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Cynnwys “Bydd cyflwyno technolegau newydd neu gymryd 
agwedd arloesol tuag at arferion rheolaeth yn bwysig 
ar gyfer busnesau wrth iddynt wynebu heriau’r 
dyfodol. Mae EIP Wales yn cynnig cyfle gwych i grwpiau 
o ffermwyr a choedwigwyr roi cynnig ar syniadau 
newydd gyda digon o gefnogaeth i’w harwain.”

“Mae EIP Wales yn gynllun cydweithredol gwych 
sy’n cynnwys Cyswllt Ffermio a’r Ganolfan Cyfnewid 
Gwybodaeth a leolir yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Wrth 
i bawb weithio ynghyd â’r grwpiau sy’n dod i’r amlwg, 
rydym yn gweld syniadau a thechnolegau newydd a allai 
ddod â buddion sylweddol i’r sector amaeth ehangach.”

Lynfa Davies 

- Rheolwr Prosiect EIP Wales a Rheolwr  
Cyfnewid Gwybodaeth ar ran Cyswllt Ffermio

Yr Athro E. Wynne Jones OBE FRAgS 

- Aelod Bwrdd Adolygu EIP Wales a Chadeirydd  
Bwrdd Cynghori Strategol Cyswllt Ffermio
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EIP - 
Agwedd newydd 
tuag at arloesedd 
Lansiwyd Partneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer 
cynhyrchiant Amaethyddol a Chynaliadwyedd 
(EIP-AGRI) gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 
2012. Ei nod yw meithrin sector amaeth a 
choedwigaeth cystadleuol a chynaliadwy sy’n 
“cyflawni mwy o lai.”

Mae Menter a Busnes yn darparu’r cynllun 
EIP Wales ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae 
wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu 
Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa 
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig a Llywodraeth Cymru.

“Pwrpas EIP Wales yw gwireddu syniadau 
arloesol ar ffermydd a choetiroedd ar 
draws Cymru. Edrychaf ymlaen at glywed 
am lwyddiant a buddiannau’r prosiect yn  
y dyfodol.”

Lesley Griffiths AC 
- Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni,  

Cynllunio a Materion Gwledig

Beth yw EIP Wales?
Nod EIP Wales yw datrys problemau amaethyddol a choedwigaeth 
cyffredin trwy ddod â phobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol ynghyd.

Gall pob prosiect sy’n cael ei gymeradwyo hawlio hyd at £40,000 a 
gallant redeg am uchafswm o dair blynedd. Mae’n gyfle i ffermwyr a 
choedwigwyr roi eu syniadau ar waith, a threialu technolegau, cynnyrch 
neu dechnegau newydd.

Y Gofynion
Mae’n rhaid i’r prosiect fod yn arloesol ac ymdrin â phroblemau amaethyddol 
lle bydd y canlyniadau o fudd i’r diwydiant amaeth a choedwigaeth ehangach. 
Dylai’r prosiect anelu at ychwanegu at ganlyniadau ymchwil cynradd.

Mae’n rhaid i bob prosiect gynnwys:

• Dau ffermwr neu goedwigwr o fusnesau gwahanol sydd wedi’u cofrestru 
gyda Cyswllt Ffermio.

• Un aelod ychwanegol a allai fod yn ymchwilydd, ymgynghorydd, corff 
anllywodraethol neu fusnes amaethyddol / coedwigaeth.
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Prosiectau Arloesol
Mae EIP Wales yn awyddus i gyllido 45 
prosiect yng Nghymru erbyn 2023. Mae’r 
prosiectau sydd wedi cael eu hawdurdodi 
eisoes yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o 
broblemau o fewn y diwydiant amaeth.

Prif ffocws prosiectau:

• Datrysiadau technegol i gynyddu 
cynhyrchiant neu effeithlonrwydd adnoddau

• Gwasanaethau ecosystem
• Natur ymarferol y pridd
• Rheolaeth dŵr
• Datrysiadau integredig i’r gadwyn gyflenwi
• Meincnodi ac arloesedd rheolaethol i 

gynhyrchwyr
• Datblygu cynlluniau newydd ym maes 

ansawdd bwyd ac iechyd da byw

Camau EIP Wales

Cam 1 – Y cam cyntaf yw rhannu eich syniad gyda ni trwy gwblhau’r 
ffurflen ymholiad ar dudalen EIP Wales ar wefan Cyswllt Ffermio.

Cam 5 – Ar ddiwedd y prosiect gobeithio bod datrysiad i’r broblem 
wedi cael ei ddarganfod. Bydd y canlyniadau’n cael eu rhannu gyda’r 
diwydiant amaethyddol a choedwigaeth ehangach ar draws Ewrop.

Cam 4 – Os yw eich syniad o fewn cwmpas EIP Wales, byddwch  
yn cael y cyfle i weithio gyda Brocer Arloesedd. Bydd y Brocer 
Arloesedd yn eich helpu i droi eich syniad yn brosiect ac yn eich 
arwain trwy’r broses ymgeisio, a hwyluso’r broses trwy gydol ei oes.

Cam 3 – Bydd y Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth a leolir yn IBERS 
yn cynnal archwiliadau llenyddiaeth gefndirol ar eich rhan i weld 
pa wybodaeth sydd eisoes ar gael ynglŷn â’ch pwnc.

Cam 2 – Byddwn yn trafod a yw eich syniad o fewn cwmpas  
EIP Wales.

“I fod yn onest, doeddwn i ddim yn disgwyl 
gweld cymaint o syniadau gwahanol yn 
cael eu cyflwyno fel rhan o’r prosiect. Ers 
dechrau’r swydd, rwyf wedi dysgu llawer 
am dechnolegau newydd a allai ddod â 
nifer o fuddiannau ar lefel fferm.”

Owain Rowlands 
- Swyddog Prosiect EIP Wales 

ar ran Menter a Busnes
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Rheoli clwy tatws gan ddefnyddio elfennau  
o blanhigion cynhenid di-fwyd

Gall clwy tatws effeithio ar elw’r fferm gan y 
gall yr afiechyd arwain at weld y cnwd cyfan 
yn methu. Dengys amcangyfrifon diweddar 
y gall rheoli’r afiechyd cyffredin gostio 
cymaint â £70m i’r diwydiant ar draws y 
Deyrnas Unedig ar flwyddyn ddrwg. 

Mae’r prosiect hwn yn helpu i ddatblygu 
bio-blaleiddiad naturiol trwy ddefnyddio 
cyfansoddyn cemegol (saponin) a geir 
mewn eiddew cyffredin. 

“Gall y treial hwn arwain 
at gyfle newydd sbon yn 
y farchnad, i dyfu eiddew 
yn fasnachol, a defnyddio’r 
saponin naturiol sydd ynddo  
i helpu tyfwyr organig i 
leihau effaith clwy’r tatws.”
Bydd y bio-blaleiddiad a gynhyrchir yn anelu 
i gynnig dewis gwahanol effeithiol, naturiol 
ac isel ei gost o bosibl, i drin clwy’r tatws. 

“Bydd hyn yn lleihau’r 
cnydau sy’n cael eu 

gwastraffu gan glwy’r tatws 
ac o ganlyniad uniongyrchol 
yn caniatáu cynnydd yng 
ngwerthiant tatws, gwell 
trosiant a gwell proffidioldeb.”  
Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan 
gynrychiolwyr o’r Sarvari Research Trust, 
Emerald Crop Science a Naturiol Ltd ac 
mae’r plotiau treialu ar ddwy fferm, Ty’n 
yr Helyg ger Llanrhystud a Henfaes ym 
Mhrifysgol Bangor.

Asesu potensial profion genomig i heffrod llaeth  
i gynyddu’r gwelliant genynnol a’r elw ariannol

Trwy EIP Wales, mae grŵp o ffermwyr 
o Ogledd Cymru yn anelu at wneud 
y mwyaf o elw ffermydd trwy gyflymu 
cynnydd eu buchesi llaeth wrth fridio.

35% yw dibynadwyedd etifeddu 
nodweddion o’r mynegai pedigri 
traddodiadol. Trwy ddefnyddio profion 
genomig i fesur DNA ar gyfer cynhyrchu, 
math, ffrwythlondeb a nodweddion iechyd 
gall hyn gynyddu’r dibynadwyedd i 70%.

 “Bydd symud y datblygiad 
modern hwn i raddfa fferm yn 
werthfawr iawn i’r diwydiant 
trwy gyflymu datblygiad y 
fuches, rhoi hwb i allu’r fferm i 
gystadlu a’i chynaliadwyedd.”
Bydd y prosiect yn ariannu profion 
genomig ar 410 o heffrod Holstein 
Friesian yn bennaf i asesu eu potensial 
genynnol. Mae’r wyth fferm wedi 
rhestru’r nodweddion y maent yn  
anelu i’w gwella yn eu buchesi a bydd  
y cynnydd tuag atynt yn cael ei asesu 
dros eu cyfnod llaetha cyntaf. 

Nod y prosiect yw:
• Cynhyrchu coeden benderfyniadau ar 

gyfer defnyddio genomeg.
• Pennu’r berthynas rhwng y potensial 

trosglwyddo genomig (PTA) a’r gwir 
berfformiad.

• Cael gwell dealltwriaeth o broffil 
genynnol y fuches, y cyfeiriad y mae’n 
teithio iddo ac effaith penderfyniadau 
bridio ar bob fferm sy’n cymryd rhan.

• Cynhyrchu dadansoddiad mantais/cost 
profi genomig ar gyfer sefyllfa pob fferm.

“Trwy fuddsoddiad bach mewn 
profi genomig, gall cynlluniau 
bridio gael eu hailstrwythuro 
i gael y cynnyrch gorau o’r 
adnoddau mwyaf gwerthfawr 
ar y fferm laeth, y fuches.”
Y dasg gyntaf i’r ffermwyr fydd dewis yr 
heffrod i’w cynnwys yn y prawf. Bydd 
samplau DNA yn cael eu cymryd o’r 
heffrod cyn eu hanfon i gael proffil 
genynnol mewn pryd at y tro cyntaf y 
byddant yn bridio yn 13-15 mis oed.
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Systemau porthiant amgen ar gyfer tir ymylol

Mae dwysáu a diwydiannu arferion ffermio 
wedi arwain at leihau porfa barhaol 
sydd â chyfoeth o rywogaethau a’i throi 
yn borfa sy’n cynnwys un neu ddau o 
rywogaethau yn unig. Ar un adeg, roedd 
glaswelltiroedd â chyfoeth o rywogaethau 
yn gyffredin ledled y Deyrnas Unedig, ac 
roeddent yn cynnal amaethu tir glas, pridd 
â gweithgarwch iach, a fflora a ffawna 
toreithiog ac amrywiol.

Y gwanwyn hwn, bydd 3 fferm ucheldir 
yn Ne Cymru yn ail-hau 4-5 hectar o dir 
ymylol gyda gwndwn aml-rywogaeth yn 
erbyn gwndwn confensiynol o rhygwellt/
meillion gwyn er mwyn cymharu 
allbynnau o’r ddau system fel rhan o 
brosiect tair mlynedd EIP Wales.

Cynllun Prosiect
• Bydd y caeau yn cael eu chwistrellu gyda 

glyphosad er mwyn lladd y glaswellt 
sydd yno eisoes cyn eu haredig a’u hau 
gyda dau gymysgedd hadau (gwndwn 
aml-rywogaeth (triniaeth) a rhygwellt/
meillion gwyn (rheolydd)).

• Bydd 50% o’r cae y cael eu hau gyda 
gwndwn aml-rywogaeth yn cynnwys o 
leiaf 5 rhywogaeth porfa, 3 codlys a 3 

rhywogaeth llysiau ac 50% arall y cae yn 
cael ei hau gyda chymysgedd o rygwellt a 
meillion gwyn ar 14kg/yr erw.

• Yn y flwyddyn gyntaf bydd asesiad yn cael 
ei gynnal ar ba mor dda mae’r hadau yn 
sefydlu a faint gwell yw’r hadau na’r borfa 
chwyn a’r chwyn llydanddail annymunol.

• Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn bydd y 
prosiect yn monitro cynhyrchiant ac 
ansawdd y porthiant, perfformiad y da 
byw a phoblogaeth yr infertebrat yn y 
gwndwn newydd.

Mae tiroedd Cymru’n amrywio’n 
sylweddol o ran ansawdd a 
ffrwythlondeb pridd, felly bydd deall 
effeithiolrwydd gwahanol gyfansoddiadau 
porfa’n arwain at ddull mwy effeithlon a 
phenodol o hau glaswellt ar dir ymylol.

Os bydd cynyddu amrywiaeth blodau 
hefyd yn gallu lleihau’r amser gofynnol 
i besgi ŵyn a/neu wella iechyd 
anifeiliaid, gallai glaswelltir gwirioneddol 
amlrywoaeth gynnig cyfle i reoli tir ymylol 
yng Nghymru ar gyfer cynhyrchiant a 
bioamrywiaeth cyffredinol.

Lleihau’r defnydd o wrthfiotigau ar ffermydd 
defaid dros gyfnod ŵyna trwy reoli arfer gorau  
a gwella maeth a hylendid

Mae’r baich o heintiau gydag  
ymwrthedd gwrthficrobaidd yn cynyddu 
ledled y byd ac yn fygythiad difrifol 
i iechyd anifeiliaid a phobl. Mae’r 
prosiect hwn yn datblygu ymhellach ar 
yr ymchwil bod newid arferion rheoli’r 
ddiadell, trwy wella maeth a hylendid 
yn bennaf, yn gallu lleihau’r angen am 
wrthfiotigau, gan gynyddu cynhyrchiant 
a chadw safon uchel o iechyd a lles 
anifeiliaid ar yr un pryd. 

Mae hefyd yn darparu cyflenwad bwyd 
iach a diogel mewn cyfnod o bryderu 
fod anifeiliaid cynhyrchu bwyd yn 
cyfrannu at ddatblygiad ymwrthedd pobl 
i wrthfiotigau.

Mae yna bosibilrwydd y bydd targedau 
byd-eang yn cael eu gosod er mwyn 
lleihau’r defnydd o wrthfiotigau (pob kg/
pwysau anifail) mewn da byw sy’n cael 
eu trin i lefel a gytunir arni ym mhob 
gwlad. Hefyd, mae’n debygol y bydd 
cyfyngiadau ar ddefnyddio gwrthfiotigau 
mewn da byw sydd hefyd yn bwysig 
iawn i iechyd pobl. Bydd cymryd camau i 
leihau’r defnydd o wrthfiotigau nawr, yn 
ei gwneud hi’n haws i’w reoli pan fydd y 
targedau yn cael eu rhoi ar waith.

Amcanion y Prosiect
• Hyrwyddo defnydd cyfrifol o 

wrthfiotigau er mwyn cadw 
effeithiolrwydd cyffuriau a rheoli 
costau.

• Magu hyder ffermwyr o ran llunio 
dogn ac arferion rheoli, lleihau defnydd 
proffylactig o wrthfiotigau yn ystod 
ŵyna gan gynnal a gwella iechyd a lles.

• Gwella maeth ac arferion rheoli 
er mwyn cynyddu egni, lleihau 
marwolaethau a lleihau buddsoddiad 
mewn pesgi.

• Rhoi pŵer i’r genhedlaeth nesaf o 
ffermwyr i fabwysiadu dewis gwahanol 
i wrthfiotigau a’u helpu i fod yn fwy 
gwydn.
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Sut i gysylltu â ni
E-bost: eipwales@menterabusnes.co.uk 

Gwefan: www.llyw.cymru/cyswlltffermio


