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Cefndir 

Mae gan asbaragws botensial sylweddol yng Nghymru gan ei fod yn gnwd uchel ei 

werth sy’n denu lefelau gwerthiant da yn uniongyrchol o’r fferm. Mae’r cnwd yn llenwi’r 

bwlch rhwng diwedd mis Ebrill a diwedd mis Mehefin pan nad oes llawer o gnydau 

eraill ar gael yn y DU. Er bod galw mawr am asbaragws, mae’r costau sefydlu’n uchel 

a’r cyfnod hir cyn y cynhaeaf cyntaf yn golygu nad yw tyfu’r cnwd yn ddewis deniadol 

i dyfwyr ar raddfa fechan. 

Nod y prosiect hwn yw monitro allbynnau a meincnodi twf asbaragws organig ar raddfa 

cae, o’i sefydlu nes y cynhaeaf cyntaf, ar ddwy fferm yn Sir Fynwy. Bydd asesu 

hyfywedd asbaragws organig yn arwain at ddatblygu dealltwriaeth drylwyr o ofynion 

ymarferol ac ariannol tyfu’r cnwd hwn, yn ogystal â darparu gwybodaeth ddefnyddiol 

i’r sector ehangach. 

Crynodeb o’r prosiect - Blwyddyn 1 

Gan nad oedd unrhyw asbaragws organig ar gael, roedd angen rhanddirymiad gan 

gyrff ardystio er mwyn defnyddio asbaragws cymeradwy nad oedd yn organig. 

Dewiswyd y rhywogaethau Geinlim, Portlim a Backlim gan fod ganddynt gyfnodau 

cynaeafu amrywiol. Cafodd cyfanswm o 40,000 corun asbaragws ei archebu ar gyfer 

y ddau safle, sef cyfanswm sydd ychydig o dan un hectar y safle (22,000 corun 

asbaragws yr hectar neu 2.2 corun/m2).  

Cafodd y pridd ei brofi yn y ddau gae a dangosodd hyn fod angen calch. Roedd lefelau 
ffosfforws (P) a photasiwm (K) yn isel ar y ddwy fferm. I ddechrau, roedd yn anodd 
cael gafael ar yr ychydig o galch a oedd ei angen ar gyfer y ddau gae, sef pedair 
tunnell yr hectar. Roedd hefyd yn anodd cael gafael ar gontractwyr gyda phrofiad o 
blannu asbaragws. Yn y diwedd, daethpwyd o hyd i gontractwyr ond roedd angen 
cyngor ar ddulliau o blannu a mentora arnyn nhw a’r ffermwyr gan yr arbenigwr 
garddwriaeth Chris Creed o ADAS. 

Cyrhaeddodd yr asbaragws ar ddiwedd mis Ebrill 2018 a phlannwyd cae Square Farm 
yn gyntaf. Roedd amodau’n dda yn gyffredinol ac roedd y cae yn draenio’n naturiol. 
Cwblhawyd y gwaith o baratoi’r ddaear a phlannu ar ôl wyth diwrnod o ganlyniad i’r 
glaw. Gall gwelyau asbaragws gynyddu erydiad y pridd, felly, cafodd stribedi byffer eu 
gadael er mwyn lleihau colledion ym mhridd y caeau. Mewn systemau confensiynol, 
mae erydiad yn broblem fwy difrifol gan fod yna llai o chwyn i atal dŵr ffo. 

 



 
Plannu asbaragws ar Square Farm. 

 
Gwaethygodd y tywydd a rhwystrodd hyn fferm Trealy rhag plannu’r asbaragws am 
bythefnos arall. Cafodd yr asbaragws ei gadw mewn sied heb do gydag un haen o 
rwyd a tharpolin i’w gorchuddio. Plannwyd dau gae cyfagos ar fferm Trealy. Roedd y 
math o bridd yn drymach a’r ddaear yn amlwg yn wlypach wrth blannu. Eto, roedd y 
plannu wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl. 
 
 
Sefydlu/Plâu 

Sefydlodd yr asbaragws yn dda ar y ddwy fferm er gwaethaf y gwanwyn gwlyb a’r haf 
poeth/sych. Sefydlodd chwyn fel troed-yr-ŵydd gwyn (Chenopodium album) ac ysgall 
(Cirsium spp.) ond nid oeddent yn cael eu hystyried yn fygythiad sylweddol i 
ddatblygiad yr asbaragws. Cododd y ddwy fferm y rhychau asbaragws. O ystyried yr 
agosrwydd at y coetir, gallai ceirw fod wedi bod yn fygythiad i’r planhigion asbaragws 
ifanc. Serch hynny, mae’n ymddangos nad ydynt wedi effeithio ar y cnwd hyd yn hyn. 
Roedd gwlithod yn broblem ar fferm Trealy felly cafodd pelenni ffosffad fferrig, sydd 
wedi’i ardystio’n organig, eu gwasgaru ar gyfraddau yn unol â’r awgrymiadau ar y 
label. Datrysodd hyn y broblem. 

 
Cafodd stoc eu cyflwyno i bori’r coesynnau rhedynog heneiddiol. Mae’r lluniau o fferm 
Trealy isod yn dangos mai porfa sydd wedi sefydlu fel y prif fath o chwyn. 
 
 
 
 
 



 

 
Chwyn ar fferm Trealy – yn gynnar yng ngwanwyn 2019. 

Asesiadau  

Cynhaliwyd asesiadau ar y coesynnau rhedynog ar y ddwy fferm ar 9 Gorffennaf 2018. 
Mae’r canlyniadau i’w gweld yn nhabl 1. Roedd uchder y coesynnau rhedynog Geinlim 
yn Trealy yn is oherwydd iddo gael ei blannu’n hwyrach. 

Tabl 1: canlyniad yr asesiad ar y coesynnau rhedynog.  

Rhywogaeth Safle Nifer y coesynnau 

rhedynog / m ar 

gyfartaledd 

Uchder cyfartalog 

(cm) 

Portlim Square Farm 8.4 97.9 

 Trealy Farm 5.1 95.9 

Backlim Square Farm 12.0 101.5 

 Trealy Farm 6.1 91.7 

Geinlim Square Farm 10.8 91.2 

 Trealy Farm 9.4 75.2 

 



Cafodd maint, pwysau a nifer y blagur ar y corun eu hasesu ar 29 Mawrth 2019, fel y 

gwelir yn nhabl 2. 

 
Tabl 2. Canlyniadau’r asesiadau ar y corun. Sgôr y corun: 5 yn fawr ac 1 yn fach.  

Rhywogaeth Safle Pwysau’r 

Corun ar 

gyfartaledd 

(kg) 

Nifer y blagur 

ym mhob Corun 

ar gyfartaledd 

Cyfartaledd 

Sgôr y Corun  

(1-5) 

Portlim Square Farm 0.6 11.5 3.4 

 Trealy Farm 0.5 12.6 3.9 

Backlim Square Farm 0.9 14.1 4.3 

 Trealy Farm 0.45 10.4 2.5 

Geinlim Square Farm 0.9 15.3 4.3 

 Trealy Farm 0.39 11.9 2.5 

 

Yn gyffredinol, roedd yr asbaragws yn perfformio’n well ar Square Farm ble cafodd y 
caeau eu paratoi ymhell cyn plannu, a chafodd yr asbaragws ar fferm Trealy ei 
blannu’n hwyr. Roedd uchder a nifer y coesynnau rhedynog yn uwch ar Square Farm; 
serch hynny, roedd sefydliad yr asbaragws yn dda ar y ddau safle a thyfodd y cnydau’n 
dda o ystyried y tymor sych. Dyma hefyd y tueddiad ar gyfer canlyniadau pwysau’r 
asbaragws a godwyd ar wahân i Bortlim a oedd ychydig yn drymach ar fferm Trealy. 

Y flwyddyn gyntaf yw’r anoddaf o ran sefydlu, felly mae’r canlyniadau hyn yn galonogol 
ac mae’n ymddangos fod trin y tir yn gyson a chodi’r rhychau ychydig yn effeithiol o 
ran twf a rheoli chwyn. 

 

Y Camau Nesaf: 

Bydd strategaeth gwrteithio’n cael ei ddatblygu wrth i’r cnwd sefydlu ymhellach. Mae 
yna bosibilrwydd o ddefnyddio cyflenwad o wrtaith ieir organig. 

Bydd angen rheoli chwyn drwy godi’r rhychau. Bydd Chris Creed, ADAS yn llunio 
protocol ar gyfer codi’r rhychau pan fydd y cnwd yn hawdd i’w weld er mwyn osgoi 
niwed wrth ei drin. 

Gan fod yr asbaragws yn dod i’r golwg yn y gwanwyn, bydd pob cae yn cael ei fonitro 
am fywiogrwydd, nifer y coesynnau a phlâu, a heintiau.  

 

  



Crynodeb o’r Prosiect (Diwedd Blwyddyn 1) 

Mae’r ddwy fferm wedi sefydlu gwelyau’r asbaragws. Roedd pridd trwm ac amodau 
gwlypach yn golygu bod sefydlu’r cnwd ar fferm Trealy yn llai llwyddiannus nag ar 
Square Farm. Serch hynny, mae sefydliad yr asbaragws yn cael ei ystyried yn 
foddhaol ar y cyfan. 

Roedd costau sefydlu’n uwch na’r disgwyl gan atgyfnerthu’r ffaith fod costau 
cychwynnol asbaragws yn uchel heb unrhyw adenillion ar y buddsoddiad yn syth. 
Roedd diffyg gweithwyr arbenigol i gwblhau’r gwaith sefydlu, yn ogystal â’r ardaloedd 
gymharol fach, hefyd yn cael eu nodi fel problemau. 

Mae’r ffermwyr wedi gweithio’n dda gyda’r arbenigwr organig (Chris Creed) sydd wedi 
darparu mentora parhaus i’r grŵp. Wrth i’r tymor newydd agosáu, bydd pwyslais yn 
cael ei roi ar y maeth priodol a rheoli chwyn/plâu er mwyn sicrhau bod y cnwd yn 
medru sefydlu ei hun ymhellach cyn y cynaeafu yn y dyfodol. 

 


