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Cyswllt Ffermio… eich cynorthwyo i 
arwain eich busnes yn ei flaen
Beth bynnag fydd yn ein hwynebu yn y dyfodol, 
beth bynnag ddaw i’n rhan yfory, bydd Cyswllt 
Ffermio wrth law i’ch helpu chi a’ch busnes i ffynnu.

Gall busnesau sydd wedi cofrestru fanteisio 
ar amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth, 
arweiniad a hyfforddiant, wedi’u teilwra i’ch 
gofynion personol a’ch busnes. Mae nifer o 
wasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, eraill yn 
cynnig hyd at 80% o gymhorthdal i fusnesau 
cymwys.

Gyda’n cymorth gallwch...

•  gynyddu allbynnau ac effeithlonrwydd ar draws 
bob maes o’ch gwaith drwy gynlluniau 
busnes ac ariannol

•  cael mynediad at gymorth busnes a 
chyngor technegol, wedi’i deilwra i’ch 
anghenion busnes drwy ein Gwasanaeth 
Cynghori; y rhaglen Mentro; cymorthfeydd 
olyniaeth a chynllunio yn ogystal â phrosiectau a 
digwyddiadau sector-benodol

•  meincnodi eich perfformiad, pennu 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol a gweithio 
tuag at gynnydd a thwf

•  canfod meysydd i’w gwella a dod o hyd i 
atebion drwy ein rhwydwaith safleoedd 
arddangos; grwpiau trafod; mentora un-i-un a 
chymorthfeydd a chlinigau sector-benodol

•  datblygu sgiliau busnes ac ymarferol drwy 
ein rhaglen dysgu gydol oes sy’n cynnwys 
datblygiad proffesiynol parhaus; cyrsiau 
hyfforddiant byr wedi’u hachredu; modiwlau 
e-ddysgu; hyfforddiant iechyd a lles 
anifeiliaid a hyfforddiant TG

•  canolbwyntio ar ddatblygiad personol drwy 
ein grwpiau Agrisgôp sy’n seiliedig ar ddysgu 
gweithredol; yr Academi Amaeth; y Gyfnewidfa 
Rheolaeth a theithiau astudio

•  cael gwybod am yr arloesedd technolegol 
diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant 
a’r prosiectau ymchwil diweddaraf trwy ein 
rhwydwaith arddangos

Am wybodaeth bellach ynglŷ         n â meini prawf 
cymhwysedd ac i ddarganfod sut y gall Cyswllt 
Ffermio eich helpu chi a’ch busnes, ewch i  
www.llyw.cymru/cyswlltffermio.   
Neu, cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol -  
mae’r manylion cyswllt ar ein gwefan.

Yn ogystal â Rhwydwaith Arddangos 
Cyswllt Ffermio, edrychwch pa gymorth 
sydd ar gael i chi drwy ein... 

Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth 
- ein rhyngwyneb ar gyfer rhannu arfer 
gorau rhwng academyddion, cynghorwyr 
proffesiynol, ffermwyr a choedwigwyr

Lab Amaeth - dod ag unigolion blaengar 
ynghyd�sydd�wedi�llwyddo�i�gyflwyno�
arloesedd i’w busnesau

Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) 
- cymorth i brosiectau sy’n dangos dulliau 
arloesol o gysylltu ymchwil ag arferion 
ffermio neu goedwigaeth
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 Fferm Great Tre-rhew 

Newton Farm

Aberbranddu

Tynyberth

Rhiwgriafol

Orsedd Fawr

Cae Haidd Ucha

Fferm Plas Marian Mawr

Llysun

Moor Farm

Cymru

Bîff a Defaid Llaeth

Cyflwyniad
Swyddogaeth Cyswllt Ffermio 
yw ysbrydoli a herio ffermwyr 
drwy Gymru i gael y gorau 
o’u systemau ffermio, cadw 
busnesau ffermio a choedwigaeth 
cystadleuol, cadarn a chynaliadwy.

Ers 2015, mae ein rhwydwaith o 
12�o�ffermwyr�safleoedd�arddangos,�gyda�chymorth�
arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi 
bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon 
a�phroffidiol�o�reoli�eu�busnesau.�Mae�gwaith�y�
ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar 
a’u huchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad 
uchaf, yn cynnwys nifer o feysydd o fewn ffermio 
yn amrywio o reoli tir a thechnegau pori i reoli 
busnes a strategaethau stocio.   

Maent wedi dysgu pa systemau sy’n gweithio’n 
dda a pha rai nad ydynt mor llwyddiannus, gan 
weithredu dulliau newydd neu wahanol i gyrraedd 
eu nod. Bellach maent mewn sefyllfa gystadleuol 
gryfach a gwell i ddelio â natur gyfnewidiol y 
farchnad, ffynnu a llewyrchu.

Mae’r llyfryn yma’n rhoi ciplun o’r gwaith a wnaed 
yn ystod y tair blynedd diwethaf. Gobeithio y 
cewch chithau eich ysbrydoli a’ch annog wrth weld 
yr hyn sydd wedi cael ei wneud trwy weithredu 
dulliau�gweithio�arloesol;�cyflwyno�technolegau�
newydd i wella perfformiad ac ystyried sut y 
gallwch chithau hefyd gynyddu cynaliadwyedd 
hirdymor eich busnes.

Dewi Hughes 
Rheolwr Datblygu Technegol, Cyswllt Ffermio
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Irwel, Eirwyn a Heulwen Jones

•  Bîff a defaid

•  344 hectar: yn berchen ar 263 hectar, 
rhentu 81 hectar, yn ogystal â phori tir comin

•  81 hectar o goetir

Manylion y fferm

Aberbranddu

Cynyddu twf 
a chynhyrchiant 

glaswellt

Amcanion y fferm

Cynyddu’r ddiadell i 
1,200 mamog gyda 
gwell perfformiad 
ŵ   yna ar system 

fewnbwn llafur isel

Cynnal buches o 
58-60 o wartheg 
sugno, magu pob 
anifail cyfnewid a 
lloia’n�2�flwydd�oed

Gwerthu mwy o 
ŵ   yn yn gynt ac yn 

drymach er mwyn 
cynyddu’r glaswellt 

sydd ar gael

Prosiectau
•   Cymharu pa mor gost effeithiol yw pesgi ŵ   yn ar 

bum system wahanol

•   Pori cylchdro ar 1,250 troedfedd

•   Defnyddio dril uniongyrchol er mwyn gwella porfeydd

•   Rhaglen iechyd gwartheg ar gyfer BVD, 
Leptospirosis, IBR a chlefyd Johne

•  �Perfformiad�ffisegol�ac�ariannol�y�ddiadell�bridiau�
croes o’i gymharu â’r ddiadell Gymreig

•   Gwella cyfradd mamogiaid anffrwythlon a deall 
y rhesymau dros broblemau ffrwythlondeb gan 
ddefnyddio data gwirio MSD Animal Health ac 
ychwanegu elfennau hybrin

•   Lleihau colledion ŵ   yn o ganlyniad i glwy’r cymalau

940 o famogiaid, 365 
o ŵ   yn benyw, Cymreig 
Tregaron yn bennaf gyda 

rhai mamogiaid croes

56 o wartheg 
sugno, bridiau 

cyfandirol croes

4 hectar  
o�swêj

Cynllun hydro  
7kW

Pumsaint  SA19 8YEAberbranddu

•  Glastir Uwch

•  Tir yn codi o 650 troedfedd i 1,250 troedfedd

•  Lloia yn y gwanwyn

•  Gwerthu heffrod yn 18 mis a lloi gwryw yn 8-10 mis

•  Pob oen yn derbyn tag EID ar enedigaeth

4 Am ragor o fanylion ynglŷ            n â’r prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio: www.llyw.cymru/cyswlltffermio



Prosiect 1: Pum opsiwn ar gyfer pesgi ŵyn
Mae Irwel fel arfer yn pesgi 800 o ŵ   yn ar gaeau wedi’u hail hadu ac adlodd silwair rhwng mis Medi a mis Tachwedd.

Gweithgaredd
Cafodd pum grŵ   p o 62 o ŵ   yn gyda phwysau cyfartalog 
o�32kg�eu�dewis�a’u�pesgi�fel�a�ganlyn:

1. Cymysgedd o rêp porthiant a Rhygwellt Eidalaidd

2.  Cae wedi’i ail-hadu o’r newydd (porfa hirdymor a 
heuwyd ym mis Mai 2015)

3. Porfa aeddfed (yn pori porfa 10 mlwydd oed)

4. Porfa aeddfed gyda dwysfwyd

5.  Cadw dan do a bwydo dwysfwyd (CP14-16%) a gwellt

Cafodd ŵ   yn eu pwyso bob pythefnos hyd nes eu bod 
wedi pesgi. Cofnodwyd hefyd nifer y dyddiau hyd pesgi, 
kg o ŵ   yn�a�werthwyd/ha,�cyfanswm�y�dwysfwyd�a�
ddefnyddiwyd ynghyd â chostau ac elw ar fuddsoddiad.

Canlyniadau
Yr ŵ   yn a gadwyd dan do gan fwyta dwysfwyd 
a ddangosodd y Cynnydd Pwysau Byw Dyddiol 
(DLWG)�uchaf,�a’r�rhain�oedd�y�cyflymaf�i�besgi,�
gyda chyfradd besgi o 100% erbyn diwedd y 
prosiect. Fodd bynnag, o ran elw fesul oen, roedd 
yr ŵ   yn a fu’n pori’r borfa newydd yn perfformio’n 
well na’r holl grwpiau eraill.

Ni chafwyd perfformiad da gan y grŵ   p rêp oherwydd nad oedd y cnwd rêp wedi sefydlu a thyfu’n dda. 
Roedd defnyddio dwysfwyd yn lleihau’r elw ar gyfer ŵ   yn dan do ac yn yr awyr agored, er ei fod yn gwella 
cyfraddau twf yr ŵ   yn.

Mae pesgi ar borfa newydd  
o’i gymharu â dwysfwyd wedi arwain  
at elw ychwanegol o £4.68 yr oen neu 

£2,340 dros 500 o ŵ   yn

Grŵ  p

Cynnydd 
y grŵ  p 
(cyfan-
swm kg)

DLWG 
cyfarta-
log (g/
dydd)

Cynnydd 
cyfarta-
log fesul 
oen (kg 
mewn 69 
diwrnod)

% yr ŵyn 
wedi 
pesgi o 
fewn 69 
diwrnod

Cyfan-
swm 
costau  
£/grŵ  p

Cost 
fesul 
cynnydd 
kg (c)

Cost 
fesul oen 
(£)

Pwysau 
cyfar-
talog y 
carcas 

Cyfan-
swm 
gwerth 
cynnydd 
kg (£)

Elw dros 
gostau/
grŵ  p

Elw/oen 
(£)

Hen borfa 333 94 5.37 56 186.48 56 3.00 17.5 492.90 320.07 5.16

Porfa newydd 443 130 7.15 82 213.06 48 3.44 17.3 704.37 491.31 7.92

Dwysfwyd (ar y 
borfa)

470.5 154 7.84 90 638.79 136 10.30 17.5 748.01 109.22 1.76

Dwysfwyd dan do 526.5 229 8.49 100 680.99 121 10.98 16.9 837.14 201.15 3.24

Rêp 204.5 53 3.30 29 369.14 180 5.95 16.9 325.16 -43.98 -0.71

Amcanion

Gwerthuso’r system fwyaf cost effeithiol 
ac effeithlon i besgi ŵ   yn i sicrhau’r allbwn 
a’r�proffidioldeb�gorau.�Bu�Irwel�hefyd�yn�

cymharu cost effeithlonrwydd pesgi ŵ   yn yn 
hytrach na’u gwerthu fel ŵ   yn stôr.

Pumsaint  SA19 8YEAberbranddu
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Prosiect 2: Pori cylchdro ar 1,250 troedfedd
Mae pori cylchdro yn seiliedig ar egwyddor sicrhau mai unwaith yn unig y mae’r planhigyn glaswellt yn cael 
ei�bori,�ac�yna’n�cael�cyfle�i�orffwys�ac�ail�dyfu.�Fel�arfer,�mae�ardal�yn�cael�ei�bori�am�ddau�neu�dri�diwrnod�
cyn symud stoc a chaniatáu digon o amser i adfer, fel arfer am 16-24 diwrnod.

Sefydlodd Irwel naw padog i’w pori - chwe phadog 
un hectar a thri phadog dau hectar. Porwyd y 
padogau llai am ddau ddiwrnod, a’r padogau mwy 
am bedwar diwrnod cyn symud y defaid. Mesurwyd 
twf deunydd sych a pherfformiad y da byw.

Gweithgaredd

Roedd y cyfraddau stocio ar ardal y prosiect yn 
llawer�uwch�na’r�hyn�a�gyflawnir�fel�arfer.� 
Cafwyd�rhai�heriau:

•  Roedd twf glaswellt ym mis Mai yn rhy uchel felly 
tynnwyd dau hectar er mwyn cynhyrchu silwair

•  Roedd y galw’n uwch na’r twf gyda chymeriant 
uwch wrth i’r ŵ   yn drosi o laeth i borthiant a 
mwy o alw am laswellt yn ystod tywydd oerach

•  Roedd y padogau deuddydd yn haws i’w rheoli ac 
yn cynhyrchu mwy na’r padogau pedwar diwrnod

•  Roedd glaswellt yn tyfu’n rhy gryf yn y padogau 
pedwar diwrnod gan arwain at leihad yn y 
defnydd o laswellt

Mae Irwel yn bwriadu defnyddio pori cylchdro ar 
raddfa ehangach ar y fferm drwy leihau maint y 
caeau a gosod cafnau dŵ   r parhaol

Canlyniadau

Amcanion
•  Dangos bod modd i bori cylchdro weithio’n 

llwyddiannus ar fferm ddefaid a bîff traddodiadol, 
gan wella defnydd, twf ac ansawdd y borfa

•  Creu glasbrint ar gyfer ffermwyr eraill sy’n 
ystyried y dull hwn

Cost y system

Ffensio (1,000m o ffensys 3 gwifren dros dro) £1,180.00

Gwefrydd £200.00

Dŵ  r £325.00

Dylunio a gosod £700.00

Cyfanswm cost £2,405.00

Cost fesul ha £205.56

Mae pori cylchdro wedi ein galluogi i gynyddu’r 
gyfradd stocio o 50% i 12 fesul hectar.

Pumsaint  SA19 8YEAberbranddu
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Sut ydych chi wedi elwa o fod yn safle 
arddangos?
“Mae�bod�yn�safle�arddangos�wedi�fy�nghynorthwyo�
i ganolbwyntio ar y meysydd y gellir eu gwella ac 
wedi fy ngalluogi i roi fy musnes mewn gwell lle i 
ymdopi gydag anwadalrwydd y farchnad, a bod yn 
llai dibynnol ar gymorthdaliadau.”

Beth ydych chi wedi ei ddysgu o 
ganlyniad i fod yn rhan o’r rhwydwaith 
arddangos?
“Rydw i wedi sylweddoli nad oes un ateb perffaith 
ar gyfer gwella cynhyrchiant ar fferm Aberbranddu 
- mae’n golygu sicrhau bod y pethau bychain yn 

Holi’r Ffermwr
iawn - o strwythur y pridd i ansawdd porthiant ac 
iechyd anifeiliaid. Mae pob un yn gysylltiedig, a bydd 
sicrhau bod yr arferion cywir ar waith ynghyd â 
rhoi sylw i’r manylion yn gwneud y fferm yn fwy 
gwydn at y dyfodol.”

Sut brofiad oedd bod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos?
“Mae wedi bod yn daith ddiddorol iawn ac wedi fy 
ngalluogi�i�brofi�nifer�o’r�damcaniaethau�yr�oeddwn�
i’n gyndyn i roi cynnig arnynt fy hun. Rydym ni wedi 
wynebu heriau, er enghraifft, gyda’r cnwd rêp, ond 
rydym ni wedi dysgu llawer ac mewn gwell lle i 
allu ymdopi â’r heriau hyn at y dyfodol.  Ar y cyfan, 
mae�wedi�bod�yn�brofiad�positif�iawn�ac�wedi�fy�
ngalluogi i ganolbwyntio ar feysydd allweddol lle 
mae modd i mi wella perfformiad y fferm.”

Sut mae’r prosiectau wedi helpu eich 
busnes?
“Roeddem ni eisiau ceisio pesgi ŵ   yn ynghynt ar lai 
o dir ac edrych ar y dewis mwyaf cost effeithiol, 
gan mai diwedd y gân yw’r geiniog yn y pen draw. 
Roedd y borfa newydd yn perfformio’n well gyda’r 
costau cysylltiedig isaf, a chafwyd yr ail berfformiad 
uchaf o fwydo dwysfwyd dan do, ond dyma’r dewis 
gyda’r costau uchaf. Y casgliad i ni felly oedd mai’r 
dewis olaf fyddai bwydo dwysfwyd neu borthiant 
sy’n cael ei brynu i mewn, ac mai’r borfa yw’r dewis 
gorau a’r cyntaf.”

Beth fyddwch chi’n parhau i’w wneud yn 
y dyfodol?
“Pum mlynedd o nawr, rwy’n gobeithio y bydd 
system bori cylchdro ar waith ar draws y fferm 
- er nad yw perfformiad anifeiliaid unigol wedi 
gwella’n sylweddol drwy bori cylchdro, mae wedi 
fy ngalluogi i gadw cyfradd stocio llawer uwch ar y 
fferm - ac mae angen i mi wneud i bob hectar o’r 
fferm weithio os ydym ni am oroesi ar ôl diwedd y 
cymorthdaliadau.”

Pumsaint  SA19 8YEAberbranddu
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Nebo  LL26 0TFCae Haidd Ucha

Manylion y fferm

Cae Haidd Ucha

Paul a Dwynwen Williams

Prosiectau

•  Defnyddio�sgorio�cyflwr�corff�a�grwpio�gwartheg�
ac effaith hynny ar ffrwythlondeb

•  Gwella’r modd y canfyddir buchod sy’n gofyn tarw 
yn y fuches fagu

•  Pwyso’r lloeau o’u genedigaeth hyd eu gwerthu 
(newydd)

•  Defnyddio sylffwr ar laswelltir (newydd)

41 o wartheg 
sugno croes 

Limousin

542 o famogiaid 
magu Cymreig a 

Chroes Cymreig a 
120 o ŵ   yn benyw 

cyfnewid (hyd 
2018)

3-4�hectar�o�swêj�
yn cael eu tyfu 
yn�flynyddol�gyda�
chnwd cyfan oddi 

tanynt

Yn bwriadu trosi 
3 adeilad yn llety 

gwyliau

Tyrbin gwynt 
19kW

Amcanion y fferm

Gwella’r fenter 
gwartheg sugno 
ymhellach trwy 

eneteg a thechnoleg

Gwella�proffidioldeb�i�
bob hectar gan gadw’r 

costau fel y maent

Gwerthuso a 
datblygu’r fenter 

ddefaid

Cyflwyno�ffrydiau�
incwm gwahanol

• Bîff a defaid (hyd 2018) 

•  Menter fagu lloeau bîff wedi disodli’r 
defaid yn 2018

•  167 hectar: Yn berchen ar 121 hectar,  
6�hectar�ar�rent,�cynefin�o�40�hectar�

•  Y cyfan yn Ardal Dan Anfantais Ddifrifol o 1,100 troedfedd i 
1,300 troedfedd uwch lefel y môr

• Y rhan fwyaf o’r tir ym Mharc Cenedlaethol Eryri

• Glastir Uwch a Glastir Tir Comin

Am ragor o fanylion am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio8



Nebo  LL26 0TFCae Haidd Ucha

Prosiect 1: Defnyddio technoleg awtomataidd i wella’r modd y canfyddir 
buchod sy’n gofyn tarw yn y fuches sugno

Amcanion
Lleihau’r bwlch rhwng lloea ar fferm Cae Haidd Ucha a 
sicrhau�eu�bod�yn�cael�un�llo�gan�bob�buwch�y�flwyddyn.

Gweithgaredd
Gosodwyd coler synhwyro symudiad ar bob buwch 
i’w�dilyn�24/7�am�gyfnod�o�12�wythnos.�Casglwyd�
y data ac roedd Paul yn cael gwybod yn awtomatig 
trwy neges destun ac e-bost pan oedd buchod yn 
gofyn tarw. Roedd y data yn cael ei ddadansoddi bob 
15 munud oedd yn golygu, yn ddamcaniaethol, bod 
y buchod yn cael eu gwirio bedair gwaith yr awr, 
felly pan fydd gweithgaredd anarferol sy’n dangos 
bod buwch yn gofyn tarw yn cael ei ganfod, mae’r 
ffermwr yn cael gwybod. Roedd Paul wedyn yn gallu 
gwella amseru’r tarw potel a dod o hyd i unrhyw 
fuchod oedd yn gofyn tarw yn y dirgel neu batrymau 
afreolaidd. Gallai hefyd ganfod unrhyw broblemau 
iechyd gwaelodol gyda buchod unigol.

Dull a ddefnyddir yn aml yn y sector llaeth, mae systemau canfod buchod sy’n gofyn tarw wedi arwain at 
well canfod, gan arwain at well bylchau rhwng lloea a ffenestri lloea tynnach. Nid yw’r dechnoleg wedi cael ei 
defnyddio yn eang yn y sector bîff ond dylai gynnig manteision tebyg.

Gwers arall o’r prosiect hwn yw’r angen i roi’r rhai 
sy’n lloea am y tro cyntaf ar wahân. Roedd y buchod 
yma yn cael eu bwlio pan oeddynt yn rhan o’r brif 
fuches gan olygu eu bod yn cymryd llai o fwyd ac felly 
roedd�eu�sgôr�cyflwr�corff�yn�is.�

Canlyniadau
Gwnaed cynnydd sylweddol wrth dynhau’r mynegai 
lloea yn y fuches sugno ar fferm Cae Haidd Ucha 
fel�y�gwelir�yn�y�tabl�canlynol:

2016 2017
Rhagamcan-
iad 2018

Cyfartaledd 
y diwydiant

Bwlch 
rhwng lloeau 
(dyddiau)

401 384 370 426

Gan�ddefnyddio�ffigyrau’r� 
diwydiant o £5 y dydd wrth fyrhau’r 
bwlch rhwng lloea o 31 diwrnod ar 

draws y 41 o fuchod ar fferm Cae Haidd 
Ucha mae’n arbediad o £6,300 9



Prosiect 2: Astudiaeth porthi defaid ar fyrnau crwn

Mae llawer o ffermwyr da byw Cymru yn rhoi porthiant ategol i’w stoc sydd allan dros y gaeaf trwy roi silwair 
mewn porthwyr crwn.

Amcanion
Roedd y prosiect yn archwilio faint o’r byrnau oedd 
yn cael eu gwastraffu wrth borthi a sut yr oedd 
ansawdd y silwair yn gwaethygu dros y cyfnod 
porthi.

Dewisiadau porthi yn well
•    Torri'r byrnau yn eu hanner cyn eu porthi

•    Porthi mewn mwy o borthwyr fel bod yr holl 
famogiaid yn gallu cyrraedd ato

•    Torri’r byrnau yn fân cyn eu porthi

•    Ail-ddylunio’r porthwr crwn

Gweithgaredd
Dadansoddwyd dau grŵ   p o anifeiliaid, oedd wedi 
eu cyfateb o ran cyfnod beichiogrwydd, brîd a 
phwysau byw. Rhoddwyd pump o fyrnau i bob  
grŵ   p gan ddechrau yn Ionawr 2017. Roedd y 
byrnau yn cael eu pwyso a’u dadansoddi a samplau 
yn cael eu cymryd yn ddyddiol o’r porthwyr.  
Roedd silwair oedd wedi ei wastraffu yn cael ei 
symud oddi yno, ei bwyso a’i ddadansoddi.

Canlyniadau
Roedd y grŵ   p�mwy�yn�bwyta’r�byrnau�yn�gyflymach�
(4.25 diwrnod) na’r grŵ   p llai (8.25 diwrnod) gyda 
mwy o wastraff yn y dyddiau olaf.  Yn ariannol, â 
silwair�yn�costio�£120/t�DM;�roedd�y�grŵ   p llai yn 
gwastraffu £35.45 am bob un o’r byrnau a’r grŵ   p 
mwy £25.19 am bob un o’r byrnau.  Roedd angen 
mwy o silwair i roi’r un maeth gan arwain at gost 
ariannol uwch a llai o effeithlonrwydd. 

Grw ̂  p 1: 
30 mamog

Grw ̂  p 2: 
60 mamog

Kg DM silwair a wastraffwyd 69.38 56.33

% DM a wastraffwyd 29.54 20.99

Kg DM a wastraffwyd i bob mamog 2.31 0.94

Cyfanswm kg y famog y dydd a gymerwyd 0.69 0.86

Casgliadau:
•  Rhaid i ffermwyr fonitro’r modd y mae 

silwair mewn porthwyr crwn yn cael ei 
fwyta yn ofalus 

•  Nid oedd ansawdd y maeth o’r byrnau yn 
newid llawer

•  Dylid ystyried systemau newydd i leihau’r 
colledion 

•   Am bob £120 sy’n cael ei wario ar wneud 
silwair - mae £35 yn cael ei golli

Nebo  LL26 0TFCae Haidd Ucha
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Holi’r Ffermwr
Pam oeddech chi am fod yn rhan o’r 
Rhwydwaith Arddangos?
“Fe�wnes�i�neidio�at�y�cyfle�i�ddod�yn�ffermwr�safle�
arddangos oherwydd fy mod bob amser yn ceisio 
bod y gorau y galla’i, ac roeddwn am gael fy herio i 
wneud pethau yn well.” 

Beth yw eich barn am y prosiectau a 
gynhaliwyd a’u heffaith ar fusnes y 
fferm?
“Fy syniadau i oedd y rhan fwyaf o’r prosiectau 
y cymerais ran ynddynt ac fe ges help arbenigol i 
ddatblygu’r dull a dadansoddi’r canlyniadau. Dyna 
i�chi’r�prosiect�porthi�silwair:�Roeddwn�yn�ddigon�
ffodus i ennill cystadleuaeth Silwair Cymru Gyfan 
ychydig�flynyddoedd�yn�ôl�ac�fe�soniais�wrth�y�
beirniaid nad oeddwn bellach yn porthi silwair 
mewn porthwyr crwn tu allan oherwydd y gwastraff 
oedd yn gysylltiedig â hynny. Arweiniodd hynny 
at gynnal y prosiect ar y fferm. All yr un ohonom 
fforddio colli dros 20% o’n silwair fel gwastraff!” 

Allan o ba brosiect yr ydych chi’n 
meddwl eich bod chi wedi cael mwyaf?
“Y prosiect a wnaeth fwyaf o argraff arnaf i oedd 
defnyddio coleri symudiad ar y buchod sugno. 
Fe wnaethom gamau breision ymlaen o ran 
perfformiad o ran y bwlch rhwng lloea, ond hefyd o 
ran�cyflwr�y�buchod�gan�y�gallem�fonitro’r�buchod�
nad oedd yn treulio digon o amser wrth y cafn 
porthi.�Roeddwn�yn�rhyfeddu�mai�fi�oedd�yr�ail�
ffermwr bîff yn y Deyrnas Unedig i ddefnyddio’r 
coleri, ond mae’r canlyniadau yn siarad drostynt 
eu hunain. Rwyf wedi gostwng y bwlch lloea o 
401 o ddyddiau i 370 o ddyddiau ac mae bron yn 
amhosibl ei wella ymhellach.”

“Yn ogystal â gwella’r allbwn o’r fferm i 
sicrhau busnes hyfyw yn ariannol, hoffwn 
dreialu a chynyddu fy ngwybodaeth am 
dechnegau ffermio’r dyfodol, a datblygu 
fy nealltwriaeth o farchnadoedd sy’n 
datblygu.”

A yw eich amcanion wedi newid ers dod 
yn rhan o’r Rhwydwaith Arddangos? 
“Mae pethau wedi newid cryn lawer ar fferm Cae 
Haidd�Ucha�ers�ymuno�â�Rhwydwaith�Safleoedd�
Arddangos Cyswllt Ffermio. Y prif wahaniaeth yw ein 
bod wedi gwerthu’r defaid yn 2018 i ganolbwyntio 
ar gynhyrchu bîff.  Yn ogystal â’r system fagu, rydym 
yn awr yn magu 120 o loeau bîff croes llaeth y 
flwyddyn�-�gan�ddefnyddio’r�hen�sied�ŵ   yna am 10 mis 
o’r�flwyddyn�yn�hytrach�na�2�fis�eithriadol�o�ddwys.�
Mae dau reswm am hyn - perfformiad a Brexit. Fe 
wnaethom wella perfformiad y ddiadell ddefaid yn 
Cae Haidd Ucha ond ni fyddai ei pherfformiad fyth 
yn cyfateb â’n menter bîff, lle’r rydym yn gyson yn y 
traean uchaf o ffermydd. Roedd hynny, wedi ei gyplysu 
hefo’r angen i baratoi ar gyfer Brexit, yn golygu ein 
bod wedi gorfod canolbwyntio ar yr ochr ariannol - 
ac mae’r elw am bob uned o dda byw yn llawer gwell 
hefo’r lloeau nag y bu erioed, ac nag y gallai fod,  
hefo’r defaid.”

Nebo  LL26 0TFCae Haidd Ucha
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Manylion y fferm
Mae Jim a Kate Beavan yn ffermio 
mewn partneriaeth â Fferm Skirrid 

•  Fferm gymysg draddodiadol - bîff, 
defaid a garddwriaeth

•  202 hectar: Yn berchen ar 149 hectar, 
53 ar rent 

•  Glastir Uwch
•  Glas Prydeinig-croes Friesian; Aberdeen Angus-croes Friesian;  

Du Cymreig croes a Charolais croes, rhwng 10 a 24 mis oed
•  Pedair hwch yn cynhyrchu porc ar gyfer Cigyddion Teuluol 

Beavan
•  Defaid miwl yn bennaf wedi croesi â hyrddod Texel, 

Charollais a Suffolk

Llanwytherin  NP7 8RAFferm Great Tre-rhew

Prosiectau

•  Hyfywedd blociau conwydd bychain

•  Lleihau cloffni defaid (gostwng o 8% i 3% mewn  
18 mis)

•  Defnyddio cyfrif wyau ysgarthol i asesu gofynion 
trin llyngyr

•  Cynhyrchu protein gartref

1,200 o famogiaid 
magu a 60 o ŵ   yn 

benyw

Arallgyfeirio i Kate’s 
Country School

Tyfir�grawn�fel�porthiant�
i anifeiliaid - ei falu a’i 
gymysgu ar y fferm

Plannwyd 100 o goed afalau ar y 
fferm�y�flwyddyn�ddiwethaf

Arallgyfeirio i gynhyrchu seidr ac 
ail blannu perllannau ar y fferm

10 hectar o ŷ         d y gwanwyn; 
12 hectar o gnwd gwyrdd;  

4 hectar o india corn

Amcanion y fferm

Gwneud y ffermydd yn hyfyw, gan gynhyrchu 
bwyd o safon uchel

Rheoli bywyd gwyllt a bod yn gynaliadwy ar 
gyfer y genhedlaeth nesaf

Am ragor o wybodaeth am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio12
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Prosiect 1: Hyfywedd blociau conwydd bychain

Amcanion
Dangos bod modd torri a thynnu blociau conwydd 
sydd wedi hen sefydlu a chynhyrchu pren ar y fferm 
yn effeithlon.

Gweithgaredd
Torrwyd llain gysgodi gonwydd fechan 0.65 hectar, 
a blannwyd yn yr 1960au a’i dynnu gan ddefnyddio 
cynaeafwr a chludwr yn hytrach na thechnegau 
torri â llaw traddodiadol. Cofnodwyd faint o bren 
a gynhyrchwyd, ei ansawdd a’i ddefnydd posibl (e.e. 
boncyffion,�bariau,�deunydd�ffensio�a�sglodion�coed)�yn�
ogystal â gwir gost y torri a thynnu’r coed oddi yno.

Canlyniadau
O’r 300 tunnell o goed a dorrwyd, cynhyrchwyd 
450m³ o befrwydd Sitka. Cadwyd mil o bolion o 
werth £1,500 ar gyfer ffensio a byrddau Swydd 
Efrog a gwerthwyd y gweddill am £6,000. Torrwyd 
y llarwydden yn goed to i helpu i drwsio ysgubor 
carreg a defnyddiwyd y derw i wneud gwasg seidr 
oedd�o�£2,500�o�werth.�Mae’r�safle�yn�cael�ei�
ailblannu â derw, ffawydd a chriafol a’i ail sefydlu yn 
llain gysgodi.

Gwnaed hyn i gyd o bren fyddai wedi cael ei 
ddefnyddio fel coed tân fel arall. Gan fod hyn  
wedi gwneud argraff arnynt, mae’r teulu  
Beavan eisoes yn cynllunio i greu  
rhagor o ystyllod ar y fferm.

Llanwytherin  NP7 8RAFferm Great Tre-rhew

Cyfanswm gwerth y  
coed a dynnwyd o’r llain 
gysgodi oedd £10,000 13

Gall hyfywedd ariannol blociau bychain o goetir 
ar ffermydd fod yn amheus ac yn ddibynnol ar y 
rhywogaethau o goed sy’n bresennol, yr anhawster 
logistaidd o ran topograffeg, ansawdd y pren a’r 
defnydd a wneir ohono. Gall ychwanegu gwerth 
at goed ar y fferm a phrosesu adnodd cynaliadwy 
yn gynhyrchion y gellir eu defnyddio ar y fferm 
gyfrannu at arbedion ariannol sylweddol wrth 
weithredu prosiectau penodol fel adnewyddu hen 
adeiladau neu ffensio.



Prosiect 2: Lleihau gwrthedd anthelmintigau yn y ddiadell

Canlyniadau
Roedd y canlyniadau yn dangos mai bychan iawn 
oedd y gwrthedd anthelmintig yn y ddiadell. 
Dangosodd y cyfrif wyau i famogiaid mai dim ond 
unwaith yr oedd ar y mamogiaid angen triniaeth 
gydag anthelmintigau yn ystod y cyfnod o ddwy 
flynedd,�gan�leihau�costau�a’r�risg�o�wrthedd�ar� 
y fferm.

Amcanion
Mae pryder cynyddol am fethiant anthelmintig yn 
niwydiant defaid Cymru gan y gall heintiad nematod 
y perfeddyn (GIN) mewn ŵ   yn leihau faint y maent yn 
ei fwyta, lleihau effeithlonrwydd treulio ac arwain at 
gyflwr�gwael�a�marwolaeth�weithiau.�Roedd�y�teulu�
Beavan yn awyddus i leihau eu dibyniaeth ar driniaeth 
llyngyr gan gadw perfformiad yr ŵ   yn yn dda.

Gweithgaredd
Bu’r teulu Beavan, gyda chyfarwyddyd gan Techion 
ac ochr yn ochr â’u milfeddyg lleol, yn defnyddio 
cyfrif�wyau�ysgarthol�(FEC)�a�phrofion�coproantigen�
llyngyr ELISA i sicrhau eu bod yn defnyddio triniaeth 
ar sail tystiolaeth i’w diadell a gwirio am wrthedd 
anthelmintig. Roedd y gwaith samplo yn gofyn 
am gasglu ysgarthion grŵ   p o ddefaid ac roedd y 
prosiect�hwn�yn�canolbwyntio�ar�brofi�mamogiaid�
ac ŵ   yn wrth bori (o chwe wythnos oed).  Aseswyd 
triniaeth y ddiadell rhag llyngyr yn ôl canlyniadau’r 
cyfrif wyau. Defnyddiwyd pecyn cyfrif wyau FECPAKG2 
ar y fferm ochr yn ochr â system gyfrif â llaw fel dull 
rheoli.  Cymerwyd y cyfrif wyau pan oedd y defaid 
yn yr iardiau i’w dosio ac yna eto 10-14 diwrnod yn 
ddiweddarach i ddynodi’r gostyngiad canrannol.
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Holi’r Ffermwr

Sut ydych chi wedi cael budd o fod yn 
rhan o’r rhwydwaith arddangos? 
“Yn yr hinsawdd sydd ohoni rydym ni, fel y rhan 
fwyaf o ffermydd, yn ei chael yn anodd. Trwy ddod 
yn�safle�arddangos�Cyswllt�Ffermio,�rydym�wedi�
cymryd cam pellach tuag at fod yn fwy effeithlon 
a hyfyw a gobeithio ein bod wedi helpu ffermwyr 
eraill i wneud yr un peth.”

Sut mae’r prosiectau wedi newid eich dull?  
“Mae’r mamogiaid yn cael eu trin am lyngyr 
unwaith�y�flwyddyn�wrth�eu�rhoi�i�mewn,�
a�chynhelir�profion�cyfrif�wyau�ysgarthol�a�
choproantigen ELISA i sicrhau bod y driniaeth yn 
seiliedig ar dystiolaeth. Rydym hefyd ar hyn o bryd 
yn gwirio am wrthedd anthelmintig yn y ddiadell.”

Sut mae’r prosiectau wedi ychwanegu 
gwerth at eich busnes?  
“Mae’r llain gysgodi yn ddarn o goetir oedd ddim 
yn cael ei ddefnyddio nad oedd o fawr o werth 
gan ei fod wedi cyrraedd diwedd ei oes. Ond, trwy 
dorri’r coed rydym wedi ychwanegu gwerth ar y 
buarth gyda’r coed yr ydym yn eu casglu.”

15
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“Mae w  ̂          yna yn gynnar yn gweithio i ni, gan 
ddal y fasnach dros y Pasg a defnyddio 
porthiant wedi ei dyfu gartref. Mae pori 
swêj mewn stribedi dros y gaeaf yn sicrhau 
bod gennym borfa yn barod at droi’r 
mamogiaid a’r w  ̂          yn allan. Rydym yn awr 
yn edrych ar brotein wedi ei dyfu gartref i 
ddod yn hollol hunangynhaliol gan ein bod 
yn ei brynu i mewn ar hyn o bryd i’w falu 
a’i gymysgu.”



Manylion y fferm

Llysun

Amcanion y fferm

Datblygu effeithlonrwydd y busnes trwy arfer 
gorau ac i safonau moesegol uchel

Ymwneud yn fwy effeithiol â’r farchnad

Richard Tudor mewn partneriaeth 
â’i rieni, Tom ac Ann

•  Bîff a defaid 

•  283 hectar gan gynnwys 162 hectar o 
dir uchel 

•  Mae’r fferm rhwng 550 troedfedd a 
1,400 troedfedd

•  Glastir Uwch

•  Y mamogiaid i gyd yn ŵ   yna dan do ym mis Mawrth 

•  Yr ŵ   yn yn cael eu pesgi ar laswellt a’u gwerthu i Waitrose 
o�fis Mehefin i ddechrau Tachwedd

•  Gwartheg yn cael eu cadw ar fatiau rwber mewn 
ciwbyclau gyda lloriau delltog i waredu tail

140 o wartheg magu ar sail 
y bridiau Simmental a  

Saler (hyd 2018)

1,200 o famogiaid miwl 
Cymreig a chroes Texel 
a 300 o ŵ   yn benyw

Paneli solarFflat�hunanarlwyo

Bwriadu arallgyfeirio i odro 
erbyn 2020. Lloeau heffrod 
yn cael eu magu ar y fferm  

yn 2019

Silwair clamp - 57 hectar 
toriad cyntaf ddechrau 
Mehefin�a�24 hectar  

ail doriad

Llanerfyl  SY21 0ELLlysun

Prosiectau
•  Diddyfnu mewn dau gam 

• Y potensial ar gyfer meillion Balansa yng Nghymru

•  Mynd i’r afael â ffrwythlondeb y pridd

•  Lleihau’r�defnydd�o�wrthfiotig�ar�adeg�ŵ   yna

•  Cyfrif wyau ysgarthol mamogiaid ac ŵ   yn

Am ragor o wybodaeth am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio16



Prosiect 1: Mynd i’r afael â ffrwythlondeb y pridd

Amcanion
Dangos�pwysigrwydd�dadansoddi�pridd�mwy�cyflawn�
trwy roi manylion yr elfennau hybrin allweddol a 
thargedu maethiad i wella ansawdd a chynhyrchiant 
glaswelltir.

Gweithgaredd
Dynodwyd caeau addas ac anfonwyd samplau i’w 
dadansoddi yn fanwl. Rhoddwyd pedair triniaeth 
wahanol�i�bedwar�bloc�ar�y�cyfraddau�a�gynghorwyd:�
• Calch gronynnog
• Calch gronynnog a boron a sinc 
• Calsiwm sylffad 
• Calsiwm sylffad a boron a sinc

Mesurwyd y pridd, datblygiad gwreiddiau a 
chynhyrchiant glaswellt. Profwyd meinwe mewn 
pedwar bloc ddwywaith yn ystod y tymor tyfu; 
roedd hyn yn golygu samplo darnau o blanhigion i 
bennu’r crynhoad o faetholion ynddynt.

Canlyniadau
Ar ôl haf anarferol o sych, roedd y cynnyrch 
glaswellt yn isel ac roedd y planhigion yn araf iawn 
yn cymryd y maetholion a chwalwyd. Dangosodd 
y�profion�yn�Llysun�ddiffyg�boron�ac�ar�ôl�i�Richard�
chwalu�0.75kg/ha�o�boron�gyda�gwrtaith,�dyblodd�
y lefelau boron yn y glaswellt. Cyfartaledd pH 
priddoedd Llysun oedd 5.9 ac nid oedd y fferm yn 
cynhyrchu�ei�photensial�o�10t�DM/ha.�Er�mwyn�
cywiro hyn, chwelir calch yn awr ar 20% o’r fferm yn 
flynyddol.�Mae�Richard�hefyd�yn�ymdrin�â�chywasgu�
yn ei briddoedd sy’n lleihau’r perfformiad o hyd at 
40% mewn rhai caeau. Hyd yn hyn, mae 30% o’r 
fferm wedi ei hawyru gan ddefnyddio awyrwr balast.

•  Dylai dadansoddiad pridd cemegol ystyried mwy 
na dim ond N, P a K

•  Dylai asesiad pridd ystyried yr holl 
ddangosyddion allweddol ar gyfer pridd iach, fel 
calsiwm a sodiwm

•  Dylid cymryd cywasgu yn ddifrifol

•  Mae cyfnodau gorffwys yn allweddol i 
gynhyrchiant glaswelltir

•  Dylid annog amrywiaeth o rywogaethau mewn 
glaswelltir

•  Mae�profi�pridd�a�chynlluniau�rheoli�
maetholion ar gael trwy Cyswllt Ffermio

Am bob  
£100 a werir ar 
galch, mae budd  

o hyd at  
£700

Llanerfyl  SY21 0ELLlysun
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Prosiect 2: Pwysigrwydd sgorio cyflwr corff i ansawdd colostrwm

1 O’i gymharu â blynyddoedd blaenorol

Amcanion

Canlyniadau
Dangosodd y rhan fwyaf o’r ŵ   yn lefelau da o 
imiwnoglobwlinau, ac roedd y rhai â lefelau is yn 
ŵ   yn�o�famogiaid�gyda�sgoriau�cyflwr�corff�isel.�O�
ganlyniad i’r prosiect hwn, dim ond ŵ   yn risg uchel 
a�dderbyniodd�wrthfiotigau�gan�leihau’r�defnydd�o�
wrthfiotig�wrth�ŵ   yna o 50%.1

Dadansoddi’r�berthynas�rhwng�sgorio�cyflwr�corff�
ag�ansawdd�colostrwm�a’r�effaith�ar�afiechyd.�Yn�
dilyn achosion o glwy’r cymalau yn Llysun, roedd 
defnyddio�gwrthfiotig�wrth�ŵ   yna yn dod yn arfer 
cyffredin ac roedd yn cyfrannu’n fawr at gostau 
milfeddygol a meddyginiaethau cyffredinol y fferm.

Gweithgaredd
Cyn ŵ   yna, profwyd y porthiant a chafodd y 
mamogiaid�eu�grwpio�yn�ôl�eu�cyflwr�a’u�canlyniad�
wrth sganio. Cymerwyd samplau gwaed o’r 
mamogiaid dair wythnos cyn ŵ   yna. Dilynwyd 
protocol glendid da a derbyniodd yr ŵ   yn i gyd 
ddigon�o�golostrwm�(50ml/kg�wrth�eu�geni�
gyda�chyfanswm�o�200ml/kg�yn�y�24�awr�cyntaf).�
Rhoddwyd triniaeth i bob bogel wrth i’r ŵ   yn gael eu 
geni ac eto mewn ychydig oriau. Cymerwyd samplau 
gwaed o’r ŵ   yn yn ddau a phum niwrnod oed a’u 
profi�am�lefelau�imiwnoglobwlin.�Cadwyd�llygad�ar�
gyfraddau tyfu’r ŵ   yn i werthuso effaith ansawdd 
colostrwm ar berfformiad yr ŵ   yn.

Sgôr cyflwr corff y famog Lefel yr imiwnoglobwlinau (ZST)

2 8.8

2.5 10.0

3 22.6

3.5 25.2

4 32.0

Lefel yr imiwnoglobwlinau (ZST)

>14 = amsugno digonol ar golostrwm 
5-14 = methiant cymharol i amsugno colostrwm
<5 = methiant llwyr i amsugno colostrwm

•  Ansawdd a chyfanswm y colostrwm yw’r 
allwedd.�Rhaid�i�famogiaid�fod�yn�y�cyflwr�
gorau wrth ddiddyfnu, mynd at yr hwrdd ac 
ŵ   yna i gynhyrchu colostrwm o safon uchel 
a digon ohono. 

•  Mae bioddiogelwch wrth gael stoc cyfnewid 
yn hanfodol. 

•  Trwy�brofi�gwaed�rydych�yn�cynyddu’r�
ymwybyddiaeth�a�rheolaeth�ar�afiechydon�eraill.

Gostyngwyd�y�defnydd�o�wrthfiotig�o 50%

Llanerfyl  SY21 0ELLlysun
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Holi’r Ffermwr
Beth yw eich barn am y rhwydwaith 
arddangos?     
“Rwy’n�croesawu’r�cyfle�i�rannu�unrhyw�wersi�a�
ddysgir�a’r�profiadau�a�gafwyd�trwy�fod�yn�safle�
arddangos Cyswllt Ffermio. Rwyf yn awyddus i 
ddangos technoleg ac arferion rheoli newydd.”

Beth yw eich amcanion?        
“Rwy’n gredwr mawr mewn enillion trwy roi sylw 
i fanylion; y pethau bach hynny y gellir eu gwneud 
i ennill ychydig o gilogramau cyn gwerthu fydd yn 
anochel yn ychwanegu gwerth ac yn cynyddu’r elw.”

Sut mae eich amcanion wedi newid? 
“O ran rheoli glaswelltir, mae trosi’r fferm yn 
symud pethau ymlaen i’r lefel nesaf; mae’r cyfan yn 
ymwneud ag enillion bychain. Os edrychwch chi ar 
Arolwg Busnesau Fferm Cymru, y traean uchaf o 
gynhyrchwyr ym mhob sector sydd â’r cyfraddau 
stocio trymaf; mae’n un o’r prif yrwyr o ran 
proffidioldeb,�a�dyna�lle’r�ydym�ni�am�fod.”

“Mae caeau wedi eu hawyru yn dangos bod y gwreiddiau yn treiddio yn well a llai o 
gywasgu. Gall gwreiddiau’r glaswellt dyfu ymhellach i lawr a all hynny ddim bod yn ddim 
byd ond manteisiol. Er nad wyf erioed wedi pobi cacen, dywedwyd wrthyf bod y dull a 
ddefnyddir o brofi bod cacen wedi coginio yn debyg i’r dull o brofi pridd. Os rhowch chi 
sgiwer mewn cacen, bydd yn dod allan yn lân os yw’r gacen wedi coginio - fydd o ddim yn 
ludiog. Mae’r un peth yn wir os rhowch chi lafn neu raw yn y pridd; os bydd pridd yn glynu 
wrtho, nid yw’r pridd yn barod i’w awyru.” - Richard Tudor

Llanerfyl  SY21 0ELLlysun
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Newton Farm

Prosiectau
•  Deunydd wedi ei dreulio fel gwrtaith amaethyddol

•  Defnyddio planhigion gwahanol (llyriad) i besgi’r ŵ   yn

•  Pwyso gwartheg i gofnodi perfformiad

•  Gaeafu gwartheg allan ar fetys porthiant i leihau 
costau cynhyrchu 

•  Pori cylchdro er mwyn i’r glaswellt dyfu a sicrhau 
ei ansawdd

Sgethrog  LD3 7YGNewton Farm 

Richard a Helen Roderick

•  Bîff a defaid
•  263 hectar: Yn berchen ar 182 hectar, 

81 ar rent

•  32 hectar o goetir

Manylion y fferm 

Amcanion y fferm

Cynyddu’r mentrau bîff a defaid  
fel sy’n bosibl (1,100 o ddefaid,  

100 o wartheg sugno)

Cywiro mynegeion pridd i gael y 
tyfiant�glaswellt�mwyaf

Canolbwyntio ar reoli glaswelltir 
a gaeafu allan i gynyddu cyfraddau 

stocio a lleihau costau

Defnyddio arian dros ben i leihau 
benthyciadau neu ail-fuddsoddi i 

sicrhau’r elw gorau

Lleihau costau cynhyrchu trwy 
well rheolaeth ar laswelltir

90 o fuchod sugno 
Stabiliser

1,050 o ddefaid, 
miwl croes Suffolk 
yn bennaf gyda rhai 

Aberfields

Bwyler biomas 
75kW

Bwthyn  
hunanarlwyo

22 hectar o rawn  
4 hectar o fetys porthiant 

49 hectar o silwair  
16 hectar o wair

•  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
•  Glastir Uwch
•  Gwartheg yn cael eu pesgi neu werthu’n stôr ym marchnad 

Aberhonddu

•  90% o’r mamogiaid yn ŵ   yna rhwng 18 Chwefror a 5 Mawrth

20 Am ragor o fanylion am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio



Sgethrog  LD3 7YGNewton Farm 

Prosiect 1: Deunydd wedi ei dreulio fel gwrtaith amaethyddol

Archwilio’r defnydd o ddeunydd wedi ei dreulio (o 
fwyd) fel dewis gwahanol i wrtaith a chymharu’r 
gwahanol ddulliau chwalu.

Roedd y deunydd wedi ei dreulio yn dod o 
ganolfan Bryn Pica yn Aberdâr. Cyfrifwyd bod 
cynnwys maetholion y deunydd wedi ei dreulio yn 

Profwyd bod deunydd wedi ei dreulio yn ddewis 
hyfyw i ffermwyr yn y dalgylch, gan ei fod yn 
rhatach na gwrtaith arferol. Mae hefyd yn helpu i 
adfer ailgylchu naturiol ar faetholion ac yn ailgylchu 
maetholion prin, fel ffosfforws.

Trwy ddefnyddio deunydd wedi ei dreulio yn lle 
gwrtaith synthetig, gall y diwydiant arbed ynni, leihau’r 
defnydd o danwydd ffosil a lleihau ei ôl troed carbon.

Amcanion

Gweithgaredd

111:20:41.��Rhannwyd�cae�pum�hectar�yn�bump�o�
blotiau cyfartal - un i weithredu fel plot rheoli heb 
unrhyw fewnbwn, un wedi ei drin gyda gwrtaith 
arferol a’r lleill yn cael eu trin â deunydd wedi 
ei dreulio wedi ei chwalu gydag esgid lusgo, plât 
chwistrellu a chwistrellu gyda disg. Chwalwyd y 
deunydd�wedi�ei�dreulio�ar�gyfradd�o�22.51�t/ha�a’r�
gwrtaith�arferol�ar�22.24�t/ha.�Cofnodwyd�tyfiant�
y glaswellt bob wythnos am chwe wythnos.  Ar ôl 
35 diwrnod, dadansoddwyd sampl ffres o laswellt i 
bennu lefelau’r nitrad oedd ar gael i’r glaswellt.

Canlyniadau
Twf glaswellt

3,000

2,000

4,500

4,000

2,500

1,500

3,500

kg
D
M
/h
a

26 Gorffennaf 11 Awst 18 Awst 25 Awst 1 Medi 7 Medi 12 Medi

Plot Rheoli 1,552 1,756 1,827 1,927 2,215 2,365 2,440

Esgid lusgo 1,552 2,177 2,302 2,790 3,002 3,440 4,014

Chwistrell disg 1,552 2,065 2,265 2,715 3,227 3,665 4,295

Plât chwistrellu 1,552 1,865 2,015 2,365 2,627 3,265 3,692

Gwrtaith 1,552 2,065 1,990 2,327 2,752 3,490 4,084

Cost @ 22.51 
tunnell/hectar

Gwrtaith
Deunydd wedi 
ei dreulio

N 274 uned @ 28.5c yr un = £78.09

P 49 uned @ 27c yr un = £13.23

K 101 uned @ 20.5c yr un = £20.71

Cyfanswm 
costau/hectar

£112.03 (heb gyfrif chwalu) 
£2/tunnell�=�
£45.02

£67.01 o arbediad ar bob  
hectar pan ddefnyddir deunydd wedi 
ei dreulio yn hytrach na gwrtaith - 

arbediad o £1,340.20 ar 20 hectar 21



Prosiect 2: Cael y gwerth gorau o ŵyn ar lyriad

Nod y prosiect hwn oedd gwerthuso hirhoedledd 
llyriad fel cnwd i besgi ŵ   yn a gwerthuso ei 
effeithlonrwydd ar ôl tair blynedd.  Sefydlwyd cnwd 
llyriad yn 2013 fel rhan o gynllun Cronfa Arloesedd 
Ffermio Cyswllt Ffermio i archwilio ei botensial 
i wella effeithlonrwydd cynhyrchu ŵ   yn trwy 
gyfraddau tyfu gwell a dyddiau hyd pesgi.

Yn gyffredinol, cynhaliodd y llyriad ei berfformiad 
ar ôl tri thymor pori.  Wedi dweud hynny, roedd 
gostyngiad yng nghyfanswm y dyddiau pori o 
ganlyniad i’r cynnydd yn y gystadleuaeth oddi wrth 
chwyn,�afiechydon,�plâu�a�da�byw�yn�pori.�Mae�
llyriad yn wael am gystadlu ac mae angen rheoli’r 
pori yn ofalus i sicrhau na fydd rhywogaethau eraill 
yn ei fygu. Ni ellir ei droi yn silwair na’i bori dros 
fisoedd�y�gaeaf�chwaith.�O�ganlyniad,�nid�yw�Richard�
yn debygol o hau llyriad eto, gan y gall glaswellt a 
meillion wedi eu rheoli yn dda roi perfformiad tebyg 
gan fod yn llawer mwy hyblyg o ran eu defnydd.

Amcanion Canlyniadau

Gweithgaredd
Rhannwyd cae yn ei hanner gyda ffens drydan 
a�chyflwynwyd�system�o�bori�a�gorffwys.��
Cofnodwyd y Cynnydd Pwysau Byw Dyddiol 
(DLWG) cyfartalog, ynghyd â chanran y cig wrth 
ladd a’r graddau a gafwyd.  Cofnodwyd cyfanswm 
y dyddiau pori ar bob hectar hefyd a’u cymharu â 
chanfyddiadau o 2014. 

Cymysgedd:�Roderick�Special�(Llyriad)�14.8�kg/hectar�

• ABERDAI Trifolium repens 12.5% Meillion gwyn 

•  CRUSADER Trifolium repens 12.5% Meillion gwyn 

• CORVUS Trifolium pratense 25% Meillion coch 

• Llyriad Agric TONIC Plantago 50%

Perfformiad ar lyriad 2014 2016

Cyfartaledd Cynnydd 
Pwysau Dyddiol (g)

223g 246g

% Lladd yr w ̂  yn 45% 46%

Graddfeydd yr w ̂  yn 43% U, 57% R
6% E, 36% U, 58% R, 
5% over fat

Cyfanswm dyddiau 
pori/hectar

4,201 3,360

Mae’n rhaid i chi fesur i reoli ac  
rydych yn gweld pan na fydd pethau  

yn gweithio hefyd

Awgrym Da
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Pa fudd gawsoch chi o fod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos? 
“Roedd�dod�yn�safle�arddangos�yn�cynnig�y�cyfle�
i dreialu gwahanol brosiectau ar draws y mentrau 
busnes.” 

Beth ydych chi wedi ei gael allan o fod yn 
rhan o’r rhwydwaith arddangos? 
“Yn ystod yr amser hwn, rwyf wedi ymweld â gwahanol 
ffermydd a chyfarfod ffermwyr gwahanol, gan ddysgu 
oddi wrth y gorau a gweithredu’r hyn a allaf gartref. 
Mae rhannu gwybodaeth gyda ffermwyr eraill a chael fy 
herio gan eraill o ran pam yr ydych yn gwneud yr hyn yr 
ydych yn ei wneud wedi rhoi llawer o foddhad.” 

Sut ydych chi wedi gweld y prosiectau?
“Mae’r holl brosiectau wedi bod yn fuddiol.  Yn 
ychwanegol at y prif brosiectau, rydym wedi edrych 
ar brosiectau i gynyddu’r defnydd o laswellt trwy 
ffensys trydan, cadw gwartheg allan yn y gaeaf ar fetys 
porthiant ac archwilio a ellir gwella iechyd y fuches 
a’r ddiadell trwy gynnydd yn y defnydd o frechiadau.”

Beth yw’r pethau diddorol yr ydych wedi 
eu dysgu o’r prosiectau? 
“Dangosodd y prosiect gwastraff bwyd wedi ei 
dreulio, petai’r gwastraff yn cael ei chwistrellu yn agos 
at wreiddiau’r planhigion, roedd y planhigyn yn tyfu 5% 
yn fwy o laswellt i bob hectar na gwrtaith arferol.” 

Beth oedd y peth gorau am fod yn rhan 
o’r Rhwydwaith Arddangos? 
“Yr�uchafbwynt�i�ni�o�fod�yn�safle�arddangos�yw’r�
holl bobl yr ydym wedi eu cyfarfod ar hyd y ffordd.  
Rydym yn gweithio mewn diwydiant gwych ac mae’r 
gefnogaeth a’r diddordeb yn ein fferm gan ein cyd-
ffermwyr wedi bod yn fawr.”

Holi’r Ffermwr

“Fy mhrif argymhellion ar gyfer llwyddo 
mewn busnes yw cael gweledigaeth 
dymor hir glir ar gyfer yr 20 mlynedd 
nesaf a llunio cynllun cadarn i gyrraedd 
yno, gan fanteisio ar yr holl gyfleoedd i 
gael budd i’r busnes ar hyd y ffordd.”

23
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Gwyn a Delyth Parry

•  Bîff a defaid

•  283 hectar: Yn berchen ar 222 hectar, 
61 hectar ar denantiaeth tymor hir

Manylion y fferm

Orsedd Fawr

Gwella’r defnydd o laswellt Sicrhau busnes ffermio hyfyw ar 
gyfer y genhedlaeth nesaf

Amcanion y fferm

Cadw’r�fferm�yn�broffidiol�a�lleihau�
dibyniaeth ar gymorthdaliadau

80 o fuchod sugno, 
croesiadau o Limousin a 

Stabliser yn bennaf

2 fwthyn gwyliau

1 cwt bugail Celloedd PV solar

32-36 hectar o 
silwair yn cael ei 

dorri�ganol�Mehefin

450 o famogiaid, defaid 
mynydd Cymreig (Talybont)  

a 200 o ŵ   yn benyw

•  Mae’r holl dir sy’n cael ei ffermio yn rhan o Gynllun Organig Glastir

•  Yr holl wartheg yn cael eu pesgi a’u gwerthu yn 18-22 mis oed

•  Cedwir y gwartheg dan do o ganol mis Tachwedd i ganol  
mis Mawrth

•  Dechrau ŵyna ar ddechrau Mawrth

•  Caiff yr holl ŵ   yn eu pesgi a’u gwerthu ar y bach

Pencaenewydd  LL53 6RDOrsedd Fawr

Prosiectau

•  Pwyso gwartheg stôr pan gânt eu cadw dan do a’u 
troi allan

•  Pori gwartheg stôr mewn padogau

•  Sgrinio am glefydau Johne a BVD

•  Nodi colledion yn hwyr yn ystod beichiogrwydd a 
hyd at wyth wythnos wedi ŵ   yna

•  Pesgi gwartheg bîff ar y borfa yn 18 mis oed 

•  Gwerthuso Prawf Coproantigen Ysgarthol ar y 
fferm i ganfod llyngyr yr iau mewn gwartheg

24 Am ragor o wybodaeth am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio



Prosiect 1: Cynhyrchu gwartheg bîff wedi’u pesgi pan fyddant yn 18 mis 
oed ar borfa

Pencaenewydd  LL53 6RDOrsedd Fawr

25

Gweithgaredd
•  I ddechrau, cafodd 5.3ha ei rannu yn 17 padog gan 

ddefnyddio ffensys trydan parhaol a dros dro.

•  Cyfrifwyd rhagfynegiadau cymeriant deunydd sych a 
mesurwyd y glaswellt yn wythnosol i reoli’r pori cylchdro.

•  Symudwyd gwartheg bob dau ddiwrnod a chawsant 
eu pwyso yn dilyn bob cylchdro.

Canlyniadau
Ni�wnaeth�pob�bustach�gyflawni’r�pwysau�targed�
yn 18 mis oed; gorffennwyd pesgi ychydig yn llai nag 
un rhan o dair erbyn dechrau mis Hydref. Fe 
wnaeth y sychder a’r twf glaswellt sâl a ddilynodd 
hynny effeithio ar DLWG. Roedd hyn yn well 
na’r�flwyddyn�flaenorol�pan�wnaeth�llyngyr�yr�
iau niweidio perfformiad anifeiliaid, sy’n dangos 
bod iechyd anifeiliaid yn allweddol i sicrhau 
effeithlonrwydd buchesi.

Mae Gwyn bellach wedi ehangu’r system pori 
cylchdro i gwmpasu arwynebedd llawer mwy 
o’r fferm, ac mae hyn wedi rhoi’r hyder i’r teulu i 
ehangu eu buches o 60 buwch i 80. 

Y nod oedd gwella allbwn gwartheg trwy werthu mwyafrif y gwartheg fel rhai wedi’u pesgi ac felly sicrhau’r 
premiwm�organig.�O�gofio’r�costau�sy’n�gysylltiedig�â�phesgi�â�dwysfwydydd�organig,�penderfynwyd�y�
byddai�defnyddio�glaswelltir�y�fferm�trwy�bori�cylchdro�yn�gyfle�i�wella�allbwn�gwartheg�a�phennwyd�targed�
uchelgeisiol�o�orffen�pesgi�gwartheg�ar�borfa�yn�18�mis�oed�â�phwysau�byw�(LW)�o�>600kg.

Caiff y gwartheg eu troi allan gan amlaf yn ystod pythefnos cyntaf mis Mawrth, a bydd y tymor pori 
nodweddiadol yn para 225 diwrnod.

 “Mae’r cyfnod i orffen pesgi gwartheg ar laswellt 
yn fyr, felly mae’n rhaid osgoi camgymeriadau”   
- Gwyn Parry

Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol ar gyfer lloi 2017
Pwysau cyfartalog buchod 652kg

Effeithlonrwydd buchod 38% wedi 200 diwrnod

DLWG hyd at ddiddyfnu 1.2kg

DLWG bustych yn ystod y cyfnod pori 1.09kg

Cyfradd�stocio�ar�adeg�troi�allan�ar�15/3/18 1,544kgLW/ha

Roedd�y�gyfradd�stocio�uchaf�ar�7/9/18�*yn�
is�nag�arfer�oherwydd�sychder*

2,216kgLW/ha

KgLW/ha�a�gynhyrchwyd 788kg

10% uchaf 10% isaf

Effeithlonrwydd buchod 48% 28%

Gwella defnydd, twf ac 
ansawdd glaswellt trwy bori 

cylchdro

Targedu�DLWG�o�>1kg�yn�
ystod�y�cyfnod�pori�o�fis�
Mawrth�i�fis�Hydref

Amcanion

Cyfradd stocio targed yn amrywio 
o�1,500kg�LW/ha�wrth�droi�allan� 
i�2,800kg�LW/ha�pan�fo�twf�

glaswellt ar ei uchaf

Mae pwyso rheolaidd wedi 
amlygu’r amrywiad enfawr o 
fewn y fuches. Mae data ar 
gyfer tair blynedd bellach ar 
gael, ac mae’r perfformwyr 

salaf yn cael eu tynnu  
o’r system.

Awgrym da
Mae defnydd o laswellt  

wedi gwella o 65% i 80% 
trwy reoli pori padogau yn 

hytrach na phori cylchdro yn 
unig, sy’n gyfystyr ag enillion 

o £226/ha. 



Prosiect 2: Gwerthuso Prawf Coproantigen Ysgarthol (FCT) ar y fferm i 
ganfod llyngyr yr iau mewn gwartheg

Amlygodd y prosiect i orffen pesgi gwartheg bîff ar laswellt yn 18 mis oed bod dadansoddi’r Cyfrif Wyau 
Ysgarthol (FEC) yn adnodd defnyddiol i ganfod a thrin baich llyngyr yr iau, ond weithiau gall arwain at 
ddiagnosis anghywir neu ddiagnosis hwyr. Llyngyr yr iau heb eu canfod mewn gwartheg yn dilyn eu cadw 
dan do yng ngaeaf 2017 oedd achos mwyaf tebygol lleihad o 0.2kg mewn DLWG o’i gymharu â’r un cyfnod 
yn�y�flwyddyn�flaenorol.

Gweithgaredd

Casglwyd pum sampl ysgarthol o’r criw o fustych 
yn�pori�yn�y�system�cylchdro�bob�tair�wythnos�o�fis�
Awst�i�fis�Hydref.�Cawsant�eu�dadansoddi�i�ganfod�
presenoldeb llyngyr yr iau gan ddefnyddio’r prawf 
Coproantigen a’r prawf FEC.

Cafodd�y�bustych�eu�profi’n�unigol�ddwywaith�yn�
ystod y prosiect hefyd.

Canlyniadau

Oherwydd haf sych iawn 2018, roedd canlyniadau’r 
FEC�a’r�FCT�o�fis�Awst�i�fis�Hydref�yn�negyddol.�Roedd�
canlyniadau FCT dau griw yn bositif ym mis Tachwedd, 
ond roedd canlyniadau’r prawf FEC yn negyddol. Roedd 
hyn yn awgrymu bod llyngyr yr iau ifanc yn bresennol, 
ond nid rhai yn eu llawn dwf yn dodwy wyau.

Mae canfod llyngyr yn gynnar a thrin y gwartheg yn 
gynnar yn dilyn eu cadw dan do yng ngaeaf 2018 wedi 
sicrhau bod perfformiad wedi cael ei gynnal. Mae 
heffrod�wedi�cyflawni�DLWG�cyfartalog�o�0.74kg�ac�
mae�bustych�wedi�cyflawni�DLWG�o�0.94kg�ar�ddeiet�
o silwair o ansawdd uchel a 1.2kg o ddwysfwyd fesul 
anifail bob dydd.

Canfod baich llyngyr yr iau yn 
gywir�i�sicrhau�y�cyflawnir�y�

targedau twf o fewn y cyfnod pori

Canfod llyngyr yr iau bedair 
wythnos yn gynharach na’r 

dadansoddiad o FEC

Amcanion

Gwneud diagnosis manwl 
gywir o lyngyr yr iau gan 

ddefnyddio FCT

Pencaenewydd  LL53 6RDOrsedd Fawr

Mae baich llyngyr yr iau yn yr  
Orsedd Fawr ar draws 40 o fustych yn 
gyfystyr â chostau ychwanegol o £11.66 
bob dydd yn sgîl colledion cynhyrchu. 26



Beth oedd eich amcanion allweddol ar y 
dechrau?
�“Gwella’r�busnes�a’i�wneud�yn�fwy�proffidiol.”

Pam oeddech chi am fod yn rhan o’r 
rhwydwaith o safleoedd arddangos? 
“Roedd�yn�gyfle�i�ddysgu�rhagor�a�chael�rhagor�o�
wybodaeth fanwl gywir.”

A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau 
da neu eiriau doeth i ffermwyr eraill?
“Cofiwch�fachu�ar�bob�cyfle�a�gewch�chi�gan�
Cyswllt Ffermio ac ni fyddwch chi fyth yn rhy hen  
i ddysgu.”

A yw eich amcanion wedi newid?
“Mae ein hamcanion yn dal yr un fath, ond rydym 
ni’n bwriadu defnyddio’r gwersi rydym ni wedi’u 
dysgu�trwy�fod�yn�safle�arddangos�er�mwyn�gwella�
ein busnes ymhellach.”

Beth yw eich barn am y prosiectau a 
wnaed a’u heffaith ar fusnes y fferm?         
“Mae wedi gwella’r gallu i dyfu mwy o laswellt trwy’r 
system padogau ac rydym ni’n gallu cadw mwy o stoc. 
Mae cael Cynllun Rheoli Maetholion trwy Cyswllt 
Ffermio wedi gwneud cyfraniad allweddol at hyn.”

Holi’r Ffermwr

Mae Cynllunio i Reoli Maetholion  
yn allweddol i sicrhau bod glaswelltir 
yn effeithlon - mae hynny ar gael trwy 
Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio. 

Awgrym da

“Trwy fesur y glaswellt a sicrhau bod 
yr anifeiliaid yn pori’r padogau yn fwy 
effeithlon, rydym ni’n tyfu glaswellt o 
ansawdd well a mwy ohono.” 
- Gwyn Parry

“Rydym ni bob amser wedi troi gwartheg 
allan yn gynnar oherwydd mae gan 
rannau o’r tir ddraeniad eithaf da ond 
yr hyn sydd wedi newid yw’r gallu i gadw 
mwy o wartheg oherwydd mae’r system 
pori cylchdro yn golygu ein bod ni’n tyfu 
mwy o laswellt.” - Gwyn Parry

Pencaenewydd  LL53 6RDOrsedd Fawr
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Manylion y fferm

Plas

Arwyn Jones mewn partneriaeth 
â’i fam

• Bîff a defaid

• 3 o staff llawn amser

•  364 hectar: Yn berchen ar 170 hectar, 
194 hectar ar rent

•  Glaswelltir yn bennaf, gyda 65 hectar o rawn a 24 hectar o 
india�corn�yn�cael�eu�tyfu�yn�flynyddol�i�besgi’r�gwartheg

•  700 o wartheg�yn�cael�eu�pesgi’n�flynyddol,�y�cyfan�yn�cael�eu�
prynu fel gwartheg stôr rhwng 18-22 mis

•  Dogn gorffen o silwair india corn, gyda grawn cartref a 
phrotein wedi ei brynu i mewn

Llandegfan  LL59 5SBPlas

Prosiectau

•  Ffermio manwl a monitro cnydau trwy Ddelweddau Lloeren 
Mynegai�Gwahaniaeth�Llystyfiant�wedi’i�Normaleiddio�(NDVI)

•  Lleihau’r�defnydd�o�wrthfiotig�wrth�ŵ   yna

•  Mynd i’r afael â ffrwythlondeb y pridd

Amcanion y fferm

Defnyddio porthiant wedi ei 
dyfu gartref

Gwella ansawdd y borfa yn 
ystod y tymor tyfu

Lleihau’r defnydd o 
wrthfiotig

Gwella ansawdd silwair a 
lleihau’r gwastraff silwair

Dwysau’r fenter ddefaid

Cofnodi perfformiad y 
ddiadell famol

Mamogiaid yn ŵ   yna o ganol 
Ionawr a’r ŵ   yn benyw o 

ganol Mawrth

Diadell o 1,450 
o ddefaid - 1,100 

mamogiaid croes Suffolk 
a 350 o famogiaid miwl

12 hectar�o�rêp�a�maip�sofl�
yn cael eu tyfu ochr yn ochr 
â 5 hectar o feillion coch

Yr holl ŵ   yn yn cael eu 
porthi ar ddwysfwyd a’u 

gorffen yn 21kg ar y bach
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Prosiect 1: Ffermio manwl a monitro cnydau trwy Ddelweddau Lloeren 
Mynegai Gwahaniaeth Llystyfiant wedi’i Normaleiddio (NDVI)

Amcanion
Arddangos technoleg newydd iawn a’i ddefnydd 
wrth ffermio yn fanwl gywir i gynyddu 
effeithlonrwydd a chynhyrchiant mewn system 
laswellt a thir âr. Bydd hyn yn helpu i gael yr allbwn 
mwyaf o system glaswellt a lleihau’r ddibyniaeth ar 
fwyd a brynwyd i mewn.

Gweithgaredd
Roedd y prosiect yn golygu mapio 40 hectar o dir âr a 
glaswelltir cymysg gyda sganiwr sy’n mesur dargludedd 
trydanol y pridd ar ddyfnder o 30cm a 90cm i greu 
map yn dangos yr amrywiaeth o briddoedd mewn 
cae. Rhannwyd y cae wedyn yn barthau rheoli yn ôl 
amrywiaeth y pridd a phob parth yn cael ei samplo 
i bennu ei statws o ran maetholion a gwead y pridd. 
Nitrogen, potasiwm, ffosffad a pH yw’r maetholion a 
dargedir yn y prosiect ac yn ôl y dadansoddiad, gall y 
mewnbwn�gael�ei�amrywio�ar�bob�parth,�i�gyflawni’r�
cynnyrch gorau o bob cae. Roedd y prosiect hefyd 
yn cynnwys defnyddio prawf N-min ar gaeau yr oedd 
cnydau grawn ac india corn porthiant wedi eu hau 
arnynt. Roedd hyn y gadael i Arwyn gyfrifo yn gywir 
faint o nitrogen anorganig oedd yn ofynnol trwy gydol 
y tymor tyfu ar gyfer caeau unigol.

Llandegfan  LL59 5SBPlas

•  Lleihau’r�defnydd�o�wrthfiotig�wrth�ŵ   yna

•  Mynd i’r afael â ffrwythlondeb y pridd

Canlyniadau 
Mae’r prosiect yn parhau ond mae’r canlyniadau maetholion a gaed wedi gadael i Arwyn chwalu maetholion ar 
gyfraddau amrywiol gan ddefnyddio meddalwedd GPS i gael y cynnyrch gorau a’r effeithlonrwydd mwyaf.

Roedd yr amrywiaeth o 
fewn caeau yn rhyfeddol, 
er bod gwrtaith wedi ei 
chwalu yn gyfartal yn y 

gorffennol

Mae defnyddio’r dechnoleg 
newydd hon yn gadael i 
gnydau gael eu tyfu mor 

gost effeithiol â phosibl, gan 
ganiatáu gostyngiad pellach yn 
y costau porthi defaid a bîff

Llwyddodd y gostyngiad 
yn y nitrogen anorganig a 

brynwyd i arbed  
£72.13/Ha oedd yn 

cynnwys cost y prawf N-min
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Prosiect 2: Lleihau’r defnydd o wrthfiotig ar adeg ŵyna

Amcanion
Mae’r prosiect hwn yn rhan o brosiect Partneriaeth 
Arloesi Ewrop (EIP Wales) lle mae Arwyn yn rhan 
o grŵ   p o ffermwyr o’r un meddylfryd sy’n ymdrin 
â’r�defnydd�o�wrthfiotigau�wrth�ŵ  yna. Roedd 
ymosodiadau clwy’r cymalau, ceg wlyb a coccidiosis yn 
y�gorffennol�wedi�golygu�bod�y�defnydd�o�wrthfiotigau�
wrth ŵ  yna yn gyffredin yn y Plas, gan gyfrannu at 
gostau milfeddygol a meddyginiaethol sylweddol. Er 
mwyn ceisio diddymu’r arfer hwn, roedd y prosiect 
hwn yn canolbwyntio ar reoli mamogiaid.

Canlyniadau
•  Dim�gwrthfiotig�trwy’r�geg�yn�cael�ei�

ddefnyddio yn y cyfnod ŵ  yna

•  O’r 2,000 o ŵ  yn a drowyd allan, dim ond 
dau ohonynt gafodd geg ddyfrllyd, ond ganed 
y�ddau�oen�yma�i�famog�oedd�mewn�cyflwr�
gwael

•  Y�defnydd�cyffredinol�o�wrthfiotig�trwy�
chwistrell wedi ei ostwng o 75%

•  Monitro colostrwm yn effeithiol gyda’r holl ŵ  yn 
yn dangos lefelau da o imiwnoglobwlin

•  Plas wedi arbed tua £1,600 trwy ddefnyddio 
llai�o�wrthfiotig,�gostwng�costau�llafur�o�£600�a�
hefyd â 96 o ŵ  yn ychwanegol i’w gwerthu

•  Mantais llai o ofyn am weithwyr a gwell hwyliau 
ymhlith y staff yn ystod y cyfnod ŵ  yna

Llandegfan  LL59 5SBPlas

Cymerwyd samplau gwaed gan y mamogiaid dair 
wythnos cyn ŵ  yna�gan�greu�proffil�metabolig.�
Rhoddodd�y�proffil�metabolig�olwg�fanwl�ar�gyflwr�
y mamogiaid, gan fesur lefelau’r egni, protein a 
mwynau a galluogi i’r diet gael ei addasu cyn   
ŵ  yna. Casglwyd samplau gwaed hefyd o 44 o   
ŵ  yn�i’w�profi�am�imiwnoglobwlin,�sy’n�dangos�
faint o golostrwm sydd wedi ei amsugno a’i safon. 
Pwyswyd yr ŵ  yn a chyfrif wyau ysgarthol i fonitro’r 
baich o lyngyr. Sgriniwyd 30 o ŵ  yn eraill am lefelau 
imiwnoglobwlin gan ddefnyddio reffractomedr a 
chymerwyd gwaed hyd at 10 o ŵ  yn gwael hefyd 
i gasglu i ba raddau yr oeddynt wedi amsugno 
colostrwm. Pwyswyd yr ŵ  yn wrth eu geni, yn 
wyth wythnos oed ac wrth eu lladd i werthuso’r 
cyfraddau tyfu. Cofnodwyd unrhyw broblemau 
iechyd.

Gweithgaredd

Mae’r fantais  
gyffredinol i’r busnes  

hyd yn hyn yn £11,800 
cyn unrhyw gostau 

porthi ychwanegol ar  
yr ŵ  yn ychwanegol
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Holi’r Ffermwr

Pam oeddech chi am fod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos? 
“Mae ffermio yn newid, ac mae hi’n amser gwych 
i gael barn arbenigol am y busnes o safbwynt 
gwahanol. Bydd gwelliant o ddim ond 5% yn y tair 
menter yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r busnes ar 
y cyd.”

Beth oedd manteision bod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos? 
“Y fantais fwyaf arwyddocaol oedd o ran 
perfformiad wrth ŵ  yna. Doeddwn i ddim yn 
disgwyl gweld yr holl fanteision a ddaeth trwy’r 
prosiect hwn. Ar ôl dweud hynny, dangosodd y 
dadansoddiad meincnodi cychwynnol bod gan 
ffermwyr eraill lai o ddefnydd o gyffuriau i bob oen 
na ni a oedd yn rhoi mantais gystadleuol iddynt 
yn ei dro. Trwy newid ychydig ar ein patrymau a 
phrotocolau, nid yn unig rydym yn defnyddio llawer 
llai�o�wrthfiotigau,�ond�rydym�hefyd�wedi�cael�ŵ  yn 
cryfach ac iachach. Yn ei dro, mae hyn wedi gwneud 
y cyfnod ŵ  yna yn llawer mwy pleserus i bawb gyda 
llai o ofynion o ran gweithwyr a llai o straen yn 
gyffredinol.”

Pa effaith y mae’r prosiect rheoli pori 
wedi ei gael? 
“O ran rheoli pori, roeddwn yn rhyfeddu gweld 
bod caeau cyfagos (a hyd yn oed yr un cae) yn 
amrywio cymaint o ran lefelau nitrogen y pridd o 
ganlyniad i arferion rheoli yn y gorffennol a’r hanes 
o ran pa gnydau fu ynddynt. Am gost o £90 am bob 
cae, mae’r prawf a ddefnyddiais yn cael gwared ar 
unrhyw waith dyfalu wrth chwalu nitrogen ac fe 
wnaeth fy helpu i geisio tyfu cnydau yn y modd 
mwyaf cost effeithiol posibl.”

Beth ydych chi wedi ei gael o’r 
prosiectau? 
“Yn gyffredinol, mae bod yn rhan o’r prosiectau 
yma wedi bod o fantais fawr i fusnes y fferm a 
hefyd i mi’n bersonol, gan fy mod wedi magu hyder 
i�gyflawni’r�gorau�y�gallaf�ar�y�fferm.”

Llandegfan  LL59 5SBPlas

“Mae’r manteision yr wyf wedi eu gweld 
yn fy niadell wedi bod yn anferth, ac 
rwyf yn argymell y dylai pob ffermwr 
defaid arall feincnodi ei ffigyrau mewn 
cymhariaeth â’r Arolwg Busnesau Fferm 
a chwilio am ffyrdd i herio eu defnydd 
eu hunain o wrthfiotig ar sail ein 
llwyddiant ni.”
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Manylion y fferm

Rhiwgriafol

Rhidian ac Elen Glyn - partneriaeth

•  Fferm 214 hectar ar denantiaeth gyda 
thir ar rent wedi ei gymryd pan yn bosibl

•  Wedi dechrau Tenantiaeth Fusnes 
Fferm 10 mlynedd yn 2014

•   114 hectar o dir mynydd heb ei wella, 12 hectar wedi ei wella yn 
rhannol, 5 hectar o goetir

•  Efeilliaid yn cael eu hŵ   yna dan do o ganol Mawrth ac yn 
cael silwair glaswellt, ceirch a dwysfwyd

•  Ŵyn sengl yn cael eu geni allan ac yn cael ceirch a dwysfwyd

•  Ŵyn yn cael eu pesgi ar laswellt, rêp a maip a’u gwerthu yn lleol

•  Ymunodd â Glastir Uwch yn Ionawr 2017

Prosiectau
•  Gweithredu’r cynllun cloffni 5 pwynt

•  Cymharu costau tair system wahanol o aeafu 
mamogiaid

•  Defnyddio�sgorio�cyflwr�corff�a�phwyso�mamogiaid�
i gynyddu epilgarwch a’r canran sganio

•  Defnyddio gwahanol hyrddod ar y mamogiaid 
Cymreig i greu mamog croesfrid

•  Profi�am�wrthedd�i�driniaeth�llyngyr�a�phrosiect�cyfrif�
wyau ysgarthol

•  Defnyddio pori cylchdro i gynyddu’r gyfradd stocio a 
chynyddu ansawdd y pori

Amcanion y fferm

Magu 100-150 o heffrod 
llaeth ar gontract neu eu 

prynu�yn�flynyddol

Cadw diadell o 900-1,000  
o famogiaid

Cynnal system ffermio 
broffidiol�trwy�wneud�y�

defnydd mwyaf o laswellt

1,000 o famogiaid 
Cymreig wedi  

eu gwella

2-2.4 hectar�o�swêj�/�
rêp yn cael eu tyfu yn 

flynyddol

6 hectar yn cael  
ei ail-hadu

Magu heffrod llaeth ar 
gontract ar system bori 

mewn stribedi

Talywern  SY20 8NYRhiwgriafol
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Canlyniadau
Roedd�y�glaswellt�yn�cael�ei�bori�i�lawr�i�1400kgDM/
Ha yn gyson ar gyfer y ddau gylchdro cyntaf gan 
gychwyn�ar�10�Mawrth�2018.�Ym�Mai�a�Mehefin,�
pan oedd gormodedd o borfa, cynyddwyd y targed 
i�1700kgDM/Ha.�Roedd�hyn�yn�golygu�bod�y�nifer�o�
heffrod�yn�cynyddu�a�chyflymder�yr�aildyfu�yn�gwella�
yn ogystal â chadw mwy o leithder yn y pridd.

Y pwysau wrth droi allan oedd 210kg gyda’r 
cynnydd pwysau dyddiol yn cyrraedd uchafbwynt o 
1.2kg ym Mai; effeithiwyd ar y cynnydd dyddiol yn 
ystod misoedd sychach yr haf ond cynyddodd eto 
ym mis Medi.

Mae�Rhidian�yn�bwriadu�cyflwyno�system�
TechnoGrazing ar ei Ffridd (tir wedi ei wella yn 
rhannol) a bydd yn defnyddio egwyddorion pori 
cylchdro ar draws ei fferm gyfan yn 2019.

Amcanion
•  Cynyddu cynhyrchiant glaswellt

•  Rheoli glaswellt yn fwy effeithiol trwy gydol y 
tymor pori

•  Galluogi’r ddiadell ddefaid i gynyddu trwy leihau’r 
rhan o dir a ddyrannwyd i heffrod

Gweithgaredd
Rhannwyd dau gae oedd yn cyfateb i 12Ha yn eu 
hanner gan ddefnyddio ffensys trydan parhaol ac 
yna yn 16 padog gan ddefnyddio ffensys trydan 
dros dro. Gosodwyd systemau dŵ   r cludadwy 
gan ddefnyddio pibell MDPE 25mm a osodwyd 
ar yr wyneb gyda mannau cysylltu bob 100m. 
Defnyddiwyd y rhain i gysylltu cafnau bach 
cludadwy oedd yn symud hefo’r gwartheg.

Roedd 105 o heffrod llaeth blwydd yn treulio 
rhwng diwrnod a hanner a thri diwrnod i bob 
padog gan ddibynnu ar hyd dymunol y cylchdro i 
gyfateb â chyfraddau tyfu’r glaswellt.

Prosiect 1: Cynyddu Cynhyrchiant 
Trwy System TechnoGrazing 
Trosi ardal o’r fferm oedd yn cael ei phori yn 
draddodiadol i system bori cylchdro ar gyfer heffrod 
llaeth, ac yn y broses cynyddu cynhyrchiant glaswellt.

Talywern  SY20 8NYRhiwgriafol

Roedd y bloc 12Ha yn 
cyflawni�cynhyrchiant�
o 1,066kg�LW/Ha;�

mae hyn ddwywaith a 
hanner yn uwch na’r 

cyfartaledd hanesyddol 
ar y fferm.
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Mae pori cylchdro yn ffordd brofedig o  
gynyddu�tyfiant�glaswellt�a’r�defnydd�ohono�o�

50% mewn cymhariaeth â stocio traddodiadol.

Awgrym da

Cychwyn I Ch M E M M G A M H T Rh

Pwysau byw (kg) 160 182 199 211 229 265 280 294 312 335 354

BWG�(kg/d) 0.7 0.6 0.4 0.6 1.2 0.5 0.4 0.6 0.8 0.6 0.5

Pwysau Byw
Rhiwgriafol:�Heffrod�Llaeth:�Heffrod�Blwydd,�Ion�18�-�Rhag�18

100

200

300
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500

Pwysau byw 
(kg)



Prosiect 2: Cymharu dewisiadau gaeafu

Amcanion Canlyniadau

Gweithgaredd

Dangos problemau ymarferol ac effaith ariannol 
system�aeafu�allan�ar�sail�swêj�mewn�cymhariaeth�â�
system dan do ac anfon mamogiaid i’w gaeafu oddi 
ar y fferm.

Dadansoddwyd�y�tair�system�o�ran�costau:

Roedd y costau hyn yn cynnwys gofynion llafur 
a lwfans ar gyfer gwerth rhent unrhyw dir a 
ddefnyddiwyd.  Ar gyfartaledd, roedd y mamogiaid 
ar ddiet glaswellt a dwysfwyd dan y targed o ran 
sgôr�cyflwr�corff�(ar�2�i�2.5�(dan�y�targed))�tra�bod�y�
mamogiaid�ar�swêj�ac�yn�gaeafu�ar�sgôr�ddelfrydol�o�
3-3.5.

Ar y cyfan, roedd y mamogiaid yn dod yn ôl o aeafu 
oddi�ar�y�fferm�mewn�cyflwr�gwell.�Bydd�Rhidian�yn�
parhau�i�dyfu�swêj�i’w�porthi�hyd�at�ŵ   yna, er y bydd 
hefyd yn anfon mwy o famogiaid i aeafu oddi ar y 
fferm er mwyn cael mwy o laswellt wrth droi allan.

Heuwyd�swêj�gan�fonitro’r�cynhyrchiant.�Rhannwyd�y�
mamogiaid ar hap yn dri grŵ   p, gyda’r grŵ   p cyntaf yn 
pori’r�swêj�mewn�stribedi�o�Ionawr�hyd�iddynt�gael�
eu symud ar laswellt dair wythnos cyn ŵ   yna. Roedd 
yr ail grŵ   p yn cael eu stocio yn y dull traddodiadol 
gan roi silwair mewn byrnau a dwysfwyd iddynt. 
Anfonwyd y trydydd grŵ   p i bori dros y gaeaf (heb 
fwyd ategol) ym mis Hydref a dychwelyd i’r fferm 
at ŵ   yna. Cadwyd llygad ar berfformiad y mamogiaid 
trwy�roi�sgôr�cyflwr�corff,�gan�asesu�iechyd�
cyffredinol y ddiadell a’r data ŵ   yna. Cofnodwyd yr 
holl gostau ar gyfer y ddwy fenter. 

Cnwd Cost (£) y famog

Swêj 8

Gaeafu 11

Stocio traddodiadol (silwair a dwysfwyd) 17

“Roedd y cnwd swêj yn porthi’r mamogiaid am 
5c y dydd, mewn cymhariaeth â chost cadw 
dan do o 15c y dydd. Roedd cynilo 10c am bob 
mamog am 90 diwrnod ar 250 anifail yn creu 
arbediad sylweddol yn gyflym.”

Talywern  SY20 8NYRhiwgriafol
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Holi’r Ffermwr
Pam oeddech chi am fod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos?
“Roedd�bod�yn�safle�arddangos�Cyswllt�Ffermio�
yn cynnig mynediad i mi at y wybodaeth orau yn y 
diwydiant a chyngor gan ffermwyr o’r un feddylfryd. 
Roedd�hyn�yn�ein�helpu�i�gyflawni�ein�nod�o�
gynyddu cynaliadwyedd y fferm.”

Beth oedd un o’r prif fanteision? 
“Roeddwn wedi bod yn edrych ar y prif ffactorau 
oedd yn dylanwadu ar elw ac effeithlonrwydd y 
busnes cyn y prosiect, ac un oedd yn sefyll allan 
oedd cloffni. Oherwydd y prosiect, mae llai nag 1% 
o’r ddiadell yn gloff erbyn hyn, gan wneud trin y 
defaid yn llawer haws a chynyddu effeithlonrwydd y 
ddiadell.”

Pa brosiectau eraill ydych chi wedi bod 
yn rhan ohonynt?
“Mae’r prosiect pori cylchdro wedi fy ngalluogi i 
gynyddu lefelau stocio’r fferm yn ogystal â gwella’r 
rheolaeth ar laswellt. Mae cyfuniad o bori cylchdro, 
mesur glaswellt gyda mesurydd plât a defnyddio 
meddalwedd Farmax wedi gadael i mi gynllunio 
ymlaen llaw, gan leihau costau gwrtaith nitrogen ac 
ategion. Trwy hyn, rwyf hefyd wedi cael rhybudd 
cynnar y byddwn yn mynd yn brin o borfa’r haf 
diwethaf. Fe wnes i ddiddyfnu yn gynnar, rhoi’r 
mamogiaid ar borthiant cynnal a phori cyfran o’r tir 
silwair. Ni fydd mesur y gorchudd porfa yn newid y 
tywydd, ond mae canfod diffyg posibl yn gynnar yn 
rhoi mwy o ddewisiadau i mi o ran sut i ddelio ag o.”

Yr hyn a ddysgwyd
•  Mae Rhidian yn anelu at gynhyrchu anifeiliaid 

mwy eu ffrâm ar system ucheldir a fydd yn 
haws eu marchnata yn y dyfodol.

•  Mae’r cyngor a brwdfrydedd Rhidian i 
ddefnyddio syniadau wedi bod yn fuddiol i 
fusnes y fferm.

•  Bydd Rhidian yn parhau i ŵ   yna yn hwyrach 
(diwedd�Mawrth),�defnyddio�swêj,�a�gaeafu�
500 o famogiaid oddi ar y fferm ar borfa.  
Mae hyn yn arbed yn sylweddol ar 
ddwysfwyd.

Talywern  SY20 8NYRhiwgriafol
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Manylion y fferm

Tynyberth

Jack Lydiate mewn partneriaeth 
â’i rieni John a Lynne

•  Fferm ddefaid organig
•  Ŵyna dan do o fis Mawrth,  

gyda’r mamogiaid yn cael silwair byrnau  
a dwysfwyd

Abaty Cwm Hir   LD1 6PUTynyberth

•  Gwerthir yr ŵyn i gyd yn stôr ym mis Hydref
•  202 hectar; 76 hectar o dir wedi ei wella, 65 hectar o fynydd 

wedi ei gau a 61 hectar o goetir

•  Glastir Sylfaenol
•  Cyfradd stocio isel o 4.6 mamog/Ha
•  Gwartheg yn pori yn yr haf

Prosiectau

•  Lleihau cloffni trwy weithredu’r cynllun cloffni 5 pwynt

•  Gwella�canlyniadau�sganio�trwy�dargedu�sgôr�cyflwr�
corff mamogiaid a bod yn fwy llym wrth ddifa

•  Triniaethau llyngyr yr iau addas ar adegau gwahanol 
o’r�flwyddyn

•  Ail-hadu gyda mathau newydd o laswellt a threialu 
codlys

•   
^

Wyna’n hwyrach er mwyn cyfateb â thwf glaswellt

•  Brechu i wella canlyniadau sganio

•  Cyflwyno�hyrddod�croes�i�gynyddu�maint�y�stoc�
cyfnewid

•  Lleihau costau porthiant gaeaf trwy ganolbwyntio ar 
wella�ansawdd�y�silwair�a�phrofi�samplau�cyn�eu�porthi

•  Profi�am�wrthedd�i�driniaeth�llyngyr�a�phrosiect�
cyfrif�wyau�ysgarthol�i�gyfiawnhau�pa�driniaeth�i’w�
defnyddio

350 o ddefaid Cymreig 
wedi eu gwella a 150 

o famogiaid croes gyda 
130 o stoc cyfnewid

61 hectar o goetir wedi 
ei blannu dan gynllun 
Creu Coetir Glastir

Torrir 24 hectar o laswellt 
yn silwair byrnau bob 

blwyddyn, a gwerthu ychydig 
dan hanner o’r byrnau

Buches o 10 o 
fuchod sugno wedi ei 
chyflwyno�yn�2018

Amcanion allweddol

Cynnal yr incwm oddi 
ar y fferm a chwilio 

am fentrau eraill

Cynyddu niferoedd y 
mamogiaid i  
550-600

Gwella’r % magu 
ŵ   yn a maint y 

carcas

Plannu 18 hectar 
arall o goetir yn ystod 

2018/2019
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Abaty Cwm Hir   LD1 6PUTynyberth

Prosiect 1: Defnyddio’r cynllun 5 pwynt i drin cloffni

Amcanion
Roedd ar Jack eisiau ymdrin â chynhyrchiant y 
ddiadell gan roi pwyslais arbennig ar gloffni.  Trwy 
weithredu cynllun cloffni 5 pwynt, gyda chefnogaeth 
ei�filfeddyg,�gwnaed�gwelliant�sylweddol.

Gweithgaredd
Gweithredwyd cynllun gostwng cloffni yn y ddiadell 
gyfan gan ddefnyddio egwyddorion y cynllun 5 
pwynt. Cafodd lefel a difrifoldeb y cloffni yn y 
ddiadell�ei�fonitro�am�flwyddyn,�ac�archwilwyd�
sampl o’r mamogiaid yn unigol a’u sgorio yn ôl 
presenoldeb�afiechyd.�Digwyddodd�hyn�cyn�eu�troi�
at yr hwrdd a’i ailadrodd eto ar ddiwedd y prosiect.
Roedd ymweliad misol yn monitro lefelau cloffni’r 
ddiadell;�cofnodwyd�y�defnydd�o�wrthfiotig�i’r�
ddiadell gyfan ac unrhyw olchi traed a ddigwyddodd. 
Ar yr un pryd, roedd y mamogiaid oedd yn cael eu 
dynodi fel rhai cloff yn cael eu gwaredu. Archwiliodd 
milfeddyg Jack unrhyw ddefaid cloff gan roi triniaeth 
addas iddynt. Triniwyd y mamogiaid oedd yn dioddef 
yn gynnar a’u cadw ar wahân nes byddent wedi 
gwella. Roedd mamogiaid oedd wedi dioddef  
fwy�nag�unwaith�(>2�driniaeth�mewn� 
blwyddyn) yn cael eu difa ar  
ôl bod hefo’r hwrdd.

Canlyniadau

Lefelau cloffni % o’r ddiadell

Dechrau’r prosiect >10%

Ar ôl 1 mis <10%

Ar�ôl�2�fis 5%

Ar ôl 12 mis <1%

Trwy weithredu’r cynllun 5  
pwynt, gall cloffni gael ei leihau mewn 

cyfnod cymharol fyr o amser

Awgrym da

Mae cyfuniad o leihau cloffni ac ymyrryd yn 
fwy�trylwyr�ar�sail�sgôr�cyflwr�corff�wedi�

helpu i wella perfformiad y ddiadell

Yr holl famogiaid magu yn awr yn cael eu brechu 
gyda Footvax i gadw lefelau cloffni yn isel
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Prosiect 2: Canfod statws heintiad llyngyr yr iau cynefinoedd malwod ar 
ffermydd fel dull i reoli llyngyr yr iau

Canlyniadau
Yn Nhynyberth, fe gafwyd rhywogaethau llyngyr 
mewn samplau cyfrif wyau ysgarthol a malwod 
llyngyr�yn�y�rhan�fwyaf�o�gynefinoedd.�Canfuwyd�
nifer�fawr�o�falwod�yn�samplau�Awst/Medi�sy’n�
nodweddiadol�o’r�amser�hwnnw�o’r�flwyddyn�ac�
ar�uchder�y�fferm.�Roedd�mwyafrif�y�cynefinoedd�

Canlyniadau Llyngyr yr Iau a’r Rwmen Tynyberth

Sampl Ymweliad
Wyau/g Llyn-
gyr yr Iau

Wyau/g Llyn-
gyr y Rwmen

E1 Mai/Mehefin� 0 0

E3 Mai/Mehefin� 0 0

E4 Mai/Mehefin� 2 0

E gwartheg Mai/Mehefin� 0 0

E2 defaid Gorffennaf 0 0

E2 gwartheg Gorffennaf 0 0

E4 Gorffennaf 0 1

E2 + E3 Defaid Awst/Medi 1 0

E2 + E3 gwartheg Awst/Medi 0 0

E4 Awst/Medi 0 0

Amcanion
Mae llyngyr yr iau wedi bod yn broblem sy’n effeithio ar berfformiad mamogiaid ar Tynyberth. Roedd Jack yn awyddus i 
ddynodi lefel yr heintiad ar gaeau unigol i deilwrio ei reolaeth ar laswellt, gyda’r gobaith y byddai hyn yn lleihau’r llyngyr.

Gweithgaredd
Trwy weithio gydag arbenigwyr o IBERS, mae Jack yn 
awr yn taclo rheoli llyngyr yr iau trwy wella canfod 
cynefin�a�datblygu�cynlluniau�pori�sy’n�osgoi�cynefin�
risg�uchel�ar�adegau�allweddol�yn�ystod�y�flwyddyn.

Fe�wnaeth�y�prosiect�ddynodi:

•  Lleoliadau penodol ar y fferm lle gellir dod o hyd i 
falwen y llaid

•  A oedd unrhyw falwod y llaid wedi eu heintio â 
llyngyr yr iau neu’r rwmen

•  Sut y mae presenoldeb malwod y llaid neu 
rywogaethau�llyngyr�yn�amrywio�dros�fisoedd�yr�
haf a’r hydref

!

E1 (LF)
Ffos

Tyn y 
Berth

E2 
Cors

E4

Dim digon o ddata

Ni chanfuwyd 
unrhyw falwod

Canfuwyd malwod 
(neu eu DNA) a DNA 

llyngyr wedi ei ganfod

Canfuwyd malwod. 
Dim DNA llyngyr wedi 

ei ganfod

Canfuwyd DNA 
malwod yn y dŵr. 
Dim DNA llyngyr 
wedi ei ganfod

E3

RF = Llyngyr y Rwmen

LF = Llyngyr yr Iau

Llythyren + rhif = 
Dull adnabod cynefin

a samplwyd yn ardaloedd gwlyb, corslyd a dŵ   r yn 
rhedeg.�Mae’r�nodweddion�yma�yn�cynnig�cynefin�
i nifer fawr o falwod trwy bob tymor, ac mae’n 
debygol bod risg o heintiad yn bresennol yn gynnar 
yn�y�tymor�pori�mewn�rhai�cynefinoedd�ar�y�
fferm. Ond, roedd y nifer o lyngyr (nid y malwod) 
yn gymharol isel, fel y dynodir yn y canlyniadau. 
Arweiniodd�presenoldeb�llyngyr�yr�iau�yn�y�cynefin�
Jack i addasu ei strategaeth reoli trwy blannu coetir 
ar yr ardaloedd oedd yn dioddef waethaf ar y fferm.

38

Abaty Cwm Hir   LD1 6PUTynyberth



Holi’r Ffermwr

A fyddech yn argymell bod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos? 
“Byddwn,�mae’r�profiad�wedi�gwella�fy�musnes�yn�
fawr. Dwi’n teimlo’n ffodus o fod wedi cael fy newis 
yn�safle�arddangos�yn�dilyn�fy�ymwneud�â�Chyswllt�
Ffermio gan gynnwys yr Academi Amaeth.”

Beth ydych chi wedi ei wneud yn wahanol? 
“Yn yr hinsawdd economaidd ansicr sydd ohoni, rydym 
wedi gorfod astudio pob elfen o’n busnes yn fanwl 
iawn. Mae wedi bod yn agoriad llygad ac yn fanteisiol 
gweithio gyda’n milfeddygon ac arbenigwyr eraill ar 
brosiectau amrywiol.”

Beth ydych chi wedi ei gael allan o’r 
prosiectau? 
“Roeddwn yn ymwybodol bod llyngyr yn bresennol 
a’i fod yn cynyddu hefyd, ac fe gefais fy synnu gan yr 
ardaloedd lle gwelwyd bod y falwen yn bresennol. Rwyf 
yn awyddus iawn yn awr i fonitro yn barhaus i sicrhau 
bod y triniaethau yn cael eu targedu yn well.”

Beth ydych chi wedi ei newid o ganlyniad 
i’r prosiect? 
“O ran rhai o’r ardaloedd oedd wedi eu heintio 
waethaf, rwyf wedi gosod strategaethau rheoli fydd 
yn lleihau’r tebygolrwydd y bydd da byw yn pori’r 
borfa wedi ei heintio. Un o’r rhain yw plannu coetir 
fel dull gwahanol o greu incwm ar y porfeydd hynny 
sydd wedi eu heintio.”

A oes gennych unrhyw awgrymiadau da? 
“Gall gweithredu strategaethau i ymdrin â llyngyr 
yn y tymor hir, gan weithio o gwmpas y llyngyr yn y 
tymor byr, sicrhau bod arferion yn cael eu gweithredu 
i oresgyn y baich ariannol y mae’r parasit yn ei greu.”

“Mae ffermio yn ddiwydiant sy’n newid yn 
barhaus, heddiw yn fwy nag erioed. Gall 
datblygu gwybodaeth a’i rhannu gynnig 
potensial sylweddol i’n busnes ni ac i 
ffermwyr Cymru yn gyffredinol. Mae Cyswllt 
Ffermio wedi rhoi cyfle i mi ymwneud ag 
arbenigwyr sydd wedi bod o fantais i’n fferm 
ond hefyd sydd wedi cyrraedd cynulleidfa 
ehangach trwy rannu gwybodaeth a 
defnyddio arloesedd a thechnoleg.”
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Manylion y fferm

Marian
Mawr

Aled Morris

•  Llaeth 

•  376 hectar:  Yn berchen ar 237 hectar, 
139 hectar yn cael eu rhentu 

•  162 hectar o laswelltir, 40 hectar ar gyfer 
pori a’r gweddill ar gyfer cynhyrchu silwair

•  Pum gweithiwr amser llawn a dau weithiwr rhan amser

•  Rhoddir dogn TMR sy’n cynnwys silwair glaswellt ac indrawn  
i’r buchod

•  Cytundeb â chwmni Muller Wiseman

•  2.17 uned o dda byw fesul hectar

Dyserth  LL18 6HTMarian Mawr

Prosiectau

• Arweinyddiaeth a rheolaeth

•  Defnyddio detholiad genomig i wella 
effeithlonrwydd magu lloi

•  Cynyddu cynhyrchiant gan ddefnyddio glaswellt  
a borir

•  Cynllun Rheoli Maetholion (NMP)

2 hectar o indrawn 
24 hectar o wenith gaeaf 

12 hectar o haidd gwanwyn 
ar gyfer porthiant

450 o fuchod Holstein 
yn cynhyrchu 9,500 

litr ar gyfartaledd

10 hectar o fetys 
porthiant�a�dyfir�i’w�

defnyddio fel porthiant 
yn y gaeaf

Tyrbin gwynt i 
gyflenwi�ynni�

adnewyddadwy

Amcanion y fferm

Gwella effeithlonrwydd a 
chynyddu�proffidioldeb

Helpu’r diwydiant i symud 
yn�ei�flaen�a�dod�yn�fwy�

cystadleuol

Arddangos pa mor bwysig yw 
sgiliau ymdrin â phobl a rheolaeth 

ar�gyfer�busnes�proffidiol
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Prosiect 1: Arweinyddiaeth a rheolaeth

Amcanion
Er mwyn sicrhau bod y staff yn aros a’u bod yn 
cael eu cymell, roedd Aled yn awyddus i weithredu 
prosiect rheolaeth i gefnogi ac i wella ei sgiliau 
arweinyddiaeth a rheolaeth a hefyd i wella 
ymrwymiad ei staff i’r busnes.

Gweithgaredd
Cynhaliwyd trosolwg 360° o’r tîm yn ei gyfanrwydd 
er mwyn canfod lefelau ‘bodlonrwydd’. Bellach, caiff 
yr�adolygiad�ei�ail-wneud�yn�flynyddol.�Cynhaliwyd�
cyfarfodydd gyda holl weithwyr y fferm a rhoddwyd 
cymorth�iddynt�yn�ystod�y�flwyddyn�gyntaf.�Cafodd�
protocolau,�disgrifiadau�swyddi,�gweledigaeth�y�
fferm a dogfen ynghylch gwerthoedd eu datblygu i 
helpu i recriwtio, datblygu a chadw staff y fferm.

Cynhelir cyfarfodydd o’r tîm bob bore Llun i 
gynllunio gwaith yr wythnos ac i drafod unrhyw 
bryderon. Mae teitlau swyddi penodol wedi cael eu 
creu, e.e. rheolwr stoc ifanc, cowmon cynorthwyol 
ac ati, i ganiatáu perchnogaeth a chyfrifoldeb ymhlith 
staff.�Mae�llawlyfr�newydd�ar�gyfer�cyflogeion�y�
fferm wrthi’n cael ei ddatblygu hefyd.

Dyserth  LL18 6HTMarian Mawr

Canlyniadau
•  Llwyddiant mawr i’r busnes ond mae’n anodd 

mesur y manteision ariannol

•  Mae lefelau perfformiad technegol wedi gwella

•  Dim trosiant staff ac mae morâl staff a chyfathrebu 
wedi gwella’n sylweddol ar y cyfan

•  Mae bob aelod o’r staff bellach yn gwybod 
am weledigaeth, nodau a dangosyddion 
perfformiad allweddol y busnes

•  Mae cydlyniad y tîm wedi gwella

•  Mae gan staff fwy o gyfrifoldeb a 
chyfrifoldebau am wneud penderfyniadau 
ynghylch eu maes hwy o’r busnes

•  Mae cyfathrebu gwell gan bawb yn y busnes 
yn golygu bod pawb sy’n cyfranogi yn y 
buses yn gwybod beth sy’n digwydd a beth 
sydd wedi’i gynllunio

•  Llai o bwysau ar Aled i wneud tasgau 
beunyddiol yn sgîl dirprwyo rhagor o waith

 “Byddwn i’n argymell y broses hon i 
unrhyw fusnes fferm sy’n cyflogi pobl 
neu sy’n dymuno ehangu eu busnesau 
a chreu tîm effeithiol.”

Gwerthoedd

Amseru

Cariad at 
y gwaith Ymddiriedaeth

Taclusrwydd

Traddodiad

Parch

Ymfalchïo yn  
y gwaith
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Prosiect 2: Defnyddio detholiad genomig i wella cynhyrchiant

Amcanion
•  Defnyddio�profion�genomig�i�ddewis�yr�anifeiliaid�
mwyaf�cynhyrchiol�a�phroffidiol�o’r�fuches�i�fagu�fel�
stoc newydd

•  Gwella cynhyrchiant anifeiliaid trwy gydol eu hoes 
trwy ddefnydd gwell o ddata ynghylch geneteg y fuches

•  Gwella cydnerthedd y busnes trwy fridio anifeiliaid 
gwell

Gweithgaredd
Gwnaed�profion�genomig�o’r�lloi�benyw�a�chafodd�
y genoteip a ddeilliodd o hynny ei anfon i’r Ganolfan 
Gwerthuso Geneteg i ganfod nodweddion 
cynhyrchu,�iechyd,�ffitrwydd�a�ffrwythlondeb.�
Casglwyd�data�hefyd�gan�ddefnyddio�cyfrifiannell�
costau magu heffrod i ganiatáu gwneud cymhariaeth.

Canlyniadau
Gwelwyd�Mynegai�Oes�Broffidiol�(PLI)�cadarnhaol�
yn achos pob anifail ond un. Mae’r canlyniadau 
cyffredinol cyfartalog yn dangos grŵ   p o loi a ddylai 
ddatblygu�yn�fuchod�proffidiol�yn�cynhyrchu�symiau�
canolig o laeth â chanrannau canolig o’r elfennau, a 
heffrod�a�ddylai�ddod�yn�gyflo�unwaith�yn�rhagor�yn�
weddol rwydd. Roedd gwahaniaeth o £235 rhwng y 
llo uchaf yn y mynegai (£380 PLI) a’r isaf (£45 PLI) ac 
roedd amrywiaeth mawr o ran cyfanswm y cynnyrch 
llaeth (kg) ac elfennau’r llaeth (%).

Mae’r�criw�cyntaf�o�heffrod�a�gafodd�brofion�genomig�
bellach wedi bwrw llo ac mae cyfanswm eu llaeth 
wedi cael ei gofnodi.  Y lloi oedd â’r £PLI uchaf yw’r 
heffrod sydd wedi bwrw lloi gyntaf, sy’n awgrymu 
bod y grŵ   p oedd â £PLI uchel yn fwy ffrwythlon fel 
heffrod ac yn fwy cynhyrchiol wedi eu 24 mis cyntaf.  
Fodd bynnag, cipolwg bychan yn unig yw hyn, a bydd 
angen dadansoddiadau manylach o gyfnodau llaeth 
cyflawn�a�data�ynghylch�yr�heffrod�eraill�hefyd,�a�bydd�
hynny ar gael ar wefan Cyswllt Ffermio.

Nodwedd
GPTA cyfartalog yr heffrod a 
brofwyd yn 2016

GPLI (PLI Genomig) £189

Mynegai Ffrwythlondeb +4.8

Hyd Oes 0.2

Kg o Laeth 123kg

Kg o Fraster 5.6kg

Kg o Brotein 4.8kg

% Braster 0.01%

% Protein 0.01%

Mynegai SCC -6.2

Cyn defnyddio detholiad genomig, 
mae’n hollbwysig sicrhau bod gan y 
fferm nod a strategaeth bridio eglur. 

Dyserth  LL18 6HTMarian Mawr
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Holi’r Ffermwr

Beth ydych chi wedi’i ddysgu trwy fod yn 
rhan o’r rhwydwaith arddangos?
“Trwy�ddod�yn�safle�arddangos�Cyswllt�Ffermio,�
rwyf i wedi cael mwy o amser i ystyried agweddau 
busnes y fferm trwy wella effeithlonrwydd.”

Beth yw manteision pennaf bod yn safle 
arddangos?
“Mae’r prosiect arwain a rheoli staff wedi cychwyn 
dwyn ffrwyth oherwydd mae staff ein fferm yn 
llawer iawn mwy ymwybodol o ddangosyddion 
perfformiad allweddol y fuches ac maent yn dod yn 
fwy hyderus trwy fanylebau newydd eu swyddi a’r 
strwythur cyfathrebu rydym ni wedi’i sefydlu.”

“Mae buddion y cyfarfod wythnosol wedi 
bod yn wych o ran sicrhau cydlyniad y 
tîm a gweithio’n effeithlon. Bydd pawb 
yn clywed cyhoeddiadau ar yr un pryd, 
ac mae pawb yn gwybod beth sy’n cael 
ei gynllunio mewn perthynas ag unrhyw 
newidiadau i’r busnes, rotâu, cyfarfodydd 
neu weithgareddau yn ymwneud â 
chnydau a stoc. Yna, bydd pawb yn 
cael cyfle i drafod unrhyw feysydd neu 
eitemau y mae angen sylw iddynt, megis 
cemegau, moddion, darnau newydd ar 
gyfer peiriannau a chynhyrchion eraill.”

“Trwy sicrhau bod aelodau o’r staff yn gyfrifol 
am dasgau penodol, mae hynny’n golygu 
bod llai o bwysau arnaf i, sy’n caniatáu i 
mi ganolbwyntio’n fwy eglur ar gyfeiriad y 
busnes ac yn rhoi amser i mi gynllunio twf a 
strategaeth y busnes, ac ar yr un pryd, sicrhau 
bod y staff yn cydweithio bob amser.”

Beth ydych chi wedi’i newid?
“Yn hanesyddol, ni fyddwn ni’n cyfathrebu’n llawn 
â’r tîm ynghylch cyfeiriad y busnes a’n amcanion fel 
teulu, nac ynghylch eu cyfraniad hwy at y cynllun 
hwnnw. Mae sicrhau bod staff yn gyfrifol am eu 
maes penodol eu hunain a dirprwyo i ganiatáu 
atebolrwydd, ac ar yr un pryd, hysbysu’r tîm cyfan 
am newidiadau bob tro yn hytrach na hysbysu 
unigolion, wedi lleihau gwrthdaro ymhlith y tîm.”

Beth wnaethoch chi ei ddysgu o’r 
prosiectau? 
“Mae defnyddio anifail sydd â PLI negyddol yn 
anfantais economaidd. Os byddwch yn ei chadw 
yn y fuches, croeswch hi â tharw bîff, ond peidiwch 
â’i defnyddio i fridio buchod godro newydd. Mae 
genomeg yn cynnig gwybodaeth i ni na ellid ei chael 
yn y gorffennol. Pe bai gennych chi anifeiliaid â PLI 
negyddol, a fyddech chi’n eu cadw yn eich busnes gan 
wybod na fyddent yn gwneud unrhyw arian i chi?”

Dyserth  LL18 6HTMarian Mawr
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Manylion y fferm

Moor Farm

Andrew Rees a’i deulu

• Llaeth
•  162 hectar: 113 hectar i bori’r fuches 

odro a’r stoc ifanc, 49 hectar ar gyfer 
silwair a phori lloeau

•  Bloc lloea yn y gwanwyn fel rhan o system bori estynedig 
dull Seland Newydd 

•  Caiff rhai lloeau gwryw eu magu fel teirw llaeth a chaiff eraill 
eu magu fel bustych a’u gwerthu yn wartheg stôr pan fyddant 
rhwng 18 ac 20 mis oed 

•  Mesurir porfa’r fuches laeth a’i gofnodi’n wythnosol. Mae 
14.7t DM/Ha yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio 300kg 
nitrogen/Ha

Castell Gwalchmai  SA62 3EEMoor Farm

Prosiectau

•  Gwella iechyd y fuches • Isadeiledd Pori • Prosiect Porfa Cymru

Mae tir pori yn gymysgedd o borfa 
ifanc a phorfa barhaol

Ail-hadwyd pob cae silwair dros y 
saith blynedd diwethaf, ac mae 10% 
o’r�tir�yn�cael�ei�ail-hadu’n�flynyddol

295 o fuchod Friesian Prydeinig a 
lloeau, yn cynhyrchu 6,400 litr fesul 
buwch bob blwyddyn ar gyfartaledd

Amcanion y fferm

Gwella�proffidioldeb�a�
chydnerthedd y busnes

Datblygu cynhyrchu glaswellt 
ymhellach - troi glaswellt  

yn incwm

Targed o 500kg o solidau 
llaeth o un dunnell fetrig o 

ddwysfwydydd

Gweithredu mewn ymateb i 
wybodaeth feincnodi er budd 

y busnes

Parhau i ddatblygu isadeiledd, y 
defnydd o dechnoleg ac arloesedd 
os�bydd�yr�enillion�yn�cyfiawnhau’r�

buddsoddiad

Am ragor o fanylion am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio44



Prosiect 1: Gwella iechyd y fuches

Amcanion
Gwella statws iechyd y fuches ac edrych ar 
fanteision�ariannol�posib�cyflawni�ardystiad�statws�
iechyd uchel ar gyfer y fuches o ran cynnydd mewn 
gwerth a chynhyrchiant.

Gweithgaredd
Cafodd statws iechyd y fuches ei fesur a’i feincnodi 
gan ddefnyddio samplu gwaed a samplu llaeth i 
nodi mynychder BVD, clefyd Johne, Rhinotracheitis 
Heintus y Gwartheg (IBR) a Leptosbirosis. Cafodd 
polisi brechu a phrotocolau bioddiogelwch y fferm 
eu hadolygu a dilynwyd arferion gorau.

Castell Gwalchmai  SA62 3EEMoor Farm

Canlyniadau
•  Datblygwyd rhaglen monitro clefyd Johne ac 

archwiliwyd hanes y fuches i nodi unrhyw 
anifeiliaid sy’n perthyn i fuchod positif

•  Cafodd lloeau buchod a nodwyd fel rhai mewn 
perygl o ddal clefyd Johne eu harunigo yn gynnar 
i atal unrhyw halogi rhwng stoc ‘glân’ a lloeau 
a gaiff eu gwahanu oddi wrth eu mam yn syth 
wedi’u geni

•  Ar adeg lloea, cafodd y protocolau magu lloi eu 
haddasu i sicrhau arferion gorau, yn cynnwys y 
defnydd o declynnau dadansoddi colostrwm i 
brofi�ei�ansawdd�cyn�i’r�llo�gael�ei�fwydo�am�y� 
tro cyntaf

•  Mynegai�lloea:�mae’r�mynegai�lloea�oddeutu� 
370-380 diwrnod

•  Brechu rhag BVD bob mis Ebrill a stoc ifanc yn 
cael�eu�tagio�a’u�profi

•  Cadw’r fuches fel buches gaeedig
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Prosiect 2: Isadeiledd Pori

 “Bydd gallu cael mesuriadau manwl 
gywir ynghylch bob cae yn ein helpu ni 
i ddyrannu glaswellt yn fwy effeithiol i 
wella’r defnydd ohono.”

Dyma dri ffactor pwysig sy’n effeithio ar 
effeithlonrwydd�isadeiledd�pori�ar�ffermydd�llaeth:

•  ffyrdd wedi’u cynllunio’n dda

• padogau gwastad eu maint

•  cyflenwad�addas�o�ddŵ   r glân

Amcanion
Gwella isadeiledd pori ac arddangos pwysigrwydd 
cynllunio ar gyfer llwyddiant, ymestyn y tymor pori 
a lleihau niwed i’r gwndwn.  Targedu cynnydd yn y 
glaswellt a gynhyrchir a’r defnydd ohono, a mwy o 
laeth o borthiant, gan leihau cloffni yn y fuches ar 
yr un pryd.

Canlyniadau
Dechreuodd y gwartheg ddefnyddio’r drefn 
clwydi awtomatig Battlatch yn rhwydd iawn, gan 
ddychwelyd i’r parlwr yn annibynnol yn y boreau. 
Roedd hyn yn arbed 20 munud o amser y godrwr 
bob bore yn dilyn buchod o’r cae i’r parlwr.  Mae’n 
anodd rhoi gwerth ar amser, ond mae arbed 20 
munud bob dydd ar gyfradd o £10 yr awr yn gyfystyr 
ag arbediad o £1,216 bob blwyddyn, ac ad-
delir y buddsoddiad gwreiddiol ymhen wythnosau.

Gweithgaredd
Cafodd y llecyn pori ei fapio gan ddefnyddio 
technoleg GPS a chafodd cynllun ei lunio i ddangos 
ble yn union y dylid gosod llwybrau a darpariaeth 
dŵ   r ar gyfer y system bori.  Fe wnaeth y gwaith o 
ddylunio llwybrau ystyried deunydd, draeniad a siâp y 
llwybr er mwyn lleihau nifer yr achosion o gloffni yn y 
fuches a chynyddu hirhoedledd yr isadeiledd. Cafodd 
lleoliad y llwybrau’n ei gyfrifo i sicrhau padogau 
cyfartal eu maint er mwyn gallu cyllidebu glaswellt 
yn llwyddiannus. Cafodd sawl mynedfa ac allanfa eu 
dylunio i alluogi gwell mynediad at lecynnau pori i 
geisio lleihau niwed i’r gwndwn a’r pridd a sicrhau 
tymor pori estynedig. Cafodd cliciedi awtomatig 
eu gosod ar glwydi, sy’n eu hagor ag amserydd, 
gan alluogi’r gwartheg i ddychwelyd i’r parlwr yn 
annibynnol. Cafodd amser cerdded y gwartheg ei 
ddadansoddi, ynghyd â nifer yr oriau llafur gofynnol 
gyda’r clwydi a hebddynt, a nifer yr achosion o gloffni.
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Holi’r ffermwr

Sut mae’r prosiectau wedi gwella  
eich busnes?
“Mae’r fuches wedi bod yn cynyddu, ac er na 
allwn ni bori yn hirach nag y bydd amgylchiadau 
yn�caniatáu�i�ni�wneud�yn�ystod�y�flwyddyn,�mae�
gallu defnyddio bloc pori ychwanegol yn golygu na 
fyddwn ni’n parhau i orstocio’r padogau eraill, felly 
bydd rhagor o fuchod yn gallu parhau i fod allan am 
gyfnod hirach. Mae bob diwrnod a arbedir o ran 
cadw buchod dan do a’u bwydo dan do yn arbed 
llawer o gostau i’r busnes”

Sut mae bod yn safle arddangos wedi’ch 
helpu chi i gyflawni eich amcanion? 
“Roeddem ni’n dymuno sicrhau bod y tir yn fwy 
hygyrch�i’r�buchod�trwy�gydol�y�flwyddyn,�yn�
enwedig bloc 15 hectar sy’n anodd cael ato yn 
ystod tywydd gwlyb. Mae llwybrau newydd wedi 
rhoi’r dewis i ni ddefnyddio ffordd fwy uniongyrchol 
a chroesi’r ffordd yn llai aml a gall y buchod bori 
glaswellt am gyfnodau hwy yn ystod y dydd.”

Sut ydych chi wedi elwa o’r prosiectau?
“Mae’r cliciedi awtomatig yn rhoi hwb i mi ar 
ddechrau’r diwrnod, ac maent yn golygu fy mod 
i’n treulio llai o amser ar y beic, yn llosgi llai o 
danwydd ac yn osgoi gorfod hel y buchod arafach. 
Mae amser ychwanegol yn y bore yn golygu y 
gallaf�i�gael�paned�o�goffi,�cynllunio�fy�niwrnod�a�
chychwyn godro yn brydlon. Mae’n golygu hefyd ein 
bod ni’n cadw at amserlen ar y fferm, oherwydd, 
ar adeg godro, bydd y buchod yn dod, p’un ai a 
fyddwn ni’n barod neu beidio!”

“Trwy ddod yn safle arddangos Cyswllt 
Ffermio, rwyf i wedi llwyddo i wella 
proffidioldeb y fferm yn y tymor hir, a 
sicrhau bod y busnes yn gwybod am 
ddatblygiadau newydd y diwydiant ac yn 
ymatebol i amgylchiadau’r farchnad.”
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Llangennech  SA14 8YDTyreglwys

Tyreglwys

Geraint Thomas mewn partneriaeth 
â’i rieni

•  Llaeth

•  142 hectar: Yn berchen ar 125 hectar, 17 
hectar yn cael eu rhentu dros y tymor hir

Manylion y fferm

•  Glaswellt yn bennaf â 6 hectar o haidd gwanwyn bob blwyddyn

•   Buches Gwynnog sy’n cynnwys buchod Holstein ac Ayrshire 
ynghyd â lloeau

•  Dogn TMR�-�silwair�a�dwysfwydydd�a�dyfir�gartref�ac�indrawn�
wedi’i grimpio a brynir

•  Cytundeb hylif â chwmni Muller Wiseman 

•  Bwlch lloea 430 diwrnod

Prosiectau
•   Gwella ffrwythlondeb y fuches laeth

•   Lleihau’r�defnydd�rheolaidd�o�wrthfiotigau�gyda�
therapi buchod sych dethol

•   Addasu adeiladau’r fferm er mwyn gallu magu lloeau 
yn effeithiol (Awyru gan Ddefnyddio Tiwb Pwysedd 
Aer Positif)

•   Rheoli colostrwm er mwyn gwella iechyd lloeau

•   Arddangos�sut�gall�profion�genomig�gael�eu�defnyddio�ar�
fferm laeth fasnachol

•   Rheoli glaswelltir yn well a chyllidebu glaswellt heb leihau 
cyfanswm y llaeth a gynhyrchir mewn buches laeth 
gynhyrchiol iawn

Amcanion y fferm

Defnyddio technoleg i wella 
perfformiad y fuches

Lleihau costau cynhyrchu

Monitro’r�gyfradd�buchod�cyflo�wedi�21�
diwrnod i ddadansoddi ffrwythlondeb

Defnyddio cyfrifon rheoli i 
fonitro yn erbyn y gyllideb

Defnyddir incwm dros gostau 
porthi i wneud penderfyniadau

165 o fuchod pedigri Defaid tac yn cael eu pori ar y 
fferm dros y gaeaf

Chwe hectar o haidd gwanwyn 
ar gyfer silwair clamp

Am ragor o fanylion am y prosiectau, ewch i wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio48



Mae is-gontractio bridio gwartheg i 
gontractwr allanol wedi sicrhau cynnydd o 

10% yn y gyfradd cenhedlu

Mae’r gyfradd canfod buchod sy’n gofyn tarw 
wedi gwella oherwydd mae contractwr wrthi’n 
rhoi sialc ar gynffonau buchod ac yn eu harsylwi 

365�diwrnod�y�flwyddyn

Prosiect 1: Gwella ffrwythlondeb

Gweithgaredd
Fe wnaeth Genus ABS weithredu System Rheoli 
Atgenhedlu (RMS) ar y fferm.  Rhoddwyd sialc 
ar gynffon pob buwch, ac fe wnaeth technegydd 
arbenigol ganfod unrhyw fuchod a oedd yn gofyn 
tarw, ac yna cawsant eu cyplu.  Cadwyd yr holl 
gofnodion ar feddalwedd DairyComp 305.

Amcanion
Goresgyn canlyniadau ffrwythlondeb gwael ar fferm 
Tyreglwys.

Canlyniadau
Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nghyfradd canfod 
buchod yn gofyn tarw gan ddefnyddio RMS oherwydd 
cyfuniad o effaith defnyddio arbenigwr penodol i 
ganfod hynny a’r defnydd o sialc ar gynffonnau.

Mewn rhai achosion, bydd cynnydd yn y gyfradd 
canfod�buchod�cyflo�yn�arwain�at�leihad�yn�y�
gyfradd cenhedlu, wrth i ragor o fuchod gwasod 
ymylol gael eu cyplu, gan leihau’r gyfradd cenhedlu. 
Fodd bynnag, yn y prosiect hwn, gwelwyd cynnydd 
yn y gyfradd cenhedlu hefyd.  Arweiniodd hyn at 
gyfradd�y�buchod�cyflo�wedi�21�diwrnod�bron�iawn�
yn dyblu ar y fferm - o 10% i 19%.

Amcangyfrifir�bod�y�gwelliannau�o�ran�
ffrwythlondeb wedi arwain at enillion net o 
£25,000 i’r busnes, ac mae cost ychwanegol y 
gwasanaeth ffrwythlondeb wedi gostwng yr elw 
ychwanegol hwn i £20,000, neu £125 fesul buwch. 

Cyn cychwyn 
defnyddio RMS

Gan ddefnyddio 
RMS

% canfod buchod yn gofyn tarw 48 61 

%�cyfradd�buchod�cyflo�wedi�21�
diwrnod

10 19

% y gyfradd cenhedlu 20 34

Cyfanswm�y�buchod�cyflo 47 86

Diwrnod cyfartalog hyd at y 
cyplu cyntaf

70 68

Diwrnodau cyfartalog cyn 
cenhedlu

153 149

%�yn�gyflo�wedi�100�diwrnod 20 55

%�yn�gyflo�wedi�150�diwrnod 35 72

%�ddim�yn�gyflo�wedi�200�
diwrnod

40 15

Gwell 
ffrwythlondeb  

wedi arbed  
£20,000

Llangennech  SA14 8YDTyreglwys
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Prosiect 2: Therapi Buchod Sych Dethol

Amcanion
Lleihau’r�defnydd�rheolaidd�o�wrthfiotigau,�a�
thiwbiau therapi buchod sych yn benodol, trwy nodi 
buchod�nad�oes�arnynt�angen�triniaeth�wrthfiotig�
yn ystod y cyfnod sychu a’u trin â seliwr tethi. Yn y 
gorffennol, byddai bob buwch yn Nhyreglwys yn cael 
dau�diwb,�gan�ddefnyddio�gwrthfiotigau�a�seliwr�tethi�
yn ystod y cyfnod sychu - gan gostio £14 y fuwch.

Gweithgaredd
Cafodd cofnodion NMR eu defnyddio i ddewis y 
buchod a fyddai’n cael seliwr tethi yn unig. Cafodd 
y meini prawf ar gyfer hyn eu cytuno gan Geraint 
a’i�filfeddyg,�gan�ddefnyddio�canlyniadau’r�cofnodi�
llaeth a wneir pob tri mis cyn y cyfnod sychu i 
ddewis�buchod:�

•   oedd â chyfrif celloedd o lai na 120,000; ac 

•   heb unrhyw achosion o fastitis. 

Dilynwyd protocolau hylendid caeth i sicrhau na châi 
unrhyw�facteria�eu�dal�yn�y�gadair/pwrs�gan�y�seliwr�
tethi. Yn ystod y cyfnod llaetha dilynol, cafodd y cyfrif 
celloedd ac ansawdd y llaeth eu monitro’n ofalus.

Fe wnaeth defnyddio seliwr  
tethi yn ystod y cyfnod sychu yn unig 
arbed £7.40 fesul buwch a £740 

ar draws buches o 100 buwch

Canlyniadau
Gellid sychu wyth deg y cant o’r fuches heb 
ddefnyddio�gwrthfiotigau,�ac�fe�wnaeth�hynny�
sicrhau arbediad mewn costau o £7.40 fesul 
buwch, neu £977 yn achos y fuches gyfan. 
Mae’r gwaith o fonitro ansawdd llaeth ac iechyd 
cadeiriau/pyrsiau’r�buchod�hyn�yn�dal�i�fynd�
rhagddo.  Yn ogystal ag arbed costau, gellid 
ailgyflwyno�llaeth�i’r�swmp-danc�yn�gynt�wedi�
lloea oherwydd roedd llai o berygl o loi yn 
cael�gwrthfiotigau�yn�eu�colostrwm,�sy’n�gallu�
achosi�ymwrthedd�gwrthficrobaidd.

Arbed costau gwerth £977 yn achos y fuches gyfan

Arbed costau gwerth £7.40 fesul buwch

Llangennech  SA14 8YDTyreglwys
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Holi’r Ffermwr

Beth oedd eich amcanion?  
“Yn wreiddiol, canolbwyntio ar reoli glaswelltir 
oedd y nod, ond roeddwn i’n dymuno rhoi sylw i 
faterion iechyd a lles anifeiliaid fel blaenoriaeth.”

Pam oeddech chi’n dymuno bod yn rhan 
o’r rhwydwaith arddangos?
“Yn anad dim, roeddwn i’n dymuno bod yn rhan o’r 
rhwydwaith arddangos er mwyn gwella fy musnes. 
Bellach, rwy’n gwneud hyn ers tair blynedd ac rwyf 
i wedi dysgu llawer iawn yn ystod y cyfnod hwnnw. 
Mae rhai prosiectau wedi’u cwblhau ac mae rhai 
eraill yn dal i fynd rhagddynt, ond y gwersi rheolaidd 
a ddysgir sydd wedi fy rhyfeddu i mewn gwirionedd.”

Beth ydych chi wedi’i ddysgu? 
 “Roeddwn i eisoes wedi rhoi cynnig ar system 
RMS ac wedi cael rhywfaint o lwyddiant, ond dim 
byd tebyg i’r llwyddiant rydym ni wedi’i gael â’r 
prosiect ffrwythlondeb. Mae’n dangos pa mor 
fuddiol yw cael rhywun sy’n gweithio’n benodol i 
reoli ffrwythlondeb, yn hytrach na chael eich llusgo 
i wneud tasgau rheolaidd eraill ar y fferm.” 

Pa newidiadau sydd wedi cael eu gwneud?
“Mae’r Prosiect Therapi Buchod Sych Dethol yn dangos 
bod pethau’n datblygu’n ddiddiwedd. Yn hanesyddol, 
cynghorid�y�dylid�trin�bob�buwch�â�gwrthfiotigau,�ond�
mae’r data a’r wybodaeth sydd gennym ni erbyn hyn 
yn golygu y gallwn ni fod yn fwy detholus, sy’n well i’r 
fuwch, i’r boced ac i’r amgylchedd.” 

A ydych chi’n edrych ymlaen at unrhyw 
brosiectau? 
“Rydym ni wedi gorfod gohirio rhai o’r prosiectau 
wrth i ni fynd i’r afael â TB buchol, sy’n bla. Wedi 
dweud hynny, mae gweld canlyniadau’r prosiectau 
ynghylch cadw lloeau dan do a chamerâu lloea yn 
brofiad�cyffrous�iawn�i�mi.�Mae’r�dystiolaeth�lafar�
gychwynnol yn addawol iawn.”

Llangennech  SA14 8YDTyreglwys

“Mae bod yn safle arddangos wedi caniatáu i mi roi cynnig ar bethau newydd yn gynt nag y 
byddwn i wedi’i wneud ar fy mhen fy hun. Rwyf i hefyd wedi cael cymorth a chyngor rhagorol 
yn ystod y daith ac mae hynny wedi hwyluso pethau. Byddwn ni’n cynghori unrhyw ffermwr i 
fachu ar y cyfleoedd hyn yn y dyfodol - fyddwch chi fyth yn rhy hen i ddysgu!”
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Mae rhagor o wybodaeth ar gael ynglŷ         n â 
rhwydwaith�a�safleoedd�arddangos�Cyswllt�
Ffermio�ar�ein�gwefan:�www.llyw.cymru/
cyswlltffermio neu am ymholiadau penodol, 
gallwch gysylltu â’r Ganolfan Wasanaeth ar 
08456 000 813.
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