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Annwyl Llyr 

Mae'r Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastigau Untro) (Cymru), a gyflwynwyd ar 20 
Medi 2022, yn cynnig gwahardd yr holl gynhyrchion sydd wedi'u gwneud o blastig oxo-
ddiraddadwy. Yn ystod cyfnod trafod datblygiad y Bil, codwyd rhai pryderon ynghylch yr 
effaith negyddol bosibl y gallai'r gwaharddiad arfaethedig ei gael ar y sector amaethyddol 
yng Nghymru.  

Er mwyn deall yr effaith bosib yn well, cafodd dau brosiect ymchwil ychwanegol eu 
comisiynu a'u cwblhau gan ADAS a Phrifysgol Aberystwyth. Mae canfyddiadau allweddol yr 
ymchwil ychwanegol hwn i'w gweld yn Atodiad A. Nid ydym wedi cael caniatâd gan yr 
awduron i rannu'r adroddiadau i'w cyhoeddi. 

Ar ben hynny, mae'r Rhaglen Gweithredu Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) wedi cwblhau 
arolwg yn ddiweddar ar agweddau ac ymddygiadau cyhoeddus sy'n gysylltiedig â bagiau 
siopa.  Mae'r wybodaeth, a gyflwynir mewn fformat PowerPoint, ynghlwm wrth y llythyr hwn. 

Nododd yr ymchwil fod cefnogaeth eang i ymyriadau polisi ynghylch bagiau plastig untro. Er 
enghraifft, roedd tri chwarter y rhai a holwyd yn cefnogi gwahardd bagiau plastig untro. 
Gweler y dudalen 'Crynodeb a goblygiadau' am fwy o fanylion am gasgliad yr arolwg.  

Mae swyddogion polisi yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid perthnasol i reoli'r newid 
deddfwriaethol arfaethedig yn effeithiol a'r newid i gynhyrchion amgen. Mae casglu 
tystiolaeth hefyd yn parhau i sicrhau bod yr holl effeithiau posibl yn cael eu hystyried wrth 
ddatblygu polisi yn y dyfodol ynghylch cynhyrchion untro eraill. 
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Yn gywir  
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Atodiad A 

 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastigau Untro) (Cymru) 

Plastig Oxo-ddiraddiadwy mewn Amaethyddiaeth - Crynodeb o Ymchwil Ychwanegol 

 

Mae Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastigau Untro) (Cymru) yn cynnig gwahardd 

pob cynnyrch sydd wedi'i wneud o blastig oxy-ddiraddadwy. Mae plastig sy'n ddiraddadwy 

yn fath sy'n cynnwys ychwanegyn (halen metel fel arfer) sydd wedi'i gynllunio i gyflymu ei 

broses ddarnio, yn enwedig wrth ddod i gysylltiad ag ymbelydredd uwchfioled, gwres a 

ffactorau amgylcheddol abiotig eraill. 

 

Mae cynhyrchion sydd wedi'u gwneud o'r math hwn o blastig yn cynnwys bagiau siopa, 

sachau sbwriel, cyllyll a ffyrc tafladwy, cwpanau plastig, plastig tomwellt amaethyddol a rhai 

poteli plastig. 

 

Yn ystod cam datblygu polisi'r Bil, bu ymgynghoriad ffurfiol ar y cynigion, ac yna trafodaeth 

wedi'i dargedu â rhanddeiliaid allweddol. Yn ystod y broses hon, gofynnwyd am sicrwydd 

gan yr undebau amaeth ynghylch unrhyw effeithiau posibl ar y sectorau amaeth a 

garddwriaeth yng Nghymru.  

 

Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r effaith ddisgwyliedig a llywio argymhellion polisi, 

comisiynwyd ymchwil ychwanegol gan gyrff arbenigol. Cwblhawyd yr ymchwil hon ar ôl 

cyflwyno'r Memorandwm Esboniadol (EM) / Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA) a oedd yn 

barod i gefnogi hynt y Bil yn y Senedd. Am y rheswm hwn, ni chafodd y canfyddiadau eu 

cynnwys yn yr EM/RIA. 

 

Ymchwil Ychwanegol 

 

Cwblhawyd dau bapur ymchwil ym mis Awst 2022: 

 

• Adolygiad Llenyddiaeth: The use of oxo-degradable plastic in Welsh agriculture by Dr 

William Stiles - IBERS, Prifysgol Aberystwyth 

 

• Oxo-degradable and Oxo-Biodegradable Plastic use in Agriculture and Horticulture in 

Wales gan JP Metcalfe – ADAS 

 

Crynodeb o Ganfyddiadau Allweddol  

 

• Nododd y ddau bapur fod plastig oxo-ddiraddiadwy ac oxo-bioddiraddiadwy yn cael effaith 

negyddol ar yr amgylchedd, er eu bod hefyd yn cydnabod bod ymchwil yn y maes hwn yn 

parhau. Nid yw papur ADAS yn sôn am effeithiau amgylcheddol plastig oxo-

bioddiraddiadwy. Nododd Dr Stiles fod gan y mathau hyn o blastig "botensial uchel i arwain 



at lygredd microplastig", yn enwedig "lle nad yw amodau amgylcheddol yn hyrwyddo 

dadansoddiad yn dameidiau digon bach" neu mewn amodau lle mae unrhyw brosesau 

biolegol yn rhedeg yn arafach na'r prosesau darnio cychwynnol 

 

• Rhybuddiodd astudiaeth ADAS hefyd am lygredd microblastig sy'n gysylltiedig â 

chynhyrchion plastig oxo-ddiraddiadwy, gan bwysleisio bod microblastigau yn mynd i mewn 

i'r gadwyn fwyd, ac nid yw "effeithiau biogyrchu microblastig ar iechyd anifeiliaid a dynol 

wedi eu deall yn llawn eto". 

 

• Mae plastig yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn amaethyddiaeth. Mae plastig 

confensiynol, sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer lapio silwair, gorchuddion cnydau arnofiol, neu 

orchuddion twnneli poly, yn fwy gwydn a gellir ei adfer a'i ailgylchu cyn iddo ddechrau torri i 

lawr yn ddarnau a microblastigau. 

 

• Yn ôl ADAS, prif ddefnydd amaethyddol y plastigau oxo-ddiraddiadwy ac oxo-

bioddiraddiadwy yng Nghymru yw ar gyfer plastig tomwellt ar gyfer tyfu indrawn/corn melys, 

mathau cynnar o datws, llysiau a ffrwythau, fel mafon a chwrens duon. Prif bwrpas plastig 

tomwellt yw atal chwyn. 

 

• Mae tomwellt oxo-ddiraddiadwy yn llai addas i'w hailgylchu na ffilm blastig draddodiadol, 

oherwydd eu lefel o halogi gan bridd. O'u gadael yn eu lle, mae'r tomwellt hyn yn diraddio 

ac yn chwalu ar y safle, gan arwain at lygredd microblastig posibl o'r pridd.  

 

• Mae'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer defnyddio plastig oxo-ddiraddiadwy mewn 

amaethyddiaeth yn gyfyngedig. Mae'r data sydd ar gael yn dangos bod y DU, yn gyffredinol, 

yn un o'r defnyddwyr lleiaf o blastigau diraddiadwy mewn amaethyddiaeth, o'i gymharu â 

gwledydd eraill yr UE. 

 

• Yn yr UE, mae tua 2% o'r holl blastig a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth yn cael ei 

ystyried yn oxo-ddiraddiadwy. Defnyddir y rhan fwyaf ohono mewn garddwriaeth fel plastig 

tomwellt.  

 

• Tybir bod cyfraddau mabwysiadu yn y DU gyfan yn isel iawn, sy'n golygu bod 

"presenoldeb plastig diraddiadwy fel cyfran o ddefnydd plastig amaethyddol Cymru yn isel 

iawn ar hyn o bryd." (Dr Stiles) 

 

• Daeth ADAS i'r casgliad bod defnyddio plastig ddiraddiadwy yng Nghymru yn gyfyngedig i 

leiafrif o gnydau, ac felly mae disgwyl mai bach iawn fydd effaith y gwaharddiad arfaethedig. 

Fodd bynnag, un o'r effeithiau a nodwyd oedd cynnydd yng nghost cynhyrchu ar gyfer y 

cnydau yr effeithiwyd arnynt. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 


