yn yr adolygiad yma. Yn yr un 
modd, gallai rhyng-gnydu cnydau maes wella storio C pridd o’i gymharu â chnydau 
unigol, ond ni ymchwelwyd yn helaeth i hynny (Whitmore et al., 2015). Hefyd mae’n 
bosibl bod dyfrhau a rheoli dŵr o fydd i reoli SOC, ond mae’r effeithiau yma yn 
gymysg a phrin yr adroddir ar hynny (Smith et al., 2008b).  

5.1 Cynnydd mewn Gwrtaith a Weithgynhyrchwyd 
 Achosiaeth 

PINC: Mae yna dystiolaeth o du allan i Gymru sydd yn cefnogi cynnydd mewn 
SOC yn dilyn cymhwyso gwrtaith wedi'i weithgynhyrchu i dyndir. Mae’r 
dystiolaeth o Gymru yn brin. Hefyd mae yna effeithiau difrifol, yn benodol 
llygredd nitrogen a chynnydd mewn allyriadau GHG. Mae agronomeg a 
thargedu yn hanfodol er mwyn sicrhau SOC a chynhyrchiant wrth leihau’r 
effeithiau. 
Mae gwrteithio cnydau â N yn cynyddu SOC gydag amser yn ôl nifer o astudiaethau 
(Snyder et al., 2009). Y mecanwaith sylfaenol ar gyfer hynny yw cynnydd mewn 
cynhyrchiant biomas yn ôl y sôn. Hefyd, mae SOM yn sefydlogi gyda chymhareb C:N 
o 10:1, felly gallai mewnbynnau N fod yn gritigol i helpu sefydlogrwydd C (Snyder et 
al., 2009) Ond canfu adolygiad o Alvarez (2005) bod gwrtaith N ond yn cynyddu SOC 
pan fo gweddillion cnydau yn cael eu hymgorffori i’r pridd.  

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gweler ar adolygiad Rheoli Maeth Pridd ar wahân i gael mwy o wybodaeth am y 
math yma o ymyrraeth. Cyfnewidiad allweddol yw cynnydd mewn allyriadau N2O a 
thrwytholchi nitrogen ar ôl defnyddio gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu (Buckingham et 
al., 2013), yn ogystal ag allyriadau CO2 uchel wrth gynhyrchu gwrtaith N (Freibauer 
et al., 2004). 
Mae cyd-fuddion yn cynnwys cynnydd mewn cynhyrchiant pan fo maethynnau yn 
cyfyngu ar dwf planhigion. 

 Maint 
Roedd amcangyfrifon o’r newid mewn stociau C pridd o ganlyniad i ddefnyddio 
gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu yn amrywio o 11 i 23 t C ha-1 mewn adolygiad i 
hysbysu rhestr LULUCF (Buckingham et al., 2013). Mae Powlson et al. (2012) yn 
cyflwyno tystiolaeth bod gwrtaith NPK yn cynyddu ychydig ar SOC, ond ddim yn agos 
i’r cynnydd wrth ddefnyddio tail fferm. 
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 Amserlen 
Mae effeithiau gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu ar SOC yn fychan, felly mae’n anodd 
bod yn bendant ynghylch amserlenni’r effeithiau yma. 

 Materion gofodol 
Mae effeithiau gwrtaith N ar SOC yn tueddu i fod yn fwy mewn priddoedd â gwead 
bras ac ar dymheredd isel (Alvarez, 2005). Hefyd, ni fyddai cynnydd mewn SOC yn 
digwydd os defnyddir mwy o N na sydd ei angen ar gnydau, neu os yw SOC ar 
ecwilibriwm (Alvarez, 2005). Nododd  Buckingham et al. (2013) er y disgwylir i 
ychwanegu N ysgogi cynnydd mewn SOC mewn ardaloedd mwy tymherus yn 
hytrach na throfannol, yn gyffredinol mae gan briddoedd âr y DU fewnbynnau N 
uchel sydd efallai yn cyfateb eisoes i ofynion cnydau, felly gall y cwmpas ar gyfer 
ymyrryd fod yn gyfyngedig.  
Mae’n amlwg bod targedu gofodol a thymhorol yn gritigol os defnyddir gwrtaith N i 
storio SOC yn arbennig yng ngoleuni effeithiau aflinol nitrogen gormodol (Snyder et 
al., 2009). Mewn gwirionedd, roedd gwell agronomeg a rheoli maethynnau yn gyson 
yn cynyddu  potensial lliniaru CO2  yn adolygiad Smith et al. (2008b). 

 Dadleoli 
Gallai rhoi’r gorau i ddefnyddio gwrtaith mewn rhai ardaloedd leihau cynhyrchiant, 
gan ddadleoli amaeth dwys o bosibl i ardaloedd eraill. 

 Hirhoedledd 
Mae’r effeithiau ar SOC yn fychan ac mae’n aneglur a fyddent yn parhau ar ôl rhoi’r 
gorau i ddefnyddio gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu. Byddai hynny yn dibynnu ar y dull 
rheoli amgen. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Mae’n aneglur sut mae effeithiau gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu ar SOC  yn 
rhyngweithio â’r hinsawdd. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Gall prisiau gwrteithiau wedi’u gweithgynhyrchu newid yn ddibynnol ar brisiau olew. 

5.2 Mewnbynnau organig 
 Achosiaeth 

GLAS: Mae yna dystiolaeth dda y gall mewnbynnau organig sydd wedi eu 
targedu’n ofalus gynyddu SOM ar dyndir. Mae’r buddion ar eu gorau pan fo 
dibyniaeth ar wrtaith wedi’i weithgynhyrchu yn cael ei leihau, ynghyd ag 
allyriadau GHG cysylltiedig. Rhaid cymryd gofal er mwyn osgoi gormod o 
fwynau a thrwytholchi nitrogen. Wrth roi tail ar gaeau cnydau, mae’n rhaid 
ystyried costau cludiant ac effeithiau dadleoli. 
Dangoswyd bod mewnbynnau organig, yn cynnwys tail fferm, compost, biosolidau ac 
ymgorffori gweddillion cnydau yn creu effeithiau cadarnhaol ar SOC ar dyndir 
(Powlson et al., 2012; Wuest a Gollany, 2012). Y mecanweithiau ar gyfer hynny yw 
mewnbynnau C uniongyrchol yn ogystal â chynnydd mewn cynhyrchiant a 
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mewnbynnau C o ddeunydd planhigion. Ond gallai mewnbynnau organig arwain at 
effeithiau preimio ar weithgaredd microbaidd, allai arwain at fwyneiddio SOC a 
dylifiad  CO2  (Buckingham et al., 2013). 
Gall prosesu gwrtaith organig gynyddu storio SOC. Mae Chenu et al. (2019) yn 
amlygu nifer o astudiaethau sydd yn awgrymu  mwy o storio SOC hirdymor o 
gyfansoddion cyfnewidiol sydd yn diraddio’n hawdd nag o ddeunydd ystyfnig sydd yn 
gyfoethog mewn lignin. Gall hynny fod yn wir oherwydd bod cyfansoddion cyfnewidiol 
yn cael eu prosesu gyda mwy o effeithlonrwydd defnydd carbon microbaidd, gan 
gynyddu storio SOC fel necromas microbaidd. Eglurhad arall yw bod cyfansoddion 
toddadwy yn symud mewn pridd rhwng wynebau mwynol, ble gellir eu gwarchod. 
Ond, canfu arbrawf mawr aeth ati i gymharu effeithiau compost, tail, gweddillion 
treuliad anaerobig a slyri ar wahanol briodoleddau pridd a chnydau ar saith safle yn y 
DU ganlyniadau cyferbyniol (WRAP, 2015) . At ei gilydd, canfu’r arbrawf bod 
compostau a thail ffermydd yn cynyddu SOC o’i gymharu â gweddillion treuliad 
anaerobig neu slyri (gyda dogn eithaf tebyg o N). Oherwydd hynny, mae’n dal yn 
aneglur ai deunydd organig “ffres” neu “wedi ei brosesu” fydd yn arwain at y buddion 
mwyaf i atafaeliad C, yn arbennig o ystyried allyriadau posibl wrth brosesu deunydd 
organig. 
Mae “bio-olosg” yn fath arall o ddeunydd organig ellir ei ychwanegu i bridd, sydd yn 
cynrychioli cynnyrch a geir drwy ddefnyddio triniaeth thermol ar ddeunydd organig 
dan amodau ocsigen isel. Gall bio-olosg fod yn sgil-gynnyrch y broses o gynhyrchu  
biodanwydd hylif. Mae’n fath sefydlog o C ynddo ei hun, ond mae yna dystiolaeth 
amhendant hefyd y gallai roi sefydlogrwydd i ffracsiynau presennol o ddeunydd 
organig mewn pridd (Powlson et al., 2011). Mae’r rhan fwyaf o’r gronfa dystiolaeth ar 
gyfer bio-olosg yn deillio o du allan i Ewrop. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gweler ar adolygiad Rheoli Maeth Pridd ar wahân i gael mwy o wybodaeth am y 
math yma o ymyrraeth. Gall defnyddio tail a chompost yn hytrach na slyri, gweddillion 
treuliad anaerobig neu wrtaith wedi’i weithgynhyrchu cynyddu niferoedd pryfed 
genwair ac argaeledd maethynnau (WRAP, 2015). Hefyd, gyda chynllun rheoli 
maethynnau integredig, gellid creu arbedion sylweddol mewn perthynas â gwrtaith 
wedi’i weithgynhyrchu. 
Mae allyriadau N2O yn gyfnewidiad posibl o ganlyniad i dail, llaca carthffosiaeth a 
chompost dinesig, er y gellid lleihau allyriadau o gynhyrchu gwrtaith wedi’i 
weithgynhyrchu drwy ddefnyddio gwrtaith organig  (Freibauer et al., 2004). Gall 
gweddillion cnydau gynyddu allyriadau N2O drwy osod ffynhonnell N y gellir ei 
fwyneiddio i’r pridd (Freibauer et al., 2004), yn arbennig pan fo gan weddillion 
gymhareb C:N isel (Baggs et al., 2000). Hefyd gall trwytholchi nitrogen fod yn 
broblem wrth ddefnyddio tail (Buckingham et al., 2013), a gall gormod o faethynnau 
nad ydynt yn N fod yn bresennol (e.e. P).  
Nododd  Freibauer et al. (2004) y gallai llaca carthffosiaeth, os caiff ei reoli’n wael, 
arwain at gronni metelau trwm a llygryddion organig yn y pridd. Ar y llaw arall, gallai 
compost dinesig gynyddu argaeledd mwynau hybrin yn y pridd. Ond mae llaca 
carthffosiaeth yn cael ei reoleiddio’n dda yn y DU, a chanfu un arbrawf yn y DU “ddim 
effaith compost neu ychwanegu gweddillion treuliad anaerobig ar gyfanswm 
crynodiadau llygryddion cyfansawdd metel ac organig neu grynodiadau metel 
cnydau” (WRAP, 2015). 
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Ar gyfer bio-olosg, mae angen asesiad cylch oes lawn er mwyn deall y cyfnewidiadau 
a’r cyd-fuddion. Mae’n deillio o amrywiaeth o ddeunyddiau ffynonellau organig sydd 
ag amrywiaeth o ganlyniadau economaidd ac amgylcheddol. Ond, gall bio-olosg 
wella’r broses o gadw maethynnau a dŵr mewn pridd, yn ogystal â thyfiant cnydau 
(Powlson et al., 2011). Gallai hynny leihau’r galw am wrtaith N, fyddai’n arwain at 
gyd-fuddion yn nhermau lliniaru GHG. 

 Maint 
Mae tystiolaeth yn awgrymu bod ychwanegu tail yn achosi mwy o storio C am bob 
uned N na gwrtaith wedi’i weithgynhyrchu (Buckingham et al., 2013). Hefyd, gall 
effeithlonrwydd storio C o fiosolidau, yn cynnwys tail, fod yn fwy na’r hyn a geir o 
weddillion grawn (Powlson et al., 2012; Wuest a Gollany, 2012).  
Roedd amcangyfrifon o’r newid mewn stociau C a achoswyd gan ddefnyddio tail ar 
dyndiroedd yn amrywio o 5 i 18 t C ha-1 mewn adolygiad i hysbysu rhestr LULUCF 
(Buckingham et al., 2013). 
Adolygodd Powlson et al. (2012) effeithiau SOC gwahanol fewnbynnau biosolidau ar 
briddoedd âr, a chanfod effeithiau cadarnhaol amrywiol o dail fferm o tua 0.63 t C ha-

1 y-1 (ar y lefel uchaf y caniateir ei ddefnyddio mewn parthau agored i niwed nitrad yn 
y DU). Roedd mewnbynnau eraill megis llaca gwrtaith a chompost gwyrdd yn arwain 
at fwy o effeithiau cadarnhaol. 
Casglodd Smith et al. (1997) ddata arbrofol ar SOC o wledydd yr UE a chanfod  bod 
gan ychwanegu tail anifeiliaid, llaca carthffosiaeth neu wair potensial atafaelu C is na 
dad-ddwysau (newid i ffermio gwndwn âr). 
Amlygodd meta-ddadansoddiad diweddar fod cnydau gorchudd yn arwain at 
gynnydd o ~6% mewn SOC, tra bod defnyddio bio-olosg yn arwain at gynnydd o  
~39% mewn SOC (Bai et al., 2019). 
Mae nifer o astudiaethau yn awgrymu bod effeithlonrwydd storio C o weddillion 
grawn yn tueddu i fod yn is na biosolidau eraill yn cynnwys tail (Powlson et al., 2012; 
Wuest a Gollany, 2012). 

 Amserlen 
Canfu Getahun et al. (2018) bod rhyddhau pridd ac ymgorffori  slyri gwair i bridd âr 
yn arwain at gynnydd o >20g/kg mewn SOC ar ôl blwyddyn yn unig, gydag effeithiau 
cadarnhaol ar gnydau grawn. Dangosodd Powlson et al. (2012) bod y cynnydd mewn 
SOC o ganlyniad i fewnbynnau organig ar eu gorau o fewn yr 20 mlynedd gyntaf o’u 
defnyddio, ac ar ôl hynny roedd yr effaith yn gwanio. Canfu un arbrawf yn y DU 
effeithiau tail fferm a chompost gwyrdd ar ôl 9 ac 20 mlynedd o’u defnyddio yn ôl eu 
trefn (WRAP, 2015). 

 Materion gofodol 
Mae defnyddio tail ar briddoedd âr yn golygu cyfyngiadau sydd yn ymwneud ag 
argaeledd tail yn yr ardal gyfagos (Powlson et al., 2011). 
Mae un astudiaeth yn awgrymu bod mewnbynnau SOC o weddillion grawn neu 
fiosolidau yn dibynnu ar symiau addas o N, P ac S (Kirkby et al., 2013). Gall swm y 
maethynnau sydd eu hangen fod yn eithaf rhagweladwy, ac os nad yw eisoes yn 
bresennol, gellir ei ategu drwy ddefnyddio gwrtaith. Ond, efallai mai’r goblygiadau yn 
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achos ymgorffori gweddillion grawn fydd gwrteithio sofl, ac ni argymhellir hynny 
oherwydd trwytholchi nitrad tebygol (Buckingham et al., 2013). 
Mae angen i ychwanegu N gael ei dargedu’n ofalus er mwyn lleihau cyfnewidiadau. 
Mewn gwirionedd, roedd gwell agronomeg a rheoli maethynnau yn gyson yn cynyddu  
potensial lliniaru CO2  yn adolygiad Smith et al. (2008b). 

 Dadleoli 
Mae’n rhaid i ddefnyddio tail ar dir âr fod yn gysylltiedig ag allyriadau GHG o 
gynhyrchu da byw yn rhywle arall (Buckingham et al., 2013). Gallai fod yn gysylltiedig 
hefyd â chynnydd mewn defnyddio NPK yn rhywle arall. 
Amlygodd Powlson et al. (2011) bwysigrwydd ffawd amgen mewnbynnau organig 
e.e. gwair grawn. Petai’r gwair wedi cael ei losgi, gallai fod yn well ymgorffori’r carbon 
i’r pridd. Ond, gallai llosgi gwair leihau hylosgi tanwydd ffosil hefyd a helpu i liniaru 
newid yn yr hinsawdd (Powlson et al., 2008). Llwybr arall yw defnyddio gwair fel 
gwely i anifeiliaid, ac yn yr achos hwnnw byddai’n cael ei ymgorffori i raddau helaeth 
mewn SOM yn rhywle arall (Powlson et al., 2011).  

 Hirhoedledd 
Mae’n aneglur a fyddai cynnydd mewn SOC yn parhau ar ôl rhoi’r gorau i 
fewnbynnau organig (Powlson et al., 2012). Mae effeithiau ar SOC yn tueddu i 
ddirlenwi gydag amser.   

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Er bod y rhan fwyaf o’r dystiolaeth am fio-olosg yn dod o du allan i Ewrop, adroddir 
bod effeithiau SOC cadarnhaol bio-olosg yn fwy mewn ardaloedd claear (Bai et al., 
2019). 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae ailddosbarthu tail i ardaloedd âr yn arwain at rwystrau difrifol o ran storio a 
chludiant. 

5.3 Llai o Droi Tir a Dim Troi Tir 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae effeithiau llai o droi tir ar SOC yn gymysg, ac maent yn ddryslyd o 
ganlyniad i effeithiau samplo dyfnder a dwysedd swp. Mae rhai enillion a chyd-
fuddiannau SOC yn bosibl, yn arbennig yn gysylltiedig â chnydau gorchudd, 
ond mae yna risgiau o ran allyriadau N2O a cholli cnydau. 
Ystyriwyd bod troi pridd yn ysgogi gostyngiad SOC sylweddol ar dir amaethyddol, 
felly argymhellwyd rheolaeth dim troi tir ar gyfer atafaeliad C (Lal, 2004). Mae 
aflonyddu ffisegol wrth droi tir yn dadagregu ac yn awyru’r pridd gan gyflymu 
dadelfennu SOC (Mikha and Rice, 2014), a thybir bod llai o droi tir yn atal hynny. 
Craffwyd yn ystod y blynyddoedd diweddar ar effeithiau llai o droi tir a dim troi tir ar 
SOC. Ar ôl ystyried dwysedd swp a dosbarthiad SOC mewn perthynas â dyfnder, 
mae’r dystiolaeth ar gyfer cynnydd mewn SOC mewn systemau dim troi tir yn lleihau 
(Angers ac Eriksen-Hamel, 2008; Baker et al., 2007). Yn benodol, tybir bod lleihau 
troi tir yn arwain at newidiadau yn nosbarthiad carbon mewn perthynas â dyfnder, a 
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chynnydd mewn crynodiad C ar wyneb y pridd. Am y rhesymau uchod, casglodd 
adolygiad i hysbysu rhestr LULUCF nad yw lleihau troi tir yn opsiwn dibynadwy i 
gynyddu SOC priddoedd yn y DU (Buckingham et al., 2013). Canfu meta-
ddadansoddiad diweddar fod effaith troi tir gwarchodol ar SOC yn fach, ond yn 
gadarnhaol (Bai et al., 2019). 
Ond, os yw troi tir yn cynyddu dosbarthiad C mewn perthynas â dyfnder, efallai bod 
yna effeithiau cadarnhaol yn nhermau llai o ddadelfennu C. Mae gorwelion pridd 
dyfnach yn tueddu i gynnwys llai o garbon (Jobbagy a Jackson, 2000). Hefyd, efallai 
bod deunydd organig a ymgorfforir i rannau dyfnach y pridd yn diraddio’n arafach, 
neu’n cael eu hamsugno’n rhwydd i fân ronynnau mwynau fyddai efallai yn llai 
dirlawn na’r hyn sydd ar y wyneb (Buckingham et al., 2013). Am y rheswm hwn, 
ystyriwyd aredig dwfn er mwyn claddu uwchbridd sydd yn gyfoethog mewn SOC fel 
ymyrraeth storio SOC (er gwaethaf costau ynni), tra bod ailddosbarthu carbon yn 
fertigol gan bryfed genwair yn denu diddordeb hefyd (Chenu et al., 2019). 
Efallai bod effeithiau cadarnhaol rheolaeth dim troi tir ar SOC wedi cael eu 
goramcanu. Mae rhai ymchwilwyr yn honni mai ffactorau eraill heblaw troi tir sydd 
wedi bod yn allweddol o ran ysgogi gostyngiad mewn C ar dir âr - e.e. newid i 
gnydau blynyddol, cyfnodau o bridd moel a draenio (Baker et al., 2007).   

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Mae cyfnewidiadau yn cynnwys risg o gynyddu allyriadau N2O mewn priddoedd sydd 
wedi eu hawyru’n wael, sydd i’w canfod yn aml yng ngogledd orllewin Ewrop, ac mae 
hynny yn achos pryder oherwydd  potensial cynyddol N2O mewn perthynas â 
chynhesu byd-eang (Freibauer et al., 2004; Rochette, 2008); gallai potensial lliniaru 
llai o droi tir ostwng 50-60% ar ôl ystyried cynnydd mewn allyriadau N2O (Freibauer 
et al., 2004). Awgrymodd  model gan Li, et al. (2005) bod GWP allyriadau N2O ar ôl 
lleihau troi tir yn gwrthbwyso buddion cynnydd mewn storio C pridd o 75-310%. Ond, 
gallai dim troi tir leihau allyriadau N2O hefyd o ganlyniad i lai o argaeledd N, drwy 
warchodaeth mewn agregau neu grynodiadau mewn gweddillion ar yr wyneb. Mae’n 
bosibl yr effeithir ar newid cyfeiriad allyriadau N2O gan: ddefnydd tir blaenorol sydd 
yn gysylltiedig â chrynodiad a swm C ac N, a math o fewnbynnau gwrtaith 
(Hellebrand et al., 2008; Novoa a Tejeda, 2006), math y pridd (Rochette, 2008), 
lleithder (Regina and Alakukku, 2010), lleithder pridd, hinsawdd, nodweddion ffisegol 
pridd a thopograffi (Li et al., 2005). 
Hefyd efallai bydd angen defnyddio mwy o chwynladdwr mewn achos o leihau troi tir, 
a gall hynny  fod yn gostus ac arwain at ganlyniadau amgylcheddol negyddol 
(Buckingham et al., 2013). Hefyd, mae methiant cnydau a llai o gnydau mewn 
systemau lleihau troi tir yn bosibl (Freibauer et al., 2004). 
Mae cyd-fuddion lleihau troi tir yn cynnwys llai o gostau ac allyriadau GHG sydd yn 
gysylltiedig â defnyddio tanwydd (Buckingham et al., 2013). Mae Buckingham et al. 
(2013) yn adrodd am effeithiau amrywiol rheolaeth dim troi tir ar gynhyrchiant 
cnydau, ond gall fod yna effeithiau cadarnhaol ar leithder pridd (Freibauer et al., 
2004). Mae yna hefyd effeithiau cadarnhaol o ganlyniad i leihau troi tir ar fiota pridd, 
yn arbennig pryfed genwair a ffwng, a chyd-fuddion cysylltiedig ar gyfer strwythur a 
ffwythiant pridd (Spurgeon et al., 2013). Gallai atal troi tir hefyd leihau gwaddod ffo a 
cholli P (Haygarth a Jarvis, 1999). Mae yna fuddion posibl o ganlyniad i leihau troi tir 
ar gyfer agregu pridd a gwell ymdreiddiad. 
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Yn aml mae troi tir cadwraethol yn gysylltiedig â chnydau gorchudd (Chenu et al., 
2019), a dangoswyd bod hynny hefyd yn cynyddu SOC (Bai et al., 2019). 

 Maint 
Awgrymodd adolygiad i hysbysu rhestrau LULUCF newid o  -2.2 i 8.1 t C ha-1 wrth 
newid i lai o droi tir (Buckingham et al., 2013). Awgrymodd adolygiad diweddar yn y 
DU gynnydd o -0.23-1.37 t C ha-1 y-1, ond roedd yr astudiaethau ond yn ystyried 
sampl o bridd hyd at ddyfnder o 30cm, gan dybio dwysedd swp cyson (Powlson et 
al., 2012). Adroddodd Freibauer et al. (2004) ystod o 0.3-0.4 t C ha-1 yr-1 ar gyfer 
ymyriadau dim neu leihau troi tir yn Ewrop. 

 Amserlen 
Adroddodd Powlson et al. (2012) effeithiau cymysg i gadarnhaol o ganlyniad i ddim 
troi tir ar SOC (hyd at ddyfnder o 30cm) o fewn 5-23 o flynyddoedd. 

 Materion gofodol 
Mae cyfnewidiadau yn cynnwys cynnydd mewn allyriadau N2O mewn priddoedd ag 
awyriad gwael a ganfyddir yn aml yng ngogledd orllewin Ewrop (Rochette, 2008). 
Mae Snyder et al. (2009) yn awgrymu y gall cynnydd mewn SOC ond digwydd os 
gellir cynnal neu gynyddu cynhyrchiant cnydau. Mae effeithiau troi tir cadwraethol 
hefyd yn ddibynnol ar y math o bridd a thymheredd (Luo et al., 2010). 

 Dadleoli 
Os yw llai o droi tir yn cyfateb i lai o gnydau, gellid dadlau bod angen mwy o ffermio 
dwys yn rhywle arall er mwyn bodloni’r galw am fwyd. 

 Hirhoedledd 
Gallai dychwelyd i droi tir yn llawn ddadwneud unrhyw effeithiau SOC cadarnhaol o 
ganlyniad i leihau troi tir. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Amlygodd meta-ddadansoddiad diweddar fod troi tir cadwraethol yn arwain at 
gynnydd o ~5% mewn SOC, a bod effeithiau mwy cadarnhaol o ganlyniad i reoli dim 
troi tir mewn ardaloedd a nodweddir gan hinsoddau cynnes (Bai et al., 2019). Mae 
cyfnewidiadau yn cynnwys cynnydd mewn allyriadau N2O mewn priddoedd ag 
awyriad gwael a ganfyddir yn aml yng ngogledd orllewin Ewrop (Rochette, 2008). 

5.4 Cnydau gorchudd 
 Achosiaeth 

GLAS: Mae’n debygol y bydd cnydau gorchudd yn atal colli SOC drwy erydiad, 
a gallent gynyddu SOC drwy adenillon waddod. Mae yna risgiau mewn 
perthynas ag allyriadau N2O, ond gostyngiadau posibl o ran trwytholchi 
maethynnau a chynnydd mewn cynhyrchiant. 
Gellir defnyddio cnydau gorchudd i gael gwared â thir moel, gan gynyddu SOC o 
bosibl drwy naill ai gynyddu cynhyrchiant (yn arbennig os rhoddir gwaddod 
planhigion yn ôl i’r pridd) neu atal erydiad (Buckingham et al., 2013; Desjardins et al., 
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2005). Mae pridd moel yn tueddu i golli carbon, yn rhannol o leiaf o ganlyniad i 
erydiad (er y gall erydiad gynrychioli sinc C sylweddol yn y DU; Quinton et al., 2006). 
Canfu Bai et al. (2019) bod cnydau gorchudd codlysol yn gysylltiedig â mwy o 
atafaeliad SOC na chnydau nad ydynt yn godlysol. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Hefyd gallai llai o bridd moel atal trwytholchi maethynnau o’r pridd. Er enghraifft, 
roedd cnydau gorchudd yn cynyddu maeth P mewn cnydau (Hallama et al., 2019). 
Gallai hynny atal llygredd, ond hefyd gynyddu cnydau. 
Awgrymodd  model gan Lugato, et al. (2018) y gallai allyriadau N2O o gnydau 
gorchudd sefydlogi N fod yn ddigonol dros gyfnod o amser i wrthbwyso effeithiau 
lliniaru newid yn yr hinsawdd o ganlyniad i atafaeliad SOC. 

 Maint 
Canfu meta-ddadansoddiad y gallai cnydau gorchudd arwain at gynnydd o 
0.32 t C ha−1 yr−1 mewn SOC (Poeplau et al., 2018). Amlygodd meta-ddadansoddiad 
arall bod cnydau gorchudd yn arwain at gynnydd o ~6% mewn SOC (Bai et al., 
2019). 

 Amserlen 
Nid yw’r amserlenni ar gyfer cynnydd mewn SOC o ganlyniad i gnydau gorchudd yn 
glir. 

 Materion gofodol 
Gall cnydau gorchudd gynyddu maeth P cnydau, a gall fod yn fy effeithiol mewn 
ardaloedd sydd ag argaeledd P isel (Hallama et al., 2019). 

 Dadleoli 
Mae’n aneglur a oes yna unrhyw effeithiau dadleoli o ganlyniad i gnydau gorchudd. 

 Hirhoedledd 
Mae’n aneglur am  ba hyd y bydd cynnydd mewn SOC o ganlyniad i gnydau 
gorchudd yn para, yn arbennig os na pharheir â chnydau gorchudd. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Adroddir bod effeithiau SOC cadarnhaol yn fwy mewn ardaloedd a  nodweddir gan 
hinsoddau cynhesach (Bai et al., 2019). 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae cnydau gorchudd yn gost yn syth i’r ffermwr o ran hadau a chostau peiriannau. 

5.5 Trosi i Laswelltir a Chnydau Lluosflwydd 
 Achosiaeth 

GLAS: Mae yna dystiolaeth gref bod trosi tir âr yn laswelltir yn cynyddu SOC. 
Gallai hynny fod o fudd i fioamrywiaeth a lleihau trwytholchi maethynnau, ond 
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gall fod yna gyfnewidiadau â phroffidioldeb. Gall effeithiau dadleoli ddigwydd 
os trosir glaswelltir mewn mannau eraill yn dir âr. 
   Casglodd adroddiad a luniwyd i hysbysu rhestrau LULUCF bod effaith rheoli tyndir 
ar SOC yn debygol o fod yn fychan o’i gymharu ag e.e. newid defnydd tir (Moxley et 
al., 2014). Un newid defnydd tir allweddol allai gynyddu SOC yw trosi o dyndir i 
laswelltir. Gall integreiddio gweiriau i gylchdroi cnydau wella mewnbynnau carbon i 
bridd a lleihau colli carbon o ganlyniad i ddadelfennu, gan arwain at atafaeliad carbon 
(Conant, 2010). Hefyd gallai cynyddu hyd gylchdroi gwair fod yn effeithiol (Moxley et 
al., 2014). Gall hyd yn oed creu glaswelltir ar raddfa fach effeithio’n sylweddol ar 
atafaeliad SOC: gellid atafaelu 0.1 i 2.4% o allyriadau CO2‐C 1990 y DU drwy 
ddefnyddio ffiniau gwair ar gaeau âr (Falloon et al., 2010). 
Dangosodd Rowe et al. (2016) gynnydd sylweddol mewn stociau C pridd ar ôl newid 
defnydd tir o dir âr i goedlannau helyg SRC lluosflwydd. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Mae Freibauer et al. (2004) yn amlygu y gallai cynyddu hyd wndwn leihau erydiad a 
thrwytholchi maethynnau. Hefyd, gallai neilltuo arwain at fuddion bioamrywiaeth yn 
achos rhai planhigion a thacsa infertebratau (Alanen et al., 2011). Disgwylir y bydd 
trosi o dir âr i laswelltir yn fuddiol i bryfed genwair (Spurgeon et al., 2013). Ond , mae 
Freibauer et al. (2004) yn nodi hefyd y gall neilltuo achosi problemau gyda chwyn yn 
y dyfodol, a bod newid i gnydau lluosflwydd yn golygu llai o le i ymateb i newidiadau 
byr dymor yn y farchnad. 

 Maint 
Dangosodd tystiolaeth o Rothamsted mewn perthynas â throsi o dir âr i laswelltir 
gynnydd o 20 t C ha-1 mewn SOC dros ~50 mlynedd (Johnston et al., 2009). 
Mae Freibauer et al. (2004) yn adrodd y gallai ailblannu parhaol ar dir âr e.e. 
cyflwyno elfennau lluosflwydd, coedlannau cylchdro byr neu weiriau lluosflwydd 
arwain at gynnydd o 0.5–1.9 t C ha−1 yr−1 mewn SOC. Maent yn dangos y byddai 
trosi o dir âr i laswelltir yn arwain at gynnydd o 1.4 t C ha-1 y-1 mewn SOC. 
Mae meta-ddadansoddiad yn adrodd y gall trosi tyndiroedd i laswelltiroedd arwain at 
gynnydd o 1.01 t C ha-1 y-1 mewn SOC (Conant et al., 2001). Roedd potensial lliniaru 
CO2 o ganlyniad i neilltuo a newid defnydd tir ymysg yr uchaf yr adroddwyd amdano 
gan Smith et al. (2008b) yn achos tyndiroedd mewn ardaloedd claear a llaith fel 
Cymru. 
Casglodd Smith et al. (1997) ddata arbrofol ar SOC o wledydd yr UE a chanfod y 
gallai dad-ddwysau (ffermio gwndwn-âr) neu goedwigo tir âr atafaelu mwy o C nag 
ychwanegu tail anifeiliaid, llaca carthffosiaeth neu wair. 
Gellid atafaelu 0.1 i 2.4% o allyriadau CO2‐C 1990 y DU drwy ddefnyddio ffiniau 
gwair ar gaeau âr (Falloon et al., 2010). 
Canfu Poeplau et al. (2015) y gellid priodoli cynnydd o 7.7% mewn SOC uwchbridd 
(0-20cm) yn Sweden yn bennaf i gynnydd mewn gwndwn gwair fel cyfran o 
gyfanswm. 

 Amserlen 
Gall trosi i wndwn gwair gynyddu SOC o fewn pum mlynedd (Fullen a Booth, 2006). 
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 Materion gofodol 
Mae Powlson et al. (2011) yn awgrymu y gall potensial cronni C fod ar ei fwyaf mewn 
ardaloedd sydd â stoc C isel presennol; e.e. canfu Rowe et al. (2016) y cynnydd 
mwyaf mewn stociau C pridd ar ôl trosi i goedlan helyg cylchdro byr mewn safleoedd 
oedd â’r stoc isaf o C pridd âr. 

 Dadleoli 
Er y gellid storio llawer o C mewn priddoedd drwy drosi tir âr er mwyn ei neilltuo neu 
ar gyfer cnydau lluosflwydd, gall fod yna gyfnewidiadau sylweddol â chynhyrchiant 
bwyd (Moxley et al., 2014). Oherwydd hynny, gall bwyd gael ei gynhyrchu yn rhywel 
arall gydag allyriadau sydd yn gwrthbwyso cynnydd lleol mewn SOC. 

 Hirhoedledd 
Mae newid defnydd tir ar y cychwyn o dyndir i laswelltir yn cynyddu stociau SOC, ond 
maes o law disgwylir y bydd enillion a cholledion C yn gytbwys (Buckingham et al., 
2013); mae glaswelltiroedd hŷn yn debygol o atafaelu llai o C. Ond, mae ffracsiwn o 
SOM sydd yn cronni ar ôl trosi yn sefydlogi, a disgwylir iddo gael hanner oes o 
ddegawdau i ganrifoedd (Powlson et al., 2011). 
Hefyd gall cynnwys gwair 3 blynedd neu  wndwn gwair-meillion mewn cylchdro âr 5 
mlynedd arwain at effeithiau cadarnhaol sydd yn dirlenwi ar ôl ~30 mlynedd 
(Johnston et al., 2017). 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Mae Smith et al. (2008b) yn adrodd am effeithiau sydd yn gyffredinol yn fwy 
cadarnhaol am neilltuo a newid defnydd tir mewn hinsoddau llaith o’i gymharu â 
hinsoddau sych. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Gall trosi tir âr i laswelltir parhaol leihau proffidioldeb y tir hwnnw, ac oherwydd hynny 
gall fod yn anffafriol i ffermwyr. 

5.6 Coedwigo ac Adfer Cynefinoedd 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae’n amlwg y bydd coedwigo tir âr yn cynyddu SOC yn ogystal ag C 
uwch ben y ddaear a bioamrywiaeth. Y broblem yw cyfnewidiad â 
chynhyrchiant - mae’r ymyrraeth yma yn dangos yr addewid mwyaf drwy 
goedwigo tir nad yw’n gynhyrchiol neu dir âr sydd wedi dirywio, neu drwy 
agrogoedwigaeth. 
Arolygodd Smith et al. (2010) briddoedd ar safleoedd a goedwigwyd rhwng 29 a 131 
y blynyddoedd ynghynt, a chanfod bod dyfnder y gorwel organig yn negyddol 
gysylltiedig â hyd ddefnydd amaethyddol cyn coedwigo, ac yn gadarnhaol gysylltiedig 
ag amser ers coedwigo. Ond, gallai effeithiau negyddol ddigwydd mewn dyfnder (35-
60cm) ar ôl coedwigo tir âr (Richter et al., 1999). Gallai hynny ddigwydd pan fo 
trydarthiad cynyddol yn sychu’r pridd, gan gynyddu dadelfennu C. 
Mewn perthynas ag agrogoedwigaeth, adroddodd Smith et al. (2008b) am effeithiau 
cadarnhaol agrogoedwigaeth yn nhermau lliniaru CO2 mewn ardaloedd claear a llaith 
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megis Cymru. Mae ymchwil yn Ffrainc a Môr y Canoldir wedi datgelu crynodiad o 
SOC o dan systemau cnydio aleau, er bod hynny mewn ffracsiynau organig bras allai 
fod yn eithaf cyfnewidiol (Cardinael et al., 2017, 2015). 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Mae cyd-fuddion adfer cynefinoedd a choedwigo ar dir âr yn cynnwys mwy o C yn 
cael ei storio uwch ben y ddaear, yn ogystal ag yn y pridd. Byddai cynnydd mewn 
pryfaid genwair (Spurgeon et al., 2013) a bioamrywiaeth yn ehangach yn 
ddisgwyliedig (Alison et al., 2017). Ond gall fod yna gyfnewidiadau yn nhermau 
allyriadau N2O yn arbennig o goetir (Powlson et al., 2011). Mae’r effeithiau mewn 
perthynas â lliniaru llifogydd yn gymysg (gweler yr adolygiad Lliniaru Llifogydd ar 
wahân). 
Mae Freibauer et al. (2004) yn amlygu y gall coedwigo arwain at fuddion o ran tirlun 
a bioamrywiaeth, gan wella gwerth hamdden/amwynder y tir. Ond, gallai hynny fod 
yn llai gwir os sefydlir un cnwd masnachol. Hefyd gall coedwigo gynyddu atafaeliad C 
mewn coed a chynnyrch coed, er y gall fod yna gyfnod byr o gynnydd mewn 
allyriadau yn syth ar ôl plannu coed (Freibauer et al., 2004). Hefyd mae coedwigo yn 
lleihau hyblygrwydd i ymateb i newidiadau yn y farchnad. 
Yn ddibynnol ar y cnydau, gall agrogoedwigaeth silfo-âr gynyddu cyfanswm cnydau a 
phroffidioldeb. Mae systemau silfo-âr angen llai o fewnbynnau nitrogen, oherwydd  
bod arwynebedd y cnydau yn llai ac oherwydd bod cynnydd mewn torllwyth a 
systemau gwreiddiau dwys yn sefydlogi nitrogen yn y pridd. 
Gall rhai mathau o adferiad gwlypdiroedd ddigwydd mewn ardaloedd iseldir, a 
darparu cyfleoedd i storio C ynghyd â chynhyrchu deunydd crai ar gyfer diwydiant - 
er enghraifft , gwlypdir Typha sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer puro dŵr 
(Wild et al., 2001). 

 Maint 
Dangosodd tystiolaeth o Rothamsted y gall trosi o dir âr i goetir storio 44-64 T C ha-1  
dros 120 mlynedd (Poulton et al., 2003). Mae Freibauer et al. (2004) yn adrodd am 
gynnydd o 0.5 – 1.4 T C ha-1 y-1 mewn SOC ar ôl trosi tir âr yn goetir. 
Casglodd Smith et al. (1997) ddata arbrofol ar SOC o wledydd yr UE a chanfod y 
gallai dad-ddwysau (ffermio gwndwn-âr) neu goedwigo tir âr atafaelu mwy o C nag 
ychwanegu tail anifeiliaid, llaca carthffosiaeth neu wair. 
Dangosodd meta-ddadansoddiad diweddar gynnydd o 26-40% mewn stoc SOC 
mewn dyfnderoedd amrywiol ar ôl trosi o amaeth i agrogoedwigaeth (De Stefano a 
Jacobson, 2018). 

 Amserlen 
Canfu Poulton et al. (2003) gynnydd mewn stociau SOC ar dir âr a goedwigwyd o 
fewn 25 mlynedd, a chynyddodd y cynnydd am ~100 mlynedd. 

 Materion gofodol 
Mae Powlson et al. (2011) yn awgrymu y gall potensial cronni C fod ar ei fwyaf mewn 
ardaloedd sydd â stoc C isel presennol. Er y gall fod yna gyfyngiadau o ganlyniad i’r 
math o bridd neu ffactorau hinsoddol, ar ôl trosi o ddefnydd tir âr, yn gyffredinol 
disgwylir cynnydd mewn SOC. 
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 Dadleoli 
Galla effeithiau negyddol coedwigo ddigwydd  os bydd angen dadleoli cynhyrchiant 
bwyd (Searchinger et al., 2008). Ond, efallai y gellid lleihau effeithiau dadleoli drwy 
blannu ar dyndir sydd wedi dirywio nad yw’n gynhyrchiol (Powlson et al., 2011). 

 Hirhoedledd 
Canfu Poulton et al. (2003) gynnydd mewn stociau SOC ar dir âr a goedwigwyd o 
fewn 25 mlynedd, a chynyddodd y cynnydd am ~100 mlynedd. 
Mae ffracsiwn o SOM sydd yn cronni ar ôl pontio yn sefydlogi, a disgwylir iddo gael 
hanner oes o ddegawdau i ganrifoedd (Powlson et al., 2011). Oherwydd anhawster 
clirio coetiroedd, yn ogystal â gwarchodaeth gyfreithiol, gall coedwigo fod yn eithaf 
parhaol yng nghyd-destun Cymru a’r DU. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Efallai nad yw rhai mathau o goetiroedd ond yn addas mewn hinsoddau penodol. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Oherwydd anhawster clirio coetiroedd a gwarchodaeth gyfreithiol, efallai bydd 
ffermwyr yn gyndyn o blannu ardaloedd mawr o goetir. Mae rhai yn ystyried bod 
planigfeydd conwydd yn effeithio yn negyddol ar y tirlun a’r gymuned (Cyswllt 
Ffermio, cyfathrebiad personol). 



Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

Atodiad 3: Rheoli Carbon Pridd f1.1 Tudalen 42 o 71 

6 Ymyriadau ar gyfer Priddoedd Ucheldir 
Y tu hwnt i’r ymyriadau y cyfeirir atynt yma, gall rheoli rhedyn effeithio ar SOC ond 
dim ond ychydig o astudiaethau sydd wedi cael eu cynnal ynglŷn â hynny. Yn 
ddiddorol, gostyngodd gorchudd rhedyn yn sylweddol rhwng 1998 a 2007 ar draws 
Cymru (Smart et al., 2009). Mae Mitchell et al. (1999) yn adrodd nas oes tuedd glir 
mewn SOC ar ôl rheoli gwahanol fathau o ddilyniant llystyfiant, yn cynnwys P 
aquilinum, ac mae Marrs et al. (2007) yn adrodd nad oes dim gostyngiad mewn C 
pridd saith mlynedd ar ôl dechrau rheoli P. aquilinum yn Swydd Derby (er y collwyd C 
uwch ben y ddaear). 
Mae saethu er mwyn rheoli porwyr gwyllt yn weithred arall allai greu effaith yn yr 
ucheldir, oherwydd gallai hynny effeithio ar ddeinameg llystyfiant a SOC. Ond, ni 
chanfuwyd digon o dystiolaeth i allu adrodd ar hynny. 

6.1 Atal Draenio ac Adfer Mawndiroedd 
GLAS: Mae mawndiroedd sydd yn bodoli, hyd yn oed rhai sydd yn cynrychioli 
sinciau C, yn storio symiau anferthol o garbon y mae angen ei warchod. Hyd 
yma mae ymdrechion i adfer mawndiroedd wedi arwain at ganlyniadau cymysg, 
a gall hynny gynyddu allyriadau CH4 . Ond, mae gan weithgaredd adfer 
mawndiroedd botensial i ostwng costau trin dŵr. 
Mae’n amlwg bod mawndiroedd yn storio symiau anferth o garbon - amcangyfrifir eu 
bod yn cynnwys rhwng traean a hanner C y byd (Holden, 2005). Ond mae’n llai eglur 
pa fewndiroedd sydd ar hyn o bryd yn cynrychioli sinciau C. Mae yna lawer o 
amrywiaeth yn y dystiolaeth, ac mae fflycsau carbon afonol yn ystyriaeth bwysig er 
bod hynny yn anodd iawn i’w fesur (Worrall et al., 2011a). Gall amrywiad 
rhyngflynyddol gyfrannu at yr amrywiaeth yma, oherwydd gall newid o ran hinsawdd 
a hydroleg newid safle o fod yn ffynhonnell i fod yn sinc, ac fel arall (Clay et al., 
2010). Mewn gwirionedd, arweiniodd dwy astudiaeth o Fwsogl Auchencorth yn Ne Yr 
Alban, a wahanwyd gan 10 mlynedd, ganlyniadau tra gwahanol ynghylch cyllideb C 
(Billett et al., 2010). 
Un dangosydd atafaeliad carbon yw a yw mawndir yn “actif” neu beidio h.y. yn ffurfio 
mawn, gyda’r llystyfiant a’r amodau angenrheidiol i ffurfio mawn. Mae mawndir yn 
storio carbon yn bennaf oherwydd bod ensymau sydd yn dadelfennu SOC yn cael eu 
harafu gan gyfansoddion ffenolig. Hefyd, amharir ar yr ensymau sydd yn dadelfennu’r 
cyfansoddion ffenolig hynny o dan amodau mawndir nodweddiadol (Whitmore et al., 
2015). 

 Achosiaeth 
Y prif bwysau ar fawndir yw draenio, cynaeafu, pori, llosgi a choedwigaeth, er bod 
mawndir iseldir yn wynebu pwysau hefyd o gyfeiriad ffermio âr. 
Mae draenio mawndir yn digwydd yn gysylltiedig ag amaeth, coedwigaeth a 
chynaeafu mawn (Laine et al., 2009). Hefyd, roedd cymorthdaliadau’r llywodraeth ar 
ôl yr Ail Ryfel Byd yn annog torri ffosydd draenio mewn mawndiroedd (Holden et al., 
2004) Tybir bod draenio yn cyflymu’r broses o bydru torllwyth a mawn drwy gynyddu 
argaeledd ocsigen. Priodolodd Mitchell et al. (2009) ostyngiadau mewn SOC 
glaswelltiroedd gwlyb yng Ngwlad Belg o 1960-2006 i ddraenio pridd dwys. Mae 
meta-ddadansoddiad yn dangos bod draenio yn tueddu i gynyddu anadliad pridd, 
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gyda chanlyniadau negyddol i atafaeliad C (Worrall et al., 2011a). Hefyd mae'r 
ffosydd draenio eu hunain yn destun erydiad, ac mae hynny yn arwain at golli carbon 
organig gronynnol. Er bod y rhan fwyaf o’r astudiaethau yn adrodd am fwy o 
golledion DOC ar ôl draenio, mae yna eithriadau (Buckingham et al., 2013); mae 
Worrall et al. (2011a) yn adrodd am effeithiau cymysg draenio ar liw dŵr a 
chrynodiadau DOC, ac yn cynnig y gallai cynnydd mewn DOC fod o ganlyniad i 
ysgogydd eang ar wahân.  
Mae yna ddau brif ddull o adfer mawndir: blocio draeniau er mwyn codi’r lefel 
trwythiad gan ddefnyddio argae neu lifddor, ac ailsefydlu llystyfiant megis Sphagnum 
(neu hyd yn oed dywyrch gwelltog) ar fawn moel (JNCC 2011). Nid yw effeithiau 
blocio draeniau ar gyllidebau carbon mawndiroedd wedi ei ddatrys i raddau helaeth, 
er bod gwaith diweddar wedi mynd ati i ymchwilio i hynny (Buckingham et al., 2013; 
Evans et al., 2011). Mae effeithiau ar lystyfiant gwlypdir megis  Sphagnum yn 
anghyson hefyd (Bellamy et al., 2012). Mae nifer o astudiaethau yn dangos llai o 
fflycsau DOC o ganlyniad i flocio draeniau (Worrall et al., 2011a). Mae un astudiaeth 
wedi dadansoddi cyllideb garbon mawndir wedi ei ddraenio, gyda pheth blocio 
draeniau, yng Ngogledd Lloegr, sydd yn dangos colledion o ~0.64-1.07 t C ha-1 y-1. 
Ond, cynhaliwyd yr astudiaeth dim ond un flwyddyn ar ôl blocio ac nid oedd safle 
rheoli priodol ar gyfer cymharu (Rowson et al., 2010; Worrall et al., 2011a). 
Gall erydiad mawn moel arwain at golli POC, ac mae ymdrechion i atal hynny yn 
cynnwys sefydlogi mawn (gan ddefnyddio  geodecstiliau neu falurion) neu ailblannu 
(Worrall et al., 2011a). Mae ailblannu yn lleihau fflycsau POC, ond mae’r effeithiau ar 
gyllideb C yn amrywio, a gallai hynny fod yn gysylltiedig ag e.e. defnyddio calch er 
mwyn helpu i sefydlu llystyfiant. Gall mawn moel fod yn well ffynhonnell C na mawn 
wedi ei ailblannu, oedd yn rhannol briodoledig i golli mwy o POC (Worrall et al., 
2011b). Ychydig o wybodaeth sydd ar gael ar effeithiau gwahanol ymarferion 
ailblannu, neu ar effeithiau adfer mawndiroedd a dorrwyd. 

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Gall mawndiroedd a adferwyd fod yn sinciau carbon deuocsid, ond hefyd gallent fod 
yn ffynhonnell methan (Knox et al., 2015). Yn unol â hynny, nid yw mawndiroedd 
wedi eu draenio yn ffynonellau GHG net bob amser pan fo allyriadau  CH4 yn ddigon 
isel (Worrall et al., 2011a). 
Gall adfer mawndiroedd effeithio’n  gadarnhaol ar ansawdd dŵr, i’r graddau fel bod 
gan gwmnïau dŵr gymhelliant masnachol eisoes i adfer mawndir er mwyn lleihau 
costau trin dŵr (Smyth et al., 2015). Mae cyd-fuddion eraill yn cynnwys atal llifogydd 
a bioamrywiaeth gwlypdir. 

 Maint 
Gellir colli 0.4-19 t C ha-1 y-1 wrth drosi gwlypdiroedd yn dir amaethyddol mewn 
ardaloedd boreal a thymherus y tu allan i Ewrop; yn Ewrop gellid atal colledion o hyd 
at  4.6 t C ha-1 y-1 drwy warchod mawndir (Freibauer et al., 2004). Hefyd, gellid cronni 
0.1-1 t C ha-1 y-1 drwy adfer gwlypdir  (Freibauer et al., 2004). 
Mae nifer o astudiaethau mawndir yn canolbwyntio ar gyllidebau C/GHG ac a yw 
safleoedd yn ffynhonnell/sinc C yn hytrach na dim ond SOC yn unig. Mae hynny’n 
rhannol oherwydd anhawster samplo a mesur mawn o ddyfnder (Buckingham et al., 
2013). 
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Canfu astudiaeth o Fwsogl Auchencroth yn Ne Yr Alban bod y mawndir yma yn sinc 
C net o tua 0.7 t C ha-1y-1 (Dinsmore et al., 2010), tra canfu astudiaeth ar blotiau 
Hard Hill yn Moor House bod mawndir a reolir yn ffynhonnell net o tua 1.6 t C ha-1y-1 
(Clay et al., 2010). Dangosodd y ddwy astudiaeth bod allforio C yn afonol drwy DOC 
yn anhysbysyn pwysig yn y gyllideb garbon, a gellid dychwelyd llawer ohono i’r 
atmosffer (Worrall et al., 2011a, 2006). 
Gallai adfer priddoedd organig, yn arbennig ailsefydlu lefel trwythiad uchel, liniaru 
3.67-69.67 t CO2 ha-1 yr-1 mewn ardaloedd claear a llaith (Smith et al., 2008b), er y 
byddai hynny yn cael ei wrthbwyso i raddau gan gynnydd mewn allyriadau CH4. 

 Amserlen 
Hyd yn oed ar ôl chwe blynedd, efallai na fydd blocio draeniau yn adfer lefel trwythiad 
mawndir yn llawn. Canfu un astudiaeth ar ôl chwe blynedd bod ymddygiad lefel 
traethiad mawndir ble caewyd draeniau yn y canol rhwng mawndir wedi ei ddraenio a 
mawndir heb ei ddraenio. (Holden et al., 2011). 
Mae Grand-Clement et al. (2015) yn crynhoi ystod o astudiaethau o waith adfer 
mawndiroedd, gan ganfod llai o allyriadau CH4 yn bennaf o fewn 10 mlynedd; 
cynnydd mewn dyfnder at y lefel trwythiad a llai o ddŵr ffo neu ddŵr ffo wedi ei fyffro 
o fewn un i dair blynedd a Sphagnum a/neu Eriophorum yn ailsefydlu’n naturiol o 
fewn chwe blynedd. Roedd effeithiau ar grynodiadau ac allforio DOC yn gymysg. 

 Materion gofodol 
Efallai bod potensial ymarferol adfer mawndir ar gyfer atafaeliad C yn gyfyngedig 
oherwydd  bod tiroedd wedi eu draenio yn darparu bywoliaeth a chynefin i nifer o 
bobl (Powlson et al., 2011). 

 Dadleoli 
Mae'n aneglur a fydd gwarchod mawndir neu ail wlychu yn arwain at effeithiau 
dadleoli. 

 Hirhoedledd 
Yn gyffredinol gellir tynnu blociau draeniau yn ddiweddarach, a gallai hynny 
ddadwneud unrhyw gynnydd mewn SOC. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Mae crynodiadau DOC mewn nentydd ucheldir yn y DU wedi cynyddu yn ystod y 
degawdau diweddar, o bosibl o ganlyniad i gwymp dyddodiad asid a thymheredd yn 
codi (Evans et al., 2005). Mae’n bosibl y bydd nifer cynyddol o fawndiroedd Cymru yn 
dod yn ffynonellau C dros gyfnod o amser. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Mae ffermwyr ucheldir wedi bod yn eithaf parod i dderbyn cymhellion blocio draeniau 
yn y gorffennol. Nid yw nifer o ardaloedd ucheldir yn gynhyrchiol iawn, felly gall y 
rhwystrau economaidd rhag gwneud hynny fod yn fychan. 
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 Metrigau a gwirio 
Mae’r cod mawndir wedi datblygu metrig carbon ar gyfer mawndir o dan ystod o 
amodau, gan amcanu at ddarparu mecanwaith i fusnesau noddi adfer mawndir yn 
uniongyrchol er mwyn creu buddion carbon (Smyth et al., 2015). Yn ddiweddar iawn 
cynhyrchwyd set o ffactorau allyriadau haen 2 IPCC ar gyfer amrywiaeth o 
gategorïau amodau mawndir (Evans et al., 2019a). 

6.2 Atal Gwella a Lleihau Pori 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae atal gwella yn yr ucheldir yn debygol o atal colledion SOC, ond 
efallai na fydd lleihau pori yn arwain at adfer SOC yn awtomatig. Mae angen 
mwy o ymchwil i ddeall ysgogwyr dirywiad SOC yn yr ucheldir, a sut mae 
brwydro yn eu herbyn. 
Dywedir bod cymorthdaliadau y Polisi Amaethyddol Cyffredin Ewropeaidd (CAP) ar 
gyfer ffermio da byw yn seiliedig ar niferoedd wedi arwain at gynnydd o 30% mewn 
niferoedd defaid ar gorstir yn y DU rhwng y 1970au a’r 1990au (Worrall et al., 
2011a). Gallai dwysau glaswelltir ucheldir effeithio’n gadarnhaol ar SOC, er enghraifft 
drwy gynyddu archwysiad gwreiddiau (Hamilton III et al., 2008), ond mae barn 
arbenigol yn nodi y bydd gwella glaswelltir bras ar briddoedd organo-fwynol yn 
effeithio’n negyddol ar SOC (Buckingham et al., 2013). Mae’n bosibl bod cynnal 
rheolaeth helaeth yn effeithio’n gadarnhaol ar SOC pan nad yw maethynnau yn 
gyfyngol. Mae peth tystiolaeth yn awgrymu y byddai llai o bori yn cynyddu SOC yn yr 
ucheldir. Ar laswelltir Molinia yn Yr Alban, mae’n debygol y byddai SOC yn gostwng o 
dan gyfraddau stocio defaid masnachol, ond yn cynyddu gyda lefel isel o bori gan 
ddefaid neu ddim pori o gwbl (Smith et al., 2014). Ond, canfu Marrs et al. (2018) nad 
oedd diweddu pori gan ddefaid ar ei ben ei hun yn gwneud fawr o wahaniaeth i 
gemeg pridd a biomas llystyfiant yng ngwarchodfa natur Moor House. 
Mae pori yn ffactor cyfyngol allweddol yn achos olyniaeth llystyfiant, a gall hynny yn 
ei dro effeithio ar SOC. Gall gorbori gan dda byw annog graminoidau i ddominyddu 
(JNCC 2011). Mae tuedd ehangach ar fawndiroedd y DU o newid o Calluna  i Molinia 
a Nardus wedi cael ei briodoli’n rhannol i or-stocio defaid a cheirw (Pakeman et al., 
2003; Worrall et al., 2011a). Mae porwyr hefyd yn cyfrannu drwy sathru a newid 
statws maethynnau’r pridd (Worrall et al., 2011a). Hefyd gwelwyd dirywiad grug ar 
rostir yn ehangach ar draws Cymru a Lloegr (Bardgett et al., 1995). Adroddodd un 
astudiaeth nad oedd  olyniaeth llystyfiant yn achosi effaith amlwg ar SOC ar rostir yn 
Dorset (Mitchell et al., 1997). Ond mae dadansoddiad o GMEP a data Arolwg Cefn 
Gwlad wedi dangos cysylltiadau cadarnhaol rhwng crynodiadau SOC a gorchudd  
Sphagnum a llwyni Grugaidd (grug yn bennaf) ar hyd ucheldir Cymru (J. Alison, data 
heb ei gyhoeddi). 
Un mecanwaith posibl ar gyfer colli C ar briddoedd ucheldir ar ôl dwysau yw effaith 
preimio, pan fo mewnbynnau C ffres i system benodol yn hwyluso dadelfennu 
microbaidd yn achos SOC ystyfnig (Soussana a Lemaire, 2014). Gallai mewnbynnau 
C ffres ddeillio o dail porwyr sydd wedi eu cyflwyno, neu yn dilyn  newid mewn 
cymunedau planhigion o ganlyniad i ddefnyddio gwrtaith a chalch. Hefyd,  ystyrir bod 
asidedd yn cyfyngu ar gyfraddau dadelfennu yn yr ucheldir, felly gallai calchu nid yn 
unig gynyddu cynhyrchiant ond dadelfennu a throsiant C (Buckingham et al., 2013).  
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Mae Worrall et al. (2011a) yn awgrymu mai’r effeithiau rheolaeth amaethyddol fwyaf 
difrifol yw’r rhai ar C mawndir a fflycsau GHG, oherwydd bod gan fawndiroedd a 
blannwyd a mawndir a reolwyd fel glaswelltir wedi’i wella allyriadau anghymesur o 
uchel. Ond, maent yn nodi bod eu casgliadau yn seiliedig ar ffactorau allyriadau haen 
1 o du allan i’r DU (Penman et al., 2003). Mae un adolygiad yn nodi bod pori ar rai 
mawndiroedd iseldir wedi dod i ben, a bod hynny wedi arwain at ledaeniad llwyni 
(JNCC 2011). 
Mae arbrofion yn Moor House wedi cymharu cyllideb garbon mawndir a borir a 
mawndir na reolir, ac wedi canfod bod pori yn cynyddu cynhyrchiant sylfaenol ac yn 
lleihau anadliad (Clay et al., 2010; Ward et al., 2007). Y canlyniad oedd gostyngiad o 
0.36 t C ha-1 yr-1 ym maint ffynhonnell C safleoedd a borir. Er hynny, roedd y pori yn 
yr astudiaeth honno yn ysgafn iawn, ac mae meta-ddadansoddiad Worrall et al. 
(2011a) yn awgrymu bod rhoi’r gorau i bori, yn hytrach na chyflwyno pori, yn 
gyffredinol yn arwain at well cyllideb garbon a GHG.  

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Un cyd-fuddiant posibl o ganlyniad i roi’r gorau i bori byddai cynnydd mewn C gaiff ei 
storio mewn biomas uwch ben y ddaear, a chynnydd mewn ystyfnigrwydd SOC a 
gynhyrchir gan dorllwyth planhigion yn hytrach na phorwyr (Worrall et al., 2011a). 
Byddai yna gyfnewidiad amlwg yn nhermau cynhyrchiant amaethyddol, er nad yw 
nifer o ardaloedd ucheldir yn gynhyrchiol iawn. 

 Maint 
Mae un adolygiad yn adrodd am newid o -0.9 – 1.1 t C ha-1 y-1 mewn SOC yn achos 
dwysau priddoedd organig (Freibauer et al., 2004). 

 Dadleoli 
Gallai llai o bori yn yr ucheldir arwain at effeithiau dadleoli a mwy o bori mewn 
mannau eraill. 

 Rhyngweithiadau hinsawdd 
Hefyd gallai gostyngiadau mewn dyddodion sylffwr atmosfferig ddileu cyfyngiadau 
mewn perthynas â dadelfennu C. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Yn economaidd mae ffermydd ucheldir yn cael anhawster gwneud elw heb 
gymorthdaliadau. Er bod rhai ffermwyr yn barod i dderbyn cymhelliannau i leihau 
cyfraddau stoc mewn ardaloedd ucheldir, gall lleihau stoc fod yn groes i ideoleg rhai 
ffermwyr (Cyswllt Ffermio, cyfathrebiad personol). Yn ôl y sôn, gall swmpo defaid ar 
dir cyffredin fod yn gynyddol anodd wrth i niferoedd defaid ostwng, a gallai hynny 
arwain at adborth cadarnhaol a chefnu ar rai ardaloedd ucheldir. 

6.3 Llosgi dan Reolaeth 
 Achosiaeth 

AMBR: Nid yw tystiolaeth am effeithiau llosgi dan reolaeth ar SOC ar ucheldir 
Cymru yn ddigonol ar gyfer dod i gasgliad. Bydd effeithiau a adroddir yn 
amrywio yn ddibynnol  ar gyfnod y cylchdro llosgi, y math o bridd, ac unrhyw 
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sychu cysylltiedig yn y pridd. Mae’n aneglur a fyddai neu ble fyddai’r dewis 
amgen i losgi dan reolaeth yn dân gwyllt, a gallai hynny arwain at golli mwy o 
SOC. 
Gall llosgi dan reolaeth digwydd wrth reoli grug neu rugieir, er mwyn atal bywyd  
gwyllt neu yn syml er mwyn clirio llwyni. Mae llosgi ar rostir er mwyn rheoli adar gêm 
wedi cynyddu ar draws yr Alban, Cymru a Lloegr ers y flwyddyn 2000 (Douglas et al., 
2015). Gan edrych yn ôl ymhellach, adroddodd  Yallop et al. (2006) am gynnydd ym 
maint rhai mathau o losgi dan reolaeth rhwng 1970 a 200 ar ucheldir yn Lloegr. Ond, 
mae maint a thuedd llosgi ar draws Cymru yn benodol yn aneglur. Mae llosgi yn 
golygu colli carbon i’r atmosffer uwch ben y ddaear, ond mae’r effeithiau ar garbon o 
dan y ddaear yn dibynnu ar gyd-destun, ac mae’n destun dadl eang. Mae Harper et 
al. (2018) yn adrodd am effeithiau negyddol yn gyffredinol ar SOC o ganlyniad i losgi 
dan reolaeth, gan nodi bod maint y dystiolaeth yn y DU yn fychan. 
Efallai y bydd newidiadau yn y gymuned llystyfiant yn lliniaru effeithiau llosgi ar SOC. 
Disgwylir y bydd llosgi yn ffafrio Calluna yn hytrach na Sphagnum ac Eriophorum, yn 
ddibynnol ar hyd y cylchdro llosgi (Hobbs, 1984). Er enghraifft, mae llosgi mewn 
perthynas â grugieir yn annog grug yn hytrach na rhywogaethau corsydd blanced 
eraill (Worrall et al., 2011a). Hefyd, gall llosgi’n hwyr yn y gaeaf annog amlygrwydd 
graminoidau, yn arbennig Molinia caerulea (JNCC, 2011). Oherwydd bod Sphagnum 
yn llystyfiant sydd yn ffurfio mawn, mae hynny yn debygol o effeithio’n negyddol ar 
gronni SOC ar gynefinoedd corsydd blanced. Mae’r gostyngiad yma yng nghyfraddau 
cronni C wedi cael ei ddangos yn amlwg yn yr unig arbrawf llosgi dan reolaeth 
hirdymor yn y DU, yn Moor House, yn seiliedig ar ddadansoddiad craidd mawn 
(Garnett et al., 2000; Marrs et al., 2018). Ond mae un astudiaeth yn awgrymu y gall 
cylchdroi llosgi yn amlach ffafrio Sphagnum o’i gymharu â chylchdroi llosgi llai aml 
(Lee et al., 2013). Mae gwaith gan Grau-Andrés et al. (2019) yn awgrymu peth 
cydnerthedd Sphagnum yn achos tanau llai dwys, tra bod Noble et al. (2019) yn 
dangos bod tanau dwys yn aml yn arwain at niwed 100% i gelloedd sphagnum. 
Hefyd gallai mewid llystyfiant ysgogi colli C drwy allforion DOC. Er enghraifft mae 
Calluna yn gysylltiedig â chrynodiadau DOC o’i gymharu â Sphagnum a Molinia 
(Armstrong et al., 2012). Ond mae effeithiau llosgi ar DOC wedi bod yn amrywiol 
iawn; nid yw’r rhan fwyaf o astudiaethau yn arbrofol eu natur (Evans et al., 2017), ac 
maent yn gweithredu ar amrywiaeth o wahanol raddfeydd gofodol a thymherus 
(Worrall et al., 2011a). Hefyd, mae’n anodd deall beth yw’r cyflwr cyson oherwydd 
bod rheoli llosgi fel arfer yn ffurfio clytwaith mewn safleoedd ar adegau gwahanol o’r 
cylch llosgi (Worrall et al., 2011a). 
Hefyd adroddwyd am effeithiau cadarnhaol rheoli llosgi ar SOC. Mae dwy astudiaeth 
wedi cymharu cyllideb garbon mawndir a losgwyd a mawndir na reolir, ac wedi 
canfod bod llosgi yn cynyddu cynhyrchiant sylfaenol ac yn lleihau anadliad (Clay et 
al., 2010; Ward et al., 2007). Canfu Clay et al. (2010) er bod y mawndiroedd yr 
ymchwiliwyd iddynt yn ffynonellau C, roedd rheoli llosgi yn arwain at ostyngiad o tua   
0.4 t C ha-1y-1 mewn perthynas â ffynhonnell C. Ond, mae canlyniadau’r astudiaeth 
fer dymor yma yn cyferbynnu â dwy astudiaeth graidd o groniadau carbon yn yr un 
safle arbrofol, a gynhaliwyd cyn (Garnett et al., 2000) ac ar ôl (Marrs et al., 2019), ac 
mae’r ddwy yn dangos yn amlwg bod llosgi wedi lleihau cyfraddau cronni C hirdymor 
o’i gymharu â rheolaeth dim llosgi. Mae’n werth nodi bod y mawndiroedd na reolwyd 
yn yr astudiaethau yma wedi cael eu dominyddu gan  Calluna vulgaris aeddfed a 
dirywiedig, nad yw’n llystyfiant ffurfio mawn nodweddiadol (Worrall et al., 2011a). 



Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

Atodiad 3: Rheoli Carbon Pridd f1.1 Tudalen 48 o 71 

Defnyddiodd Heinemeyer et al. (2018) broses dyddio gronynnau carbonaidd 
sfferoidaidd (SCP) er mwyn asesu croniad carbon mewn perthynas ag amledd llosgi, 
a chanfod cysylltiad cadarnhaol rhwng llosgi a chronni carbon. Ond, amlygwyd 
problemau ynghylch dyluniad yr astudiaeth, dulliau a dehongliad yn y papur hwnnw, 
yn cynnwys diffyg safleoedd rheoli a gwallau posibl yn y dulliau dyddio fyddai’n 
annilysu’r cyfraddau cronni C a amcangyfrifir (Evans et al., 2019b). Ar hyn o bryd 
mae’n ymddangos bod yr astudiaeth yma yn allanolyn wrth ddangos buddion C 
ymddangosiadol o losgi dan reolaeth, er bod yna ddiffyg tystiolaeth yn fwy 
cyffredinol, ac mae hynny yn ei gwneud yn anodd llunio casgliadau pendant mewn 
perthynas â’r maes yma.   
Rhai mecanweithiau cynyddu SOC posibl o dan reoli llosgi byddai cynnydd mewn 
cynhyrchiant planhigion, neu gynhyrchu carbon pyrogenig sydd â mwy o ymwrthedd i 
ddadelfennu na biomas gwreiddiol (Harper et al., 2018). Ond, mae’n amlwg bod 
angen mwy o ymchwil i effeithiau llosgi ar SOC.  

 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Yn aml dadleuir bod llosgi dan reolaeth yn lleihau risg a dwyster tanau gwyllt, er bod 
yna ansicrwydd o hyd ynghylch sut mae tanau gwyllt a llosgi dan reolaeth yn 
rhyngweithio (Davies et al., 2016). Gellir defnyddio mesurau eraill i leihau croniad 
biomas coediog uwch ben y ddaear, er enghraifft, torri ac yna gadael gwaddod ar y 
safle i ffurfio tomwellt (Worrall et al., 2011a). 
Mae Harper et al. (2018) yn amlygu ystod o dystiolaeth o effeithiau llosgi ar ansawdd 
dŵr, megis cynnydd mewn DOC a charbon organig gronynnol (POC). Mae hyn yn 
bwysig o ystyried swm y dŵr ddaw o ddalgylchoedd ble mae llosgi yn digwydd; mae 
Harper et al. (2018) yn cyfeirio’n benodol at y ffaith  bod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn darparu 90% o’r dŵr yfed i ardal ddinesig ehangach Caerdydd 
(https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/). Mae astudiaeth o 
effeithiau llosgi ar gemeg dŵr yng Ngogledd Iwerddon wedi cwestiynu effeithiau 
rheoli llosgi ar grynodiadau DOC. Fodd bynnag, arsylwyd cynnydd mewn nitradau, 
asidedd a chrynodiadau alwminiwm (Evans et al., 2017). 
Mae llosgi hefyd yn bwysig ar gyfer agweddau penodol o fioamrywiaeth, fel yr 
ymdrinnir â hynny yn yr adran cydnerthedd ecosystemau Adeiladau adolygiad o 
Dystiolaeth y  Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mae’n werth cofio bod llosgi yn cael ei 
wneud gyda’r amcan o reoli gêm neu wella tir pori. Felly gallai unrhyw ostyngiad 
mewn amledd llosgi arwain at ostyngiad mewn proffidioldeb neu gynhyrchiant 
amaethyddol. 
Gall tannau effeithio’n negyddol mewn perthynas ag ansawdd aer - arweiniodd tân 
diweddar ar ucheldir ger Manceinion at effeithiau trychinebus ar ansawdd aer drwy 
gynhyrchu gronynnau  (Longlands a Hunter, 2018). 

 Maint 
Canfu Clay et al. (2010) er bod mawndiroedd yr ymchwilir iddynt yn ffynonellau C, 
bod rheoli llosgi yn lleihau’r ffynhonnell C o tua 0.4 t C ha-1y-1. Ond, roedd hynny yn 
groes i ganlyniadau a gofnodwyd nifer o flynyddoedd yn gynharach, ac yn 
ddiweddarach, o’r un safle (Garnett et al., 2000; Marrs et al., 2019). Arsylwodd 
Garnett et al. (2000) ostyngiad o 74% yn y gyfradd cronni C o ganlyniad i losgi dan 
reolaeth, a bod hynny yn arwain at fflycsau CO2 blynyddol cymedrig o ganlyniad i 

https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/


Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

Atodiad 3: Rheoli Carbon Pridd f1.1 Tudalen 49 o 71 

losgi dan reolaeth o -1.09 t CO2 ha-1 yr-1 oi gymharu â -3.81 t CO2 ha-1 yr-1 heb losgi 
(Evans et al., 2014). 

 Materion gofodol 
Mae’r rhan fwyaf o’r ymchwil a’r trafodaethau ar losgi dan reolaeth wedi canolbwyntio 
ar feysydd megis y Pennines yn Lloegr sydd wedi bod yn destun rholi rostir grugieir 
am dros ganrif, yn ogystal â phwysau dynol arall megis llygredd aer, sydd wedi  
cynyddu’r gorchudd o  Calluna coediog sydd yn llosgi’n hawdd, ar draul Sphagnum 
sydd yn dal lleithder a chronni C. Mewn mawndiroedd naturiol, mae tyfiant fertigol 
cyflym Sphagnum i bob pwrpas yn cyfyngu faint o fiomas coediog sydd yn gallu 
cronni uwch ben yr haen o fwsogl, sydd yn golygu bod systemau o’r fath yn gynhenid 
yn llai agored i losgi. Hefyd, mae nifer o ardaloedd o gorsydd blanced sydd wedi cael 
eu rheoli ar gyfer grugieir wedi bod yn destun sychu hefyd, naill ai'n fwriadol (drwy 
ddraenio) neu’n anfwriadol (o ganlyniad i erydiad rhigolau), ac mae hynny yn 
cynyddu'r risg y bydd tanau gwyllt yn llosgi i lawr i’r pridd organig. Felly efallai bydd y 
systemau yma sydd wedi cael eu haddasu i raddau helaeth angen lefel o ymyrraeth 
reoli a gwarchodaeth nad oes ei angen ar gorsydd blanced eraill (megis y rhai yng 
Nghymru) na effeithiwyd gymaint arnynt. Er enghraifft, mae’r astudiaeth ddiweddar 
gan Marrs et al. (2019) yn defnyddio canlyniadau o arbrawf Moor House fel sail ar 
gyfer argymhelliad y dylai ‘rhostir boreal’ yn gyffredinol gael ei losgi dan reolaeth  er 
mwyn lleihau risg tanau gwyllt. Mae dilysrwydd yr allosodiad yma o un safle wedi 
cael ei herio’n gadarn (Baird et ail., mewn adolygiad). Ym mhob achos pan fo lefel 
trwythiad wedi cael ei ostwng drwy gamau rheoli, bydd ail wlychu yn lleihau’r risg o 
dannau yn llosgi’r pridd. 

6.4 Coedwigo a Datgoedwigo 
 Achosiaeth 

AMBR: Mae coedwigo a datgoedwigo yn achosi risg sylweddol i SOC ar 
ucheldir. Ar ôl coedwigo, mae cynnydd mewn C gaiff ei storio uwch ben y 
ddaear yn debygol - ond efallai na fydd hynny yn digolledu am golli C o fawn. 
Mae coedwigo ar fawndir, megis amaeth a chynaeafu mawn, yn gysylltiedig â 
draenio (Laine et al., 2009), sydd yn ei dro yn gallu arwain at golli SOC o ganlyniad i 
gynnydd mewn anadliad. Yn ddiddorol, gall datgoedwigo ar fawndir hefyd arwain at 
golli carbon yn y tymor byr; mae meta-ddadansoddiad yn awgrymu nad yw 
datgoedwigo ar fawndir yn gyffredinol yn gysylltiedig â buddion ar gyfer y gyllideb C 
(er mai dim ond ychydig iawn o astudiaethau oedd yn bodoli; Worrall et al., 2011a). 
Gallai hynny fod oherwydd nad yw coed mwyach yn atafaelu C, a bod gweddillion 
coed yn dadelfennu. Hyd yn oed os bydd gostyngiad mewn allyriadau CO2 o 
ganlyniad i ddatgoedwigo, er enghraifft o ganlyniad i ostyngiad mewn anadliad 
gwreiddiau, gall allyriadau CH4 a N2O gynyddu (Worrall et al., 2011a). Ystyriwyd 
datgoedwigo ar ei ben ei hun yma, nid yn gysylltiedig ag adfer mawndir yn dilyn 
hynny. 
Canfu un meta-ddadansoddiad fuddion coedwigo ar gyfer cyllideb C, ond yn bennaf 
o astudiaethau mewn gwledydd Nordig a Baltig, sydd yn aml yn defnyddio dulliau 
silfiffermwrol yn seiliedig ar reoli clystyrau naturiol o goed (Worrall et al., 2011a). Ond 
yn ucheldir yr Alban dangoswyd bod adfywio naturiol (Miles a Young, 1980) a 
phlannu bedw yn arbrofol (Mitchell et al., 2007) (Betula spp.) ar rostir grug yn lleihau 
dyfnder yr haen torllwyth a chynnwys carbon pridd. 
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 Buddion ar y cyd a chyfnewidiadau 
Mae’n debygol bod coedwigo yn cynyddu'r C gaiff ei storio uwch ben y ddaear, a gall 
gynyddu bioamrywiaeth coetir (o bosibl ar draul bioamrywiaeth sydd yn gysylltiedig â 
chynefinoedd ucheldir allweddol). Mae’r effeithiau mewn perthynas â lliniaru llifogydd 
yn gymysg (gweler yr adolygiad Lliniaru Llifogydd). 

 Maint 
Canfu un astudiaeth bod mawn na tharfwyd arno yn yr Alban yn cronni ~0.25 t C ha-

1y-1, ond rhwng 2-4 blynedd ar ôl coedwigo allyrrir rhwng 2 a 4 t C ha-1y-1  
(Hargreaves et al., 2003). Yn yr hirdymor gallai’r gost i gyllideb GHG fod yn anferthol.  

 Amserlen 
Disgwylir y bydd plannu coed ar fawndir yn arwain at golli carbon yn syth. Ond, ar ôl 
ailsefydlu fflora ar y tir, gallai’r system a goedwigwyd fod yn sinc carbon (Hargreaves 
et al., 2003). Ond, mae’r gyllideb C yn cael ei ysgogi gan fiomas uwch ben y ddaear 
ac nid SOC. Efallai y bydd tyfiant coed ond yn digolledu am ddadelfennu SOC mawn 
gwaelodol am 90-190 o flynyddoedd. Yn yr hirdymor, gall cylchu coedwigaeth arwain 
at effeithiau posibl ar briddoedd organo-fwynol sydd yn gysylltiedig ag aflonyddu o 
ganlyniad i dorri coed ac ailblannu (Vanguelova et al., 2018). 

 Materion gofodol 
Mae asidedd yn gyfyngiad allweddol mewn perthynas â phlannu coed yng Nghymru, 
a bydd addasrwydd gwahanol rywogaethau yn amrywio yn seiliedig ar briddoedd a’r 
hinsawdd. Mae’r effeithiau yn ddibynnol iawn ar yr amodau cyn plannu coed. Yn 
ystod y ganrif ddiwethaf, plannwyd conwydd sydd yn tyfu’n gyflym ar ardaloedd 
sylweddol o fawndir ( Pyrwydd Sitca  Picea sitchensis fel arfer); mae’r arferiad yma 
yn unol â Chyfarwyddeb Cynefinoedd y DU a chanllawiau gan y Comisiwn 
Coedwigaeth yn erbyn plannu coed ar gorsydd “actif” neu rai y gellir eu hadfer 
(Worrall et al., 2011a). 

 Dadleoli 
Hefyd mae’n bwysig ystyried ffawd yr C mewn coed a dorrwyd, oherwydd gallai 
hynny ddychwelyd i’r atmosffer wrth e.e. hylosgi. Neu gellid ei storio am gyfnodau 
maith mewn e.e. dodrefn. 

 Rhwystrau cymdeithasol ac economaidd 
Efallai bod y gymuned ffermio leol yn tybio bod planhigfeydd conwydd masnachol 
mawr yn negyddol  (Cyswllt Ffermio, cyfathrebiad personol). 
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7 Bylchau yn y Dystiolaeth 
Mae rhai bylchau allweddol yn y dystiolaeth a amlygwyd yn ystod yr adolygiad yma 
fel a ganlyn: 
i. Beth yw’r polisi neu strwythur cynllun gorau er mwyn darparu ychwanegolrwydd 

ymyriadau ar gyfer SOC? Pa gamau mae ffermwyr yn debygol o’u cymryd yn 
absenoldeb Cynllun Ffermio Cynaliadwy? Sut y gallwn osgoi effeithiau dadleoli ar 
SOC, o fewn ffermydd a rhwng ffermydd? 

ii. Er y gallai dulliau gwrteithio arwain at effeithiau cadarnhaol ar SOC mewn 
glaswelltiroedd dwys, mae nifer o astudiaethau yn awgrymu bod y gwrthwyneb 
yn wir ar bridd ucheldir sydd yn organig gyfoethog. Mae penderfynu a yw hyn yn 
wir yn gritigol. Hefyd, pa mor organig (h.y. cyfoeth SOC) y mae angen i bridd fod 
cyn bod effeithiau gwelliannau yn gwbl niweidiol? 

iii. Mae dyfnder yn parhau i fod yn broblem wrth ystyried stociau SOC. Mae’r rhan 
helaeth o astudiaethau wedi eu cynnal ar 30cm uchaf y pridd. Amlygodd Ward et 
al. (2016) swm y carbon mewn glaswelltiroedd (~60%) sydd yn bodoli yn is na 
30cm. Mae hyn yn hyd yn oed mwy critigol yn achos mawndiroedd, allai fod yn 
eithriadol ddwfn. 

iv. O dan ba amgylchiadau mae llosgi dan reolaeth yn lleihau SOC? Mae’n rhaid i 
astudiaethau weithredu gan ystyried dyfnder, a dros gyfnodau hir, ac edrych ar 
effeithiau mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau; gall safleoedd sydd â hanes o 
losgi dan reolaeth ymateb yn wahanol i safleoedd sydd heb hanes o losgi dan 
reolaeth. O dan ba amgylchiadau mae tanau gwyllt yn ddewis amgen i losgi dan 
reolaeth? 

v. Ym mha ffordd mae pori yn effeithio ar SOC yng Nghymru, yng nghyd-destun 
ucheldir a thir wedi’i wella? Mae astudiaethau yn dangos effeithiau pori ar wahân 
o ganlyniad i ymarferion rheoli cysylltiedig pan fo hynny’n bosibl. Ym mha ffordd 
mae pori wedi effeithio ar rug a SOC yn yr ucheldir? 

vi. Beth yw ffawd C pridd yn dilyn erydiad? A yw’r C yma yn cael ei sefydlogi mewn 
gwaddod y môr, neu’n cael ei ocsideiddio yn CO2 (Buckingham et al., 2013)? 

vii. Mae gostyngiad mewn torllwyth wedi cael ei astudio’n helaeth ar dyndir, ond nid 
i’r un graddau ar laswelltir, yn arbennig yng nghyd-destun Cymru. Mae angen 
mwy o feta-ddadansoddiadau o ostyngiad mewn torllwyth a SOC ar gyfer 
tyndiroedd, tra bod angen ymchwil sylfaenol ar gyfer glaswelltiroedd. 

viii. Mewn perthynas â sefydlogi N, o dan ba amodau y gellir cynnal yr helaethder o 
godlysiau a ddymunir (Lüscher et al., 2014)? Mae hynny yn gritigol er mwyn 
osgoi aredig ac ailblannu dro ar ôl tro, ac er mwyn sicrhau bod SOC yn cael ei 
storio. 

ix. Pa dechnolegau eraill sydd yn bodoli gallai helpu atafaeliad SOC? Mae 
Whitmore et al. (2015) yn nodi bod amrywiaeth genetig mewn rhinweddau 
planhigion sydd yn tanategu atafaeliad C yn dechrau cael ei nodweddu, a bod 
hynny yn amlygu’r posibilrwydd o beiriannu genetig ar gyfer nodweddion o’r fath 
mewn rhywogaethau amaethyddol. Hefyd, mae cnydau lluosflwydd yn tueddu i 
atafaelu mwy o C na chnydau blynyddol, ac efallai y bydd cnydau lluosflwydd 
masnachol yn ymddangos yn ystod y degawdau nesaf (Royal Society, 2009). 
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8 Crynodeb 

 
  
Tabl 8.1 Glaswelltir Wedi’i Wella 

Hyder Enw’r 
Ymyrraeth 

Deilliannau 
Allweddol 

Buddion 
Allweddol 

Pryderon critigol 

Glas Gwrtaith 
Organig 

Atafaeliad GHG, 
Lefelau is o risg 
ariannol, Cynnydd 
mewn cynhyrchiant 

Lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, 
Rheoli risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon, Gwell 
cystadleurwydd 

Targedu gofalus yn allweddol. 
Buddion gorau pan fo’r 
ddibyniaeth ar wrtaith a 
weithgynhyrchwyd yn cael ei 
leihau. Rhaid cymryd gofal er 
mwyn osgoi gormod o fwynau a 
thrwytholchi nitrogen. 

Atal trosi yn 
dir âr/ lleihau 
troi tir 

Atafaeliad GHG, 
Lefelau is o risg 
biolegol ac 
amgylcheddol 

Lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, 
Rheoli risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon 

Cronfa dystiolaeth gadarn, ond 
mae’n anodd gwybod a yw trosi 
yn risg yng Nghymru a ble 
fyddai hynny’n wir. Nid yw 
ymyriadau troi tir ar 
laswelltiroedd yn ddealledig 
iawn. Cyfnewidiadau posibl â 
chynhyrchiant 

Ambr Calchu Atafaeliad GHG, 
Lefelau is o risg 
ariannol, Cynnydd 
mewn cynhyrchiant 

Lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, 
Rheoli risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon, Gwell 
cystadleurwydd 

Allyriadau carbon uniongyrchol 
wrth ei ddefnyddio, ond gall 
leihau defnydd o NPK ac 
allyriadau cysylltiedig. Gall fod 
yna risgiau yn gysylltiedig â 
chalchu priddoedd organig 

Pori a thorri Atafaeliad GHG, 
Lefelau is o risg 
ariannol, Cynnydd 
mewn cynhyrchiant 

Lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, 
Rheoli risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon, Gwell 
cystadleurwydd 

Gall rheoli er mwyn lleihau 
gorbori fod o fudd i SOC a 
chynhyrchiant. Ond mae torri a 
phori yn gwaredu C llystyfiannol 
ac yn hwyluso cynhyrchiant 
GHG gan dda byw. 

Allwedd Lliw: 
● Blue = wedi ei brofi’n dda mewn nifer o safleoedd gyda deilliannau sydd yn gyson â’r gadwyn 

resymegol gydnabyddedig. Dim anfanteision rhesymol neu gyfyngiadau ymarferol mewn 
perthynas â gweithredu hyn yn llwyddiannus. 

● Ambr = cytundeb yn y gymuned arbenigol bod yna gadwyn resymegol o ymyrraeth ellid ei 
chefnogi, ond mae naill ai’r dystiolaeth ar hyn o bryd yn gyfyngedig a/neu mae yna beth 
cyfnewidiadau neu anfanteision y mae angen i LlC eu hystyried.  

● Pinc = naill ai nid yw barn arbenigwyr yn cefnogi’r gadwyn resymegol a/neu er bod y gadwyn 
resymegol yn awgrymu y dylai weithio, mae yna dystiolaeth o un neu ragor o’r canlynol: 
○ mae ei botensial ymarferol yn gyfyngedig oherwydd ystod o faterion (e.e. y tu hwnt i 

ddisgwyliad rhesymol cymorth ymgynghorol ellir ei gynnig a/neu  deilliant amrywiol iawn 
sydd y tu hwnt i ddealltwriaeth bresennol neu allu i dargedu). 

○ mae’r deilliant/budd yn rhy fach, ac nid oes llawer o gyd-fuddion fel nad yw efallai yn 
werth y costau gweinyddu, 

○ mae yna gyfnewidiadau arwyddocaol. 
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Rheoli 
Glastiroedd 

Atafaeliad GHG, 
Lefelau is o risg 
ariannol, Cynnydd 
mewn cynhyrchiant 

Lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, 
Rheoli risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon, Gwell 
cystadleurwydd 

O’i ddefnyddio yn y cyd-destun 
priodol, ac er mwyn lleihau 
gwrtaith a weithgynhyrchwyd, 
gall sefydlogi N biolegol a 
gweiriau gwraidd dwfn ddiogelu 
SOC a chyd-fuddion. Gall 
buddion bioamrywiaeth fod yn 
gyfyngedig heb fwy o 
amrywiaeth. 

Coedwigo, 
Gwrychoedd, 
Agrogoedwig
aeth ac 
Adfer 
Cynefinoedd 

Atafaelu GHG, 
Gwell darpariaeth o 
gynefinoedd sydd 
yn gweithio, Liniaru 
risg Llifogydd. 

Lliniaru newid 
yn yr hinsawdd, 
Ecosystemau 
cydnerth, 
Ansawdd dŵr 
uchel 

Tystiolaeth o SOC yn gymysg, 
ond storio C uwch ben y ddaear 
yn arwyddocaol. Cyfnewidiadau 
posibl â chynhyrchiant, ond 
buddion o ran bioamrywiaeth 

Pinc Defnyddio 
gwrtaith 
wedi’i 
weithgynhyrc
hu 

Gwell cynhyrchiant Gwell 
cystadleurwydd 

Allyriadau GHG wedi eu 
dadleoli i’r man cynhyrchu N; 
trwytholchi nitrogen ac 
allyriadau ocsid nitraidd. 
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Tabl 8.2 Tyndir 
Hyder Enw’r Ymyrraeth Deilliannau 

Allweddol 
Buddion 
Allweddol 

Pryderon critigol 

Glas Cnydau gorchudd Atafaeliad GHG, 
Gostyngiad mewn 
llygryddion dŵr, 
Lefelau is o risg 
biolegol ac 
amgylcheddol 

Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd, 
Gwell 
Ansawdd 
Dŵr, Rheoli 
risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon 

Yn debygol o atal 
erydiad SOC. Gall 
gynyddu SOC o 
ganlyniad i waddod. 
Risgiau yn gysylltiedig 
ag allyriadau N2O, ond 
llai o drwytholchi 
maethynnau ac enillion 
posibl o ran cynhyrchiant 

Trosi i 
laswelltir/cynnwys 
gwndwn gwair 

Atafaeliad GHG, 
Lefelau is o risg 
biolegol ac 
amgylcheddol 

Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd, 
Rheoli risgiau 
rhesymol yn 
effeithlon 

Tystiolaeth glir o enillion 
SOC. Gallai hynny fod o 
fudd i fioamrywiaeth a 
lleihau trwytholchi 
maethynnau, ond gall 
fod yna gyfnewidiadau â 
phroffidioldeb. Effeithiau 
dadleoli yn bosibl 

Ambr Coedwigo ac 
agrogoedwigaeth 

Atafaelu GHG, Gwell 
darpariaeth o 
gynefinoedd sydd yn 
gweithio. 

Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd, 
Ecosystemau 
cydnerth 

Mae’n amlwg yn 
cynyddu SOC, C uwch 
ben y ddaear a 
bioamrywiaeth, ond 
cyfnewidiadau â 
chynhyrchiant. Yn 
dangos addewid os yn 
coedwigo tir nad yw’n 
gynhyrchiol, neu drwy 
agrogoedwigaeth 

Mewnbynnau 
organig a bio-olosg 

Atafaeliad GHG Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd 

Gall fod yn anymarferol 
symud tail i dir âr. 
Problemau ynghylch 
cylch oes mewn 
perthynas a 
mewnbynnau organig 
eraill. 

Llai o Droi Tir a Dim 
Troi Tir 

Atafaeliad GHG Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd 

Effeithiau SOC yn 
gymysg, gyda chynnydd 
ar yr wyneb a gostyngiad 
mewn perthynas a 
dyfnder. Mae cyd-
fuddion yn bosibl, yn 
gysylltiedig â chnydau 
gorchudd, ond risgiau o 
allyriadau N2O a cholli 
cnydau. 

Pinc Cynnydd mewn 
Gwrtaith a 
Weithgynhyrchwyd 

Gwell cynhyrchiant Gwell 
cystadleurwy
dd 

Allyriadau GHG wedi eu 
dadleoli i’r man 
cynhyrchu N; trwytholchi 
nitrogen ac allyriadau 
ocsid nitraidd. 

Tabl 8.3 Cynefinoedd ucheldir 



Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP) Adolygiad o Dystiolaeth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

Atodiad 3: Rheoli Carbon Pridd f1.1 Tudalen 55 o 71 

Hyder Enw’r Ymyrraeth Deilliannau 
Allweddol 

Buddion 
Allweddol 

Pryderon critigol 
 

Glas Atal Draenio ac 
Adfer Mawndiroedd 

Atafaelu GHG, 
Lleihau llygryddion 
dŵr, Gwell 
darpariaeth o 
gynefinoedd sydd yn 
gweithio. 

Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd, 
Ansawdd dŵr 
uchel, 
Ecosystemau 
cydnerth 

Mae mawn yn storio 
symiau enfawr o garbon 
y mae angen ei 
warchod. Mae 
ymdrechion i adfer wedi 
arwain at ganlyniadau 
cymysg, a rhyddhau 
CH4. Gall mawn a 
adferwyd ostwng costau 
trin dŵr 

Ambr Atal gwella a lleihau 
dwysedd pori. 

Atafaelu GHG, Gwell 
darpariaeth o 
gynefinoedd sydd yn 
gweithio. 

Lliniaru newid 
yn yr 
hinsawdd, 
Ecosystemau 
cydnerth 

Mae atal gwella yn 
debygol o atal colledion 
SOC, ond efallai na fydd 
lleihau pori yn arwain at 
adfer SOC. Mae angen 
mwy o ymchwil i 
ostyngiadau SOC a sut 
mae brwydro yn erbyn 
hynny. 

Llosgi Gwell darpariaeth o 
gynefinoedd sydd yn 
gweithio, Gwell gallu i 
ymateb i amodau’r 
farchnad drwy incwm 
amrywiol 

Ecosystemau 
cydnerth, 
Ffrydiau 
incwm 
busnes 
newydd o 
ffynonellau 
busnes nad 
ydynt yn rhai 
amaethyddol 

Mae’r dystiolaeth ar 
gyfer effeithiau llosgi dan 
reolaeth ar SOC yn brin 
a chymysg. Yn bennaf 
mae’n awgrymu 
gostyngiad mewn SOC, 
ond y dewis arall fyddai 
tanau gwyllt efallai. 
Pryderon am Ansawdd 
Dŵr 

Coedwigo/Datgoed
wigo 

Gwell gallu i ymateb i 
amodau’r farchnad 
drwy incwm amrywiol 

Ffrydiau 
incwm 
busnes 
newydd o 
ffynonellau 
busnes nad 
ydynt yn rhai 
amaethyddol 

Mae coedwigo a 
datgoedwigo yn achosi 
risg sylweddol i SOC ar 
ucheldir. Ar ôl coedwigo, 
efallai na fydd cynnydd 
mewn C gaiff ei storio 
uwch ben y ddaear yn  
digolledu am golli C o 
fawn. 
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