Modelu effaith rhaglenni gwelliant genetig ar allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y diwydiant defaid yng
Nghymru
Cafodd model ei ddatblygu i ragfynegi’r newidiadau a ddisgwylir mewn allyriadau methan a allai
ddeillio o ddefnydd helaeth o welliant genetig i wneud cynhyrchu yn fwy effeithlon yn y sector
defaid yng Nghymru. Defnyddiwyd y model hwn i ddarganfod sut gall bridio helpu ffermwyr defaid i
leihau allyriadau methan enterig (fel canlyniad i dreuliad bwyd yn y rwmen), heb gael effaith
andwyol ar nifer y da byw nac elw.
Ar hyn o bryd mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o gynnyrch amaethyddol cynradd yn cyfrannu tua 9%
o gyfanswm yr allyriadau blynyddol yng Nghymru; daw cyfran helaeth o’r rhain o allyriadau enterig o
fethan o dda byw sy’n cnoi cil, gan gynnwys defaid. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi

dynodi’n glir fod rhaid i’r sector da byw ddatblygu strategaethau i leihau allyriadau.
Gall gwelliant genetig ddarparu strategaeth gost-effeithiol dros dymor hir wrth roi newidiadau
parhaol a chynyddol ar waith. Gall y bydd y strategaeth hon, o’i defnyddio ar y cyd ag arferion rheoli
eraill, a cheisio mynd i'r afael ag allyriadau, ddod â manteision ychwanegol, yn enwedig os bydd
gwelliannau o ran defnyddio maeth a phorthiant yn arwain at well mynegiant o eneteg uwchraddol.
Defnyddiwyd y model i ragfynegi newidiadau genetig mewn nodweddion unigol ymhlith bridiau
mynydd, hyrddod croesi a hyrddod terfynol a’r dylanwad y byddai’r rhain yn ei gael ar gynnyrch
diadelloedd mynydd, tir uchel a thiri isel yng Nghymru. Yna defnyddiwyd yr wybodaeth i fodelu
gofynion ynni’r holl stoc ar ffermydd o’r fath, ac wedyn i ragfynegi’r allyriadau methan ar sail
anifeiliaid unigol.
Mae’r astudiaeth wedi dangos fod disgwyl i’r rhaglenni gwelliant genetig presennol, os cânt eu
mabwysiadu ar draws y diwydiant cyfan, olygu gostyngiad blynyddol mewn allyriadau methan o
0.03% y dunnell fetrig ar gyfer pob carcas a gynhyrchir. Gellid disgwyl lleihad o 0.08% y flwyddyn pe
cyfyngid ar newidiadau cydberthnasol ym mhwysau mamogiaid o fridiau mynydd a bridiau hyrddod
croesi, a phwysau mamogiaid croesfrid o’r herwydd.
Roedd y gostyngiadau rhagweledig mwyaf mewn allyriadau methan yn gysylltiedig â gwelliant
genetig mewn diadelloedd tir isel lle gellid cael lleihad o 1.8% dros gyfnod o ddeng mlynedd yn
allyriadau methan y dunnell fetrig o garcas a gynhyrchir pe bai pwysau’r famog groesfrid ddim yn
cynyddu. Gwnaeth gwelliant genetig mewn hyrddod terfynol a hyrddod croesi gyfraniad

pwysig i’r gostyngiad hwn.
Mewn bridiau mynydd, roedd y gostyngiadau rhagweledig mewn allyriadau methan yn fach iawn. Y
rheswm yn rhannol am hyn yw cynnydd disgwyliedig ym maint y famog oherwydd dewis ar gyfer twf
yr oen. Mae tua hanner y ddiadell famogiaid yng Nghymru yn famogiaid mynydd pur ac mae hyn
wedi cyfrannu at y gostyngiad disgwyliedig cymharol fach ar draws y diwydiant yn gyffredinol.

O blith y nodweddion a archwiliwyd yn yr astudiaeth hon, y rhai sydd fwyaf tebygol o gael effaith
llesol ar allyriadau methan trwy ddewis genetig neu newid brid yw epilgarwch y famog, hirhoedledd
y famog, trwch cyhyrau (trwy’r effaith gydberthnasol ar bwysau’r carcas) a thwf yr oen (os cyfyngir
ar newidiadau ym mhwysau’r famog). Gallai gwelliant genetig o’r nodweddion hyn, trwy raglenni
dewis o fewn brid neu newid brid, arwain at ostyngiadau sylweddol mewn allyriadau methan y
dunnell fetrig o garcas a gynhyrchir.

