Rheoli ectoparasitiaid ar ffermydd defaid organig yng
Nghymru
Ar hyn o bryd does fawr o wybodaeth am yr
arferion presennol o ran rheoli
ectoparasitiaid ym mhreiddiau defaid
organig Cymru.
Er mwyn unioni’r diffyg gwybodaeth yma,
cynhaliwyd arolwg i archwilio’r arferion
presennol o ran rheoli ectoparasitiaid ar
ffermydd defaid organig yng Nghymru
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pryfed yn unig
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preiddiau rhag clefyd
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Roedd 58% o ffermwyr
organig yn trin eu defaid rhag
ectoparasitiaid. Roedd 67% o
ffermwyr anorganig wedi trin
eu defaid rhag ectoparasitiaid
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Gofynnwyd i ffermwyr;
• A ydynt yn trin/rheoli rhag
ectoparasitiaid?
• Rhag pa ectoparasitiaid y
byddant yn trin?
• Sut y byddant yn trin/rheoli
ectoparasitiaid?
• Sut y byddant yn cael gwared â’r
cemegau?
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defnyddio trochi’n unig i drin
ectoparasitiaid
Mae 54% o ffermwyr organig yn
defnyddio triniaethau arllwys ar gyfer
rheoli ectoparasitiaid
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Yn gyffredinol, bu 16% o ffermwyr
organig yn defnyddio trochiad bas
SP i drin defaid ag ectoparasitiaid.
Bu 24% o ffermwyr anorganig yn
defnyddio trochiad bas SP.
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defaid trwy’u trochi’n
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Heb ddweud

Y prif bwyntiau
• Mae canran tebyg o ffermwyr organig ac anorganig yn trin eu preiddiau rhag
plâu ectoparasitiaid
• Er bod y clafr wedi’i restru fel un o’r prif ectoparasitiaid i breiddiau organig ac
anorganig, fel ei gilydd, dim ond 3% o breiddiau organig oedd yn cael eu trin
rhag y clafr a dim ond 11% o breiddiau anorganig
• Ceir dryswch o ran beth yw’r driniaeth fwyaf addas ar gyfer ectoparasitiaid
penodol.
• Dim ond 16% o ffermwyr defaid organig sy’n defnyddio cynhyrchion trochi bas
SP
• Nid oes fawr o dystiolaeth i awgrymu bod ffermwyr organig yn cyfrannu’n
anghyfartal i lefel achosion llygredd bas SP
Cyhoeddwyd y canlyniadau yma yn yr adroddiad Controlling ectoparasites on Welsh
organic sheep farms, gan Barbara McLean a David Frost, ADAS Pwllpeiran, 2003.
Gweler www.organic.aber.ac.uk/library/ectoparasiteswales.pdf
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