
Gwella maethiad yr hwch i helpu’r perchyll i oroesi

Bydd y perchyll mewn mwy o risg o farw ar  
ôl iddynt gael eu geni pan fyddan nhw’n  
cystadlu am golostrwm a’r ychydig o le sydd  
ganddyn nhw wrth y deth, yn arbennig os  
byddant yn ysgafn yn cael eu geni. Bydd  
ganddyn nhw rywfaint o egni wrth gefn wrth  
gael eu geni ond bydd arnyn nhw angen rhagor yn gyflym i 

oroesi. Gall ffactorau eraill fel cynhesrwydd o wresogi dan y llawr, lampau gwres neu wellt er 
enghraifft, fod yn help sylweddol i’r perchyll oroesi - gan eu helpu i gadw eu hegni a threulio 
rhagor o amser yn yfed colostrwm i gael yr egni a’r imiwnedd angenrheidiol.

Mae’r tri diwrnod cyntaf, felly, yn allweddol i’r perchyll, yn gyntaf i gael colostrwm ac yna cael 
llaeth cyntaf yr hwch sy’n llawn braster. Gan fod llaeth yr hwch yn rhan mor allweddol o 
oroesiad y perchyll, mae canolbwyntio ar ei maethiad pan fydd yn dorrog hefyd yn bwysig. 
Yr elfennau allweddol yw faint o laeth mae hi’n ei gynhyrchu, ansawdd a chyfansoddiad y 
colostrwm y mae’n gallu ei gynnig i’w pherchyll.

Mae porchell sy’n cael digon o golostrwm, (>200g) yn fwy tebygol o 
oroesi felly mae gwaith ar y gweill i fagu hychod sy’n cynhyrchu mwy 
o golostrwm o well ansawdd. Mae’n hysbys hefyd bod maethiad tra 
bydd yr hwch yn dorrog yn cael dylanwad ar ansawdd y colostrwm er 
bod angen bod yn ofalus wrth sicrhau bod yr elfennau cywir yn cael eu 
hychwanegu at y diet. Er enghraifft, gall ffynonellau braster a ffibr (e.e. 
betys melys wedi ei falu) o’r math cywir gynyddu’r cynnyrch, gwella’r 
cyfansoddiad a hefyd gynyddu faint o golostrwm mae’r perchyll yn ei 
gymryd. Gwelwyd cyfraddau tyfu dyddiol y perchyll yn cynyddu hefyd 
pan fydd diet yr hwch pan fydd yn dorrog yn cynnwys y mathau iawn  
o brotein h.y. protein yn cynnwys y teulu arginin o asidau ammino.  
Bydd y perchyll yn drymach wrth eu geni a byddant yn sugno’n well hefyd. 

O ystyried y cyfan y gellir ei wneud i addasu’r cynnyrch colostrwm a’i ansawdd i gynorthwyo’r perchyll 
i oroesi mae’n werth cynnig diet gwahanol i’r hwch pan fydd yn dorrog i’r un y bydd yn ei gael wrth 
laetha ar ôl i’r perchyll gael eu geni.

Mae’r cyfraddau tyfu gorau ar ôl geni yn cael eu cyflawni wedyn 
trwy gynnal y maeth y mae’r porchell yn ei gael o laeth yr hwch 
e.e. bwydo dwysfwyd iddo cyn iddo gael ei ddiddyfnu. Mae hyn 
hefyd o fudd i’r hwch trwy leihau dibyniaeth y perchyll ar faeth a 
roddir gan yr hwch a’i galluogi i adfer cyflwr ei chorff.

Am ragor o wybodaeth gweler ein herthyglau Cyswllt Ffermio Gwella’r nifer o berchyll sy’n  
goroesi: dull maethol i’r hwch a’r perchyll a Gwella’r gyfradd o berchyll sy’n goroesi: rheoli o’u bridio i’w 
geni gan Dr Ruth Wonfor.

www.llyw.cymru/cyswlltffermio
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