
1  

 
 
 
 
 
 

 
 
Trosolwg a blaenoriaethu prif themâu o arolwg gwaelodlin Cyswllt 
Ffermio 
 
 
Cate L. Williams 
Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio, IBERS, Prifysgol 
Aberystwyth 
 
 
 
Hydref 2018



2  

Cynnwys  
 

C1 (a):  A ydych yn meincnodi (cymharu) perfformiad ffisegol neu ariannol eich busnes yn erbyn 
busnesau eraill tebyg, neu’r ddau? ............................................................................................... 3 

C1 (b):  Os felly, a ydych chi wedi dechrau meincnodi o ganlyniad i unrhyw un o’r gweithgareddau 
Cyswllt Ffermio canlynol dros y ddwy flynedd diwethaf? ............................................................... 4 

C1 (c):  A ydych chi wedi defnyddio eich ffigyrau meincnodi er mwyn gwneud newidiadau i’r 
ffordd yr ydych yn rheoli eich fferm dros y ddwy flynedd diwethaf? ............................................... 5 

C2:  A oes gan eich busnes gynllun olyniaeth (rhywun i gymryd yr awenau pan fyddwch chi’n 
ymddeol)? ..................................................................................................................................... 6 

C3 (a):  A ydych chi wedi ymgymryd ag unrhyw un o’r canlynol ar eich fferm dros y ddwy flynedd 
diwethaf? ...................................................................................................................................... 6 

C3 (b):  Os mai “ydw” yw’r ateb ar gyfer unrhyw un o’r uchod, a ydych wedi defnyddio’r 
wybodaeth er mwyn gwneud newidiadau i'r modd yr ydych yn rheoli eich fferm dros y ddwy 
flynedd diwethaf? .......................................................................................................................... 8 

C4:  A oes gennych chi uchelgais glir ar gyfer eich busnes dros y 3-5 mlynedd nesaf? ................ 8 

C5:  A oes gennych gynllun busnes ysgrifenedig sy’n amlinellu sut y byddwch yn gweithredu eich 
uchelgais? .................................................................................................................................... 9 

C6 (a):  A ydych chi'n defnyddio meddalwedd recordio electronig ar hyn o bryd i reoli perfformiad 
eich diadell/buches? ..................................................................................................................... 9 

C6 (b):  Os ydych, rhowch fanylion o’r math o system yr ydych yn ei weithredu? ........................ 10 

C7:  Ydych chi neu eraill sy’n gweithio ar y daliad yn bwriadu cwblhau hyfforddiant achrededig 
drwy raglen Cyswllt Ffermio dros y ddwy flynedd nesaf? ............................................................ 11 

C8:  Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? ............................................................ 11 

C9: Heblaw TB buchol, beth yw’r broblem iechyd fwyaf ar hyn o bryd sy’n berthnasol i’ch daliad?
 ................................................................................................................................................... 12 

C10 (a):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli bioddiogelwch a chynefinoedd i’ch busnes: (1 
yn golygu nad yw’n bwysig o gwbl a 6 yn golygu pwysig iawn) ................................................... 13 

C10 (b): Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli ansawdd pridd i'ch busnes? .......................... 14 

C10 (c):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli ansawdd dŵr i'ch busnes: ............................ 14 

C10 (d): Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli’r dirwedd i’ch busnes: ................................... 15 

C10 (e):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli dŵr i’ch busnes: ........................................... 15 

C10 (f):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli ansawdd yr aer i’ch busnes? ......................... 16 

 



3  

Cyflwyniad  
 
Mae arolwg gwaelodlin Cyswllt Ffermio wedi cael ei gynnal tair gwaith; yn 2016, 2017 ac 
unwaith eto yn Awst 2018. Yn 2016, dewiswyd ymatebwyr i’r arolwg ar hap i gynrychioli 
busnesau oedd wedi cofrestu gyda Cyswllt Ffermio o bob rhanbarth o Gymru. Arolygwyd yr 
un busnesau yn 2018. Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â chanlyniadau'r holiadur 2018, a 
fu’n holi 911 o ffermwyr, a oedd yn cynrychioli 10.1% o'r holl fusnesau oedd wedi'u cofrestru 
gyda Cyswllt Ffermio ar 3 Awst 2018. 
 
Mae prif ganfyddiadau’r adroddiad yn nodi bod ffermwyr yn ymgysylltu gyda gweithgareddau 
a ddarperir gan Cyswllt Ffermio ac mae ymwybyddiaeth dda o bryderon amgylcheddol i’w 
weld, er gallai cefnogaeth bellach fod yn angenrheidiol o ran dehongli canlyniadau a rhoi’r 
rhain ar waith ar fferm. Mae’r adroddiad canlynol yn rhoi braslun o ymddygiad ffermwyr a 
gweithgareddau ar ffermydd, yn gyffredinol ac o ganlyniad i raglen Cyswllt Ffermio 
 
Canlyniadau’r arolwg: 
 

C1 (a):  A ydych yn meincnodi (cymharu) perfformiad ffisegol neu ariannol eich busnes yn 
erbyn busnesau eraill tebyg, neu’r ddau?  

 

Ateb Nifer yr ymatebion 

Ariannol  41 

Ffisegol 74 

Y ddau 199 

Cyfanswm yr 
ymatebion  

314 

Dim ymateb  596 

 
Roedd mwyafrif yr ymatebwyr (65%) wedi meincnodi eu busnesau o ran agweddau ariannol 
a ffisegol, gyda 23% yn meincnodi agweddau ariannol a 12% yn meincnodi agweddau 
ffisegol. Ar y cyfan, dim ond 314 o ymatebion a gofnodwyd ar gyfer y cwestiwn hwn. Ni 
chafwyd ymateb gan 596 o bobl a aeth ymlaen i ateb o leiaf un cwestiwn arall. Gallai hyn 
awgrymu nad yw 65% o’r ffermwyr a holwyd yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o feincnodi. 
 
Mae Turner et al., (2018) yn awgrymu bod cymryd rhan mewn rhyw fath o gadw cofnodion 
cymharol megis meincnodi yn cynyddu hyder wrth asesu cyfleodd at y dyfodol a gwneud 
penderfyniadau sy’n gwella perfformiad ffermydd. Mewn cyferbyniad, roedd ffermwyr nad 
oedd yn cadw nac yn dehongli cofnodion ysgrifenedig neu electronig yn fwy tebygol o gymryd 
agwedd ymatebol neu betrusgar tuag at newid.  Mae meincnodi arfer dda yn creu cyswllt 
rhwng prosesau a pherfformiad, yn rhoi cydbwysedd rhwng cynhyrchiant, ffactorau ariannol, 
amgylcheddol a chymdeithasol, ac yn darparu gwybodaeth, sy’n caniatáu ffermwyr i 
ddehongli’r wybodaeth yn rhwydd heb unrhyw ansicrwydd (Ronan a Cleary, 2000). Fodd 
bynnag, mae’n bwysig defnyddio’r mesuriadau cywir wrth asesu busnes, gan fod 
canolbwyntio ar un mesuriad unigol yn gallu bod yn gamarweiniol, er enghraifft, nid yw 
archwilio proffidioldeb ar ei ben ei hun yn aml yn adlewyrchu “arfer orau” (Lawrence et al., 
1998; Ronan a Cleary, 2000). Felly, dylai Cyswllt Ffermio barhau i hybu manteision posibl 
meincnodi o ran effeithlonrwydd cynhyrchiant, drwy ddefnyddio astudiaethau achos yn 
ymwneud â busnesau sydd wedi defnyddio cynllun Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio i wella eu 
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heffeithlonrwydd a pherfformiad eu busnes.  
 

C1 (b):  Os felly, a ydych chi wedi dechrau meincnodi o ganlyniad i unrhyw un o’r 
gweithgareddau Cyswllt Ffermio canlynol dros y ddwy flynedd diwethaf? 

 

Ateb Nifer yr 
ymatebion 

Grwpiau trafod  181 

Agrisgôp 38 

Academi Amaeth  10 

Gwasanaeth Cynghori  2 

Ymatebion eraill – gweithgareddau tu hwnt I Cyswllt 
Ffermio 

Arolwg Busnes Fferm – Prifysgol 
Aberystwyth 

23 

Princes Trust 1 

Ar lafar 5 

Cymdeithas Tir Glas 2 

Cyfrifydd 1 

Facebook 1 

King’s Hay 1 

Tesco 2 

Country Land and Business Association 1 

Cynllunwyr busnes fferm 1 

Dim ymateb  684 
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Mae’r rhan fwyaf o berchnogion fferm sydd wedi dechrau meincnodi wedi gwneud hynny o 
ganlyniad i gymryd rhan mewn grwpiau trafod (60%) a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio, gan 
ddangos llwyddiant gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth i raddau yn y maes hwn.  
Mewn rhai achosion, roedd yr ymateb yn benodol i’r math o grŵp trafod a fynychwyd, ond nid 
oedd y mwyafrif wedi darparu’r wybodaeth ychwanegol honno (yn y fan hon, ni wnaeth 81% 
roi manylion).  Mae hyn yn awgrymu bod ffermwyr wedi cael budd o grwpiau trafod ac yn 
mabwysiadu arferion newydd o ganlyniad.  Mae addysg cymheiriaid yn ffordd effeithiol o 
ddysgu/addysgu gan fod cyfranogwyr yn aml yn fwy parod i ddysgu gan eraill sydd wedi rhoi 
cynnig ar gysyniad newydd, gan ddarparu ymdeimlad o sicrwydd, a gallant uniaethu’n rhwydd 
gyda’i gilydd. Mae dysgu gan gymheiriaid hefyd yn galluogi cyfranogwyr i ehangu ar eu 
rhwydweithiau cymdeithasol a llunio perthnasau busnes newydd. 
 
Yn draddodiadol, mae’r dulliau a’r sgiliau sy’n ofynnol i redeg fferm lwyddiannus wedi cael eu 
trosglwyddo o un genhedlaeth i’r llall ac o bryd i’w gilydd, o un cymydog i’r llall, ac felly mae’r 
rhan fwyaf o arferion ffermio wedi dechrau fel cysylltiad rhwng cymheiriaid. Felly, nid yw’n 
syndod mai dyma’r dull cyfathrebu a hyfforddiant sydd fwyaf effeithiol ymysg ffermwyr (Roling 
and Wagemakers, 2000).  Mae dysgu o brofiad a chymhelliant hefyd yn chwarae rhan bwysig 
yn y broses o ddysgu (profiad o ddefnyddio gwybodaeth mewn modd ymarferol a 
chymhelliant yn seiliedig ar lwyddiant cymheiriaid) (Brophy, 1987; Kolb, Boyatniz a 
Mainemelis, 2001).  Daeth Faysse et al., (2012) i’r casgliad ei bod yn bwysig hwyluso’r 
trosglwyddiad gwybodaeth hwn, ac mai dim ond dwy ran o dair o ffermwyr sy’n trafod arferion 
gyda’i gilydd o ddydd i ddydd fel arfer. Felly, bydd Cyswllt Ffermio yn chwarae rhan bwysig 
drwy ddarparu’r grwpiau trafod a’r adnoddau ariannol i hwyluso dysgu ac arloesedd. 
 
Ni chafwyd ymateb gan 684 o bobl a roddodd ymateb i o leiaf un cwestiwn arall. Mae hyn yn 
gyson gyda nifer y rhai na roddodd ymateb i’r cwestiwn blaenorol. Gallai’r lleihad yn nifer yr 
ymatebion fod oherwydd bod rhesymau eraill wedi arwain ffermwyr i ddechrau meincnodi, 
neu ddiffyg ymgysylltiad. 
 
Noder: Mae cyfanswm yr ymatebion yma yn 610, bron i ddwbl yr ymatebion ar gyfer y 
cwestiwn blaenorol. Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o ymatebwyr wedi ymgysylltu gyda 
mwy nag un gweithgaredd Cyswllt Ffermio, felly mae’n bosibl y bydd ymatebion yn cael eu 
cyfrif hyd at 4 gwaith gan ddibynnu ar nifer y gweithgareddau a restrir. 
 
 

C1 (c):  A ydych chi wedi defnyddio eich ffigyrau meincnodi er mwyn gwneud newidiadau i’r 
ffordd yr ydych yn rheoli eich fferm dros y ddwy flynedd diwethaf? 

 
O’r rhai a oedd wedi ateb “ydw” i’r cwestiwn meincnodi, roedd 57% yn defnyddio’r ffigyrau 
hyn i wneud newidiadau yn y ffordd maen nhw’n rheoli’r fferm.  Gall hyn awgrymu bod 
ffermwyr angen rhagor o gefnogaeth er mwyn defnyddio’r ffigyrau meincnodi hyn i gynhyrchu 
canlyniadau ystyrlon ac i drosi’r rhain yn newidiadau ymarferol ar y fferm.  Gyda’i gilydd, 
cafwyd 610 ymateb ar gyfer y cwestiwn yma.  Ni chafwyd ymateb gan 506 o bobl a 
ymatebodd i un cwestiwn o leiaf yn ddiweddarach yn yr arolwg. 
 
 

Ateb Nifer yr ymatebion 

Oes 225 

Nac oes 169 

Oes a nac oes 8 



6  

Cyfanswm ymatebion 610 

Dim ymateb 506 

 
 

C2:  A oes gan eich busnes gynllun olyniaeth (rhywun i gymryd yr awenau pan fyddwch chi’n 
ymddeol)? 

 

Ateb Nifer yr ymatebion 

Oes 384 

Nac oes 460 

Amherthnasol 41 

Cyfanswm yr ymatebion  885 

 
O’r rhai a holwyd, roedd gan lai na hanner ohonynt (45%) gynllun olyniaeth ar gyfer eu 
busnes.  Gall ymdrin â newid o fewn y busnes fferm deuluol fod yn arbennig o anodd pan fo 
ffermio’n ffordd o fyw, yn ogystal â busnes, a gall cyfathrebu ynglŷn ag olyniaeth fod yn 
anodd yn aml.  Mae sawl astudiaeth wedi dogfennu’r anawsterau sy’n gysylltiedig â 
throsglwyddo rheolaeth o’r genhedlaeth sy’n berchen ar y fferm i’r genhedlaeth ddilynol 
(Symes, 1990; Barclay, et al., 2005; Lobely et al., 2010a; Lobely, 2010b). 
 
Mae ystod o astudiaethau’n honni bod tebygolrwydd olyniaeth yn dibynnu’n helaeth ar faint y 
fferm, gan olygu bod ffermydd mwy yn fwy tebygol o gael eu trosglwyddo o fewn y teulu 
(Glauben et al., 2009; Kerbler, 2012; Suess-Reyes a Fuetsch, 2016).  Mae ffermydd mwy yn 
darparu gwell rhagolygon ar gyfer olynwyr posibl ac yn fwy tebygol o sicrhau elw diogel, gan 
wneud y fferm yn fwy deniadol o safbwynt ariannol na chyflogaeth mewn sectorau eraill.  Fel 
y nodir mewn nifer o astudiaethau, mae tebygolrwydd olyniaeth o fewn y teulu’n cynyddu 
gyda pherfformiad y fferm, sydd wedi cael ei fesur yn ôl elw blynyddol y fferm (Kerbler, 2012) 
a gwerthiannau fferm (Cavicchioli et al., 2015).  Mae’r dyhead i barhau â thraddodiad y teulu 
a chyswllt emosiynol y teulu gyda’r fferm hefyd yn gymhelliant gwerthfawr ac unigryw sy’n 
cynyddu’r tebygolrwydd o olyniaeth o fewn y teulu (Kerbler, 2012; Suess-Reyes a Fuetsch, 
2016). 
 
Gwelodd arolwg gan y Farmers Guardian (2016) fod 64% o’r ffermwyr a holwyd yn pryderu 
ynglŷn â chynllunio olyniaeth, ac o ganlyniad mae’n bwysig i Cyswllt Ffermio barhau i gynnig 
Cymorthfeydd Olyniaeth a gallu cynnig cefnogaeth drwy gydol y broses.  Mae hefyd yn 
bwysig nad yw gwerth ffermydd bychain yn cael ei golli a bod pwysigrwydd diwylliannol ac 
emosiynol etifeddiaeth yn cael ei ystyried yn ystod sgyrsiau a  thrafodaethau. 
 
Mae oblygiadau peidio â chael cynllun olyniaeth ar waith yn glir, o ddiddymu a dod â’r busnes 
i ben i golli gwybodaeth/sgiliau ffermio ac arferion traddodiadol (Beattie, 2014). Mae effaith 
negyddol colli ffermwyr hefyd yn arwyddocaol gan fod mwyafrif y tir yng Nghymru’n cael ei 
ddiogelu a’i drin gan ffermwyr. 
 
Byddai hyn yn arwain at golli nwyddau cyhoeddus a pheryglu tirweddau eiconig Cymru, sydd 
â chysylltiad cryf gyda’r iaith, diwylliant ac etifeddiaeth Gymreig. 
 

C3 (a):  A ydych chi wedi ymgymryd ag unrhyw un o’r canlynol ar eich fferm dros y ddwy 
flynedd diwethaf? 
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Gofynnwyd i’r ymatebwyr a oeddent wedi ymgymryd ag unrhyw un o’r rhain: Samplu 
Pridd/Cynllunio Rheoli Maetholion, Samplu Silwair, Samplu Iechyd Anifeiliaid (e.e. samplu 
gwaed, cyfrif wyau ysgarthol, sgorio cloffni), Mesur Glaswellt, neu unrhyw gyfuniad o’r uchod, 
dros y ddwy flynedd diwethaf. Trefnwyd y data i ddangos cyfuniadau fel categorïau unigol, 
neu i rannu ymatebion cyfun yn un o bedwar prif grŵp. Ni chafwyd ateb gan oddeutu 137 o’r 
ymatebwyr (a aeth ymlaen i ateb cwestiynau eraill). 
 
 
 

Ateb Nifer yr 
ymatebion 

Samplu Pridd/Cynllunio rheoli maetholion 120 

Samplu Silwair 13 

Samplu Iechyd Anifeiliaid  125 

Mesur glaswellt 4 

Mesur glaswellt a Samplu Iechyd Anifeiliaid 13 

Samplu silwair a Mesur glaswellt 3 

Samplu silwair a Mesur glaswellt a Samplu Iechyd 
Anifeiliaid 

2 

Samplu silwair a Samplu Iechyd Anifeiliaid 40 

Samplu pridd a Mesur glaswellt 6 

Samplu pridd a Mesur glaswellt a Samplu Iechyd 
Anifeiliaid 

13 

Samplu Pridd a Silwair 57 

Samplu silwair a Mesur glaswellt 11 

Samplu pridd a Samplu silwair a Mesur glaswellt a 
Samplu Iechyd Anifeiliaid 

48 

Samplu pridd a Samplu silwair a Samplu Iechyd 
Anifeiliaid 

147 

Samplu Pridd a Samplu Iechyd Anifeiliaid 146 

Cyfanswm yr ymatebion  748 

Dim ymateb 137 

 

Ateb Nifer yr 
ymatebion 

Samplu Pridd/Cynllunio rheoli 
maetholion 

548 

Samplu Silwair 58 

Samplu Iechyd Anifeiliaid  534 

Mesur glaswellt 100 
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Mae’r tabl uchod yn awgrymu mai’r strategaethau mwyaf cyffredin a ddefnyddiwyd ar y fferm 
dros y ddwy flynedd diwethaf oedd samplu pridd a sampluiechyd anifeiliaid (44% a 43%). O 
ran cyfuniad o wasanaethau, roedd Samplu Pridd a samplu Iechyd Anifeiliaid yn gyfrifol am 
19.6% o’r ymatebion, ac roedd Samplu Pridd, Samplu Iechyd anifeiliaid a samplu silwair yn 
gyfrifol am 19.5%. Roedd ymatebwyr yn fwy tebygol o ymgysylltu gyda chyfuniad o’r 
gweithgareddau hyn yn hytrach nag un mesuriad ar ei ben ei hun. 
 
Mae hyn yn galonogol gan ei fod yn dangos bod ffermwyr Cymru’n edrych ar eu fferm yn ei 
gyfanrwydd yn hytrach na chanolbwyntio ar wella un maes.  Ar y cyfan, roedd 84% o’r 
ymatebwyr wedi cymryd rhan yn un o’r gweithgareddau hyn o leiaf - mae hwn yn ganran 
uchel o ffermwyr yn cymryd camau ymarferol i wella eu busnesau.  Mae’n bwysig wrth newid 
ymddygiad bod negeseuon yn cael eu targedu’n ofalus. Mae nifer o ffermydd yng Nghymru’n 
dyddynnau felly mae’n bosibl na fyddai arloesedd ac arfer dda ar ffermydd ar raddfa uwch yn 
berthnasol.  Mae’n bwysig hefyd bod cymhelliant ar gyfer newid ymddygiad, a bod gwerth y 
newidiadau hyn yn amlwg. Mae buddion mesuriadau megis samplu pridd a silwair a samplu 
iechyd anifeiliaid yn amlwg ac yn niferus, gan ddangos cymhelliant amlwg i ffermwyr 
ymgysylltu (Rose et al., 2018) 
 
 

C3 (b):  Os mai “ydw” yw’r ateb ar gyfer unrhyw un o’r uchod, a ydych wedi defnyddio’r 
wybodaeth er mwyn gwneud newidiadau i'r modd yr ydych yn rheoli eich fferm dros y ddwy 
flynedd diwethaf?  

 
O’r rhai a oedd wedi cwblhau gweithgareddau samplu/dadansoddi, roedd y mwyafrif wedi 
defnyddio’r canlyniadau hyn i newid eu harferion ffermio (80%). Unwaith eto, mae canran dda 
o ffermwyr yn gwneud defnydd o’r data a dderbyniwyd i wneud gwelliannau. Mae’n bosibl bod 
nifer o resymau pam nad yw ffermwyr yn gwneud newidiadau, er enghraifft, os nad oedd 
angen newid, os nad oedd y cyfalaf ar gael i dalu am y newidiadau neu oherwydd bod angen 
cefnogaeth bellach i ddadansoddi’r canlyniadau a throi hynny’n gamau ymarferol. Unwaith 
eto, mae cymhelliant yn chwarae rôl bwysig o ran newid ymddygiad; mae’r cymhelliant wrth 
wraidd y gweithgareddau Cyswllt Ffermio yma’n glir, gyda thystiolaeth fod 80% o’r ymatebwyr 
wedi gwneud newidiadau o ganlyniad. 
 

Ateb Nifer yr 
ymatebion 

Ydw 633 

Nac ydw 152 

Cyfanswm 
ymatebion 

785 

Dim ymateb 129 

 
 

C4:  A oes gennych chi uchelgais glir ar gyfer eich busnes dros y 3-5 mlynedd nesaf? 
 
O’r rhai a holwyd, roedd gan 67% ohonynt nod clir ar gyfer eu busnesau dros y 3-5 mlynedd 
nesaf. Roedd y gyfradd ymateb ar gyfer y cwestiwn yma’n dda, ac roedd gan y mwyafrif o 
ffermwyr a holwyd syniad o’r hyn yr hoffent ei gyflawni dros y 3-5 mlynedd nesaf. Ceir nifer o 
resymau pam nad oes gan ffermwyr uchelgais hirdymor clir ar gyfer eu busnes. Gallai’r rhain 
gynnwys eu hagwedd tuag at ymddeol a diffyg olynydd, ail-strwythuro a gwneud newidiadau 
mawr i’w fferm neu’r angen am gefnogaeth cynllunio busnes er mwyn gwireddu’r nodau hyn. 
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Ateb Nifer yr ymatebion 

Oes 595 

Nac oes 292 

Cyfanswm yr ymatebion  887 

 
 

C5:  A oes gennych gynllun busnes ysgrifenedig sy’n amlinellu sut y byddwch yn gweithredu 
eich uchelgais? 

 
Fodd bynnag, dim ond 18% o’r rhai a holwyd oedd â chynllun busnes ysgrifenedig yn 
amlinellu sut fydd y nodau hyn yn cael eu gweithredu. Mae hyn yn dangos yr angen am 
gynghorwyr a chynllunwyr busnes, er mwyn cyflawni nodau busnesau a chadw rheolaeth, 
mae’n bwysig gwneud cofnod o dargedau a chamau ymarferol. Gallai hyn fod yn rhywbeth 
sydd tu hwnt i gyrraedd ffermwyr yn ariannol ac yn ddaearyddol, yn enwedig y rhai sy’n 
ffermio mewn modd mwy traddodiadol. Mae ffermwyr confensiynol fel arfer yn dysgu ac yn 
mabwysiadu arferion gan y genedlaethol flaenorol, ac o ganlyniad, nid ydynt yn dueddol o 
ofyn am gyngor tu hwnt i’r partïon yma (Rose et al., 2018). Un maes y gellid ei ystyried at y 
dyfodol fyddai cyflwyno rhaglen i gysylltu ffermwyr gyda’r gefnogaeth fusnes addas - yn 
enwedig y rhai sydd â phrofiad yn y sector amaeth yng Nghymru. Mae Cyswllt Ffermio yn 
cynnig cyllid o hyd at 80% ar hyn o bryd tuag at gost cynghorydd busnes ar gyfer cynllunio a 
chyngor. Gallai rhoi cyhoeddusrwydd pellach i hyn fel cymhelliant i ffermwyr eu hannog i 
fabwysiadu strategaethau busnes ysgrifenedig. 
 

Ateb Nifer yr ymatebion 

Oes 159 

Nac oes 728 

Cyfanswm ymatebion 887 

 
 
C6 (a):  A ydych chi'n defnyddio meddalwedd recordio electronig ar hyn o bryd i reoli 
perfformiad eich diadell/buches?  

Ateb Nifer yr ymatebion 

Ydw 278 

Nac ydw 602 

Cyfanswm ymatebion 880 

 
Gofynnwyd i ymatebwyr ynglŷn â’u defnydd o systemau adnabod electronig, gyda 68.5% yn 
ymateb gan ddweud nad ydynt yn defnyddio meddalwedd cofnodi electronig ar hyn o bryd.  
Mae defnyddio cyfrifiaduron ac EID yn dechnoleg gymharol newydd, yn enwedig mewn 
systemau ffermio yng Nghymru, ac mae’n bosibl nad oes ei angen ar ffermydd bychain, sy’n 
gyffredin ledled Cymru.  Er ei bod yn bwysig annog ffermwyr i groesawu technoleg newydd, 
mae hefyd yn hanfodol bod pob busnes yn cael ei drin fel endid unigol ar wahân - mae nifer o 
systemau nad ydynt angen defnyddio EID.  Gallai darparu cefnogaeth a chyngor i bob un 
sydd â diddordeb a hwyluso trafodaeth gyda’r rhai sydd eisoes yn defnyddio’r dechnoleg fod 
yn ddefnyddiol o ran cymhelliant (gweld y system yn cael ei ddefnyddio’n ymarferol ar system 
debyg er enghraifft) (Rose et al., 2018). Mae hefyd yn bwysig ystyried y ffaith y gallai’r 
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dechnoleg fod yn gostus yn y tymor byr i ffermwyr gan ei fod yn dechnoleg newydd, ac mae 
hyn yn ffactor bwysig o ran atal newid ymddygiad, felly mae angen arddangos mantais glir o 
ran cost yn yr hirdymor. 
 

C6 (b):  Os ydych, rhowch fanylion o’r math o system yr ydych yn ei weithredu?  
 

System EID Defnyddwyr 

NMR (Cofnodion Llaeth 
Cenedlaethol) 

2 

EID (Adnabod Electronig) 147 

EID Shearwell 33 

Cronfa ddata cyfrifiadurol 5 

Alpro 1 

Farmdata 1 

Cloriannau 2 

Uniform Agri 5 

Farm3000 4 

Allflex 3 

Interherd 2 

Camerâu ŵyna 2 

Coler canfod buwch yn gofyn 
tarw 

2 

Coleri 1 

AgriNet 1 

AgriData 15 

FarmIT 4 

FarmPlan 3 

FarmWizard 1 

FarmWorks 1 

Dadansoddiad llaeth 6 

App Heard Watch 1 

Ffon gofnodi (Recording 
wand) 

11 

Stock Move Express 2 

XL 3 

TruTest 6 

Cyfanswm yr ymatebion  264 
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O’r rhai sy’n defnyddio system EID ar hyn o bryd, ni wnaeth y mwyafrif nodi enw’r brand. 
Serch hynny, o’r rhai a ymatebodd, system brand Shearwell oedd yr un mwyaf poblogaidd 
(22%).  Cafwyd ymateb gan gyfanswm o 264 o bobl, 14 yn llai na’r nifer a atebodd i nodi eu 
bod yn defnyddio system EID, gan awgrymu nad oedd y nifer fechan o ymatebwyr yn gwybod 
pa fath o system EID oedd ganddynt, neu’n methu â darparu gwybodaeth fwy penodol neu 
heb ymgysylltu gyda’r cwestiwn. 
 
 

C7:  Ydych chi neu eraill sy’n gweithio ar y daliad yn bwriadu cwblhau hyfforddiant achrededig 
drwy raglen Cyswllt Ffermio dros y ddwy flynedd nesaf? 

 
O’r rhai a holwyd, roedd mwy na hanner (61.5%) yn bwriadu cwblhau hyfforddiant achrededig 
gyda Cyswllt Ffermio dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’n gadarnhaol gweld ffermwyr yn 
ymgysylltu gyda Cyswllt Ffermio ac yn gwneud defnydd o’r hyfforddiant a ddarperir. Fodd 
bynnag, roedd ychydig dan hanner y rhai a holwyd yn nodi nad ydynt yn bwriadu cwblhau 
unrhyw hyfforddiant gyda Cyswllt Ffermio. Mae hyn yn awgrymu lle i wella ymgysylltiad 
ffermwyr, boed hynny o ran defnyddio amrywiaeth o adnoddau cyfathrebu (megis cyfathrebu 
drwy’r post gyda’r dewis i beidio â defnyddio papur), hyblygrwydd o ran mynediad (e.e. 
gweithio o amgylch amseroedd sy’n allweddol ar gyfer ffermio), a lleoliad daearyddol 
(darparu gweithdai a hyfforddiant mewn amrywiaeth o leoliadau sy’n hawdd i’w cyrraedd). 
Mae’n bosibl y bydd hefyd angen anogaeth drwy gynnig cymhelliant ar gyfer cyrsiau, yn 
ogystal â throsglwyddo gwybodaeth. Gellir gwneud hyn drwy gynnig grantiau ar gyfer cyrsiau 
a buddsoddi mewn hyfforddiant sy’n cynnig canlyniadau sylweddol (h.y. cymhwyster 
perthnasol). 
 

Ateb Nifer yr ymatebion 

Ydw 543 

Nac ydw 339 

Cyfanswm yr ymatebion  882 

 
 

C8:  Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? 
 
Nid oedd tueddiad clir naill ffordd neu’r llall tuag at blannu coed ar y fferm, gyda 48% yn ateb 
“Ydw” a 51% yn ateb “Nac ydw”. 

Ateb Nifer yr ymatebion 

Ydw 432 

Nac ydw 462 

Cyfanswm ymatebion 894 

 
Gallai hyn awgrymu y dylid cynnig addysg bellach ynglŷn â manteision a’r angen am 
goedamaeth yng Nghymru. Mae newid hinsawdd yn fygythiad difrifol yn fyd-eang, yn enwedig 
i ffermwyr sydd angen ystyried y mesurau addasu priodol i sicrhau busnes llwyddiannus. Mae 
newid agweddau tuag at goedamaeth fel modd o drechu newid hinsawdd yn bwysig, ac mae 
cymell ffermwyr i blannu coed yn brif flaenoriaeth. Mae dangos cynnydd o ran sut mae 
cyflwyno coed ar ffermydd yn gallu bod o fudd i’r ffermwr (nid yr amgylchedd ehangach yn 
unig) yn bwysig: gwella ansawdd pridd, bioddiogelwch a chynhyrchiant cnydau er enghraifft 



12  

(Current et al., 1995). 
 

C9: Heblaw TB buchol, beth yw’r broblem iechyd fwyaf ar hyn o bryd sy’n berthnasol i’ch 
daliad? 

 

Problem iechyd Nifer yr ymatebion 

BVD (Dolur Rhydd Feirysol Buchol) 51 

Clefyd Johne’s 48 

Parasitiaid  140 

Cloffni 102 

Dermatitis Digidol Defeidiog Heintus 
(CODD) 

28 

Niwmonia 51 

Mycoplasma 6 

ORF (Parapox) 3 

Clafr 70 

Ffliw adar 5 

Ymwrthedd i wrthfiotigau/parasitiaid 14 

Clwy’r traed 82 

Ffrwythlondeb 24 

Dera’r Borfa 2 

Llid y cymalau 1 

Cynrhon 10 

Erthylu 15 

Cryptosporidiwm  1 

Mastitis 23 

Rhinotracheitis Buchol Heintus (IBR) 12 

Leptosbirosis  11 

Cynrhon (fly strike) 5 

Cyfrif celloedd 2 

Pasteurella 6 

Tywydd 9 

Pryderon 
amgylcheddol/Bioddiogelwch/Rheoli 
Gwastraff 

4 

Twymyn y moch 1 

Pryderon ynglŷn â diet 10 
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Tafod glas 2 

Clwy Llygaid New Forest 4 

Ceg ddyfrllyd 2 

Pryderon ariannol 4 

AI (Ffrwythloni artiffisial) 3 

Chytridomycota 1 

Ysgoth 2 

Moch Daear 1 

Cocsidiosis 6 

Clwy Llygaid New Forest 4 

Lymph 6 

Tocsoplasma 3 

Cyfanswm yr ymatebion  774 

 
Y pryder mwyaf ymysg y ffermwyr a holwyd oedd parasitiaid, yn enwedig llyngyr yr iau, sef 
18% o’r holl ymatebion; cloffni cyffredinol oedd yn ail, gyda 13% o’r ymatebion. Mae BVD 
(Dolur Rhydd Feirysol Buchol) (6%), Niwmonia (6%), Clafr (9%) a Chlwy’r traed (10.5%) yn 
bryderon sylweddol eraill. 
 
Mae darpariaeth profion cyfrif wyau ysgarthol drwy raglen Cyswllt Ffermio yn ffordd effeithiol 
o fynd i’r afael â baich llyngyr mewn da byw, a lleihau’r risg o ymwrthedd cyffuriau ar yr un 
pryd (McKenna, 1981). Mae’n bwysig bod ffermwyr yn ymwybodol o’r gwasanaeth yn ogystal 
â sut allan nhw leihau’r risg drwy reoli’r tir a bioddiogelwch, er enghraifft, mae tir wedi’i 
ddraenio’n dda yn strategaeth allweddol ar gyfer lleihau haint llyngyr yr iau (mae dŵr sy’n 
sefyll a llifogydd yn darparu amgylchedd delfrydol ar gyfer y falwoden sy’n lletya’r haint) 
(Bowles, 2018). Gallai sefydlu/defnyddio grwpiau trafod lleol sydd eisoes yn bodoli (a 
ffurfiwyd mewn lleoliadau daearyddol) fod yn ddefnyddiol yma, gan fod dysgu gan 
gymheiriaid yn ffordd wych o rannu gwybodaeth gyda ffermwyr fel y soniwyd uchod, a gallai 
cyfarwyddyd gan filfeddygon a gwyddonwyr gynnwys gormod o wybodaeth a bod yn llethol. 
 
Mae cydweithio i wella’r amgylchedd er mwyn lleihau’r risg o letywyr eilaidd ail-heintiad a 
chroes-heintiad yn hanfodol er mwyn sicrhau triniaethau effeithlon ac effeithiol.  Byddai 
strategaeth debyg hefyd yn addas ar gyfer clafr, mae bioddiogelwch yn bryder, gan y gallai 
un ffermwr sy’n peidio â rhoi triniaeth heintio neu ail heintio da byw cyfagos - mae gwiddon, 
sy’n gallu symud yn rhydd rhwng lletywyr, yn achosi clafr (van den Broek a Huntley, 2003).  
Gallai ychydig o bwysau gan gymheiriaid fod yn effeithiol er mwyn newid ymddygiad, yn 
ogystal â’r cymhelliant cryf o wella iechyd anifeiliaid (Rose et al., 2018). 
 
 

C10 (a):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli bioddiogelwch a chynefinoedd i’ch busnes: 
(1 yn golygu nad yw’n bwysig o gwbl a 6 yn golygu pwysig iawn)  

 
Pan ofynnwyd i’r ymatebwyr pa mor bwysig yw bioddiogelwch a chynefinoedd i’w busnesau, 
roedd tueddiad clir tuag at ochr uchaf y raddfa, h.y. yn fwy pwysig.  O’r rhai a holwyd, roedd 
71% yn nodi pwysigrwydd o bedwar neu uwch ar gyfer cynefinoedd a bioddiogelwch, gyda 
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29% yn dewis tri neu is.    
 
Mae hyn yn awgrymu ymwybyddiaeth dda o effaith bioddiogelwch ar ffermio yn ogystal â 
chymhelliant cryf i wella bioddiogelwch.  Fodd bynnag, nid oedd modd dod i gasgliad o’r 
arolwg hwn faint sy’n ymgysylltu’n weithredol gyda dulliau rheolaeth sy’n gwella darpariaeth 
cynefinoedd neu fioddiogelwch.  Dylai fersiynau o’r arolwg hwn yn y dyfodol anelu at gasglu 
enghreifftiau o ba ddulliau rheolaeth sydd wedi cael eu cyflwyno a ffactorau eraill gan 
gynnwys heriau a wynebir a’r gefnogaeth angenrheidiol.  
 

Sgôr (Pwysigrwydd) Nifer yr ymatebion 

1 5 

2 4 

3 24 

4 80 

5 389 

6 396 

Cyfanswm yr ymatebion  898 

 
C10 (b): Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli ansawdd pridd i'ch busnes?  

 

Sgôr (Pwysigrwydd) Nifer yr ymatebion 

0 3 

1 28 

2 40 

3 190 

4 239 

5 258 

6 147 

Cyfanswm yr ymatebion  905 

 
O’r rhai a holwyd, roedd y mwyafrif helaeth wedi nodi bod rheoli’r pridd yn bwysig iawn ar 
gyfer eu busnesau, gyda 89% yn dewis 5 neu 6 ar ochr uchaf y raddfa o ran pwysigrwydd. 
Mae’n bosibl ei fod ychydig yn annisgwyl nad yw ansawdd pridd wedi cael ei nodi’n 
bwysicach yma. Gallai hyn awgrymu bod angen gwneud cysylltiad mwy clir rhwng 
pwysigrwydd ansawdd pridd a phori (Llywodraeth Cymru, 2016). Bydd hyn yn cymell 
ffermwyr o gymryd rhan mewn samplu pridd a hyfforddiant yn ymwneud â rheoli pridd, e.e. 
cyrsiau chwistrellu. 

 
C10 (c):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli ansawdd dŵr i'ch busnes:  

 
Gellir gweld tueddiad tebyg gyda rheolaeth ansawdd dŵr, gan fod 87% o’r ymatebwyr wedi 
nodi bod rheoli ansawdd dŵr ar ochr uchaf y raddfa (5 a 6). Mae hyn yn awgrymu bod 
cyfranogwyr yn fwy ymwybodol bod ansawdd dŵr yng Nghymru’n gallu bod yn broblem, yn 
enwedig o ran llygredd o wrteithiau a gwastraff (dŵr ffo wedi’i halogi â slyri). Mae 
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ymwybyddiaeth o gymhelliant i gynnal/gwella ansawdd dŵr drwy’r gwasanaeth cefnogi 
Cynllun Rheoli Cynaliadwy a chyngor ynglŷn â rheoli slyri/gwastraff drwy Cyswllt Ffermio yn 
hanfodol. 
 
 

Sgôr (Pwysigrwydd) Nifer yr ymatebion 

1 2 

2 5 

3 27 

4 65 

5 305 

6 496 

Cyfanswm ymatebion 900 

 
 

C10 (d): Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli’r dirwedd i’ch busnes: 
 

Sgôr (Pwysigrwydd) Nifer yr ymatebion 

1 2 

2 18 

3 50 

4 185 

5 462 

6 176 

Cyfanswm ymatebion 893 

 
Roedd y tueddiad ar gyfer pwysigrwydd tirwedd yn wannach, ond roedd 92% o’r rhai a 
holwyd yn nodi pwysigrwydd o 4 neu 5 ar y raddfa. Gallai hyn awgrymu bod ffermwyr Cymru 
yn ymwybodol o’u tirweddau cyfagos, yn enwedig o ran traddodiad a diwylliant. Mae 
tirweddau yn nwyddau cyhoeddus sylweddol ac mae’n bwysig bod ffermwyr yn ymwybodol 
o’r cyfleoedd am gyllid ar ôl gadael yr UE er mwyn cynnal y tirweddau hanesyddol sy’n 
nodweddiadol o Gymru (Cynghrair Treftadaeth, 2017). Mae hyn yn rhoi cymhelliant allweddol 
i ffermwyr yn ogystal â phwysigrwydd personol y tirweddau hyn. 
 

C10 (e):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli dŵr i’ch busnes: 
 

Sgôr (Pwysigrwydd) Nifer yr ymatebion 

1 29 

2 22 

3 36 
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4 123 

5 493 

6 188 

Cyfanswm yr ymatebion  891 

 
Roedd rheoli dŵr yn gyffredinol yn bwysig i’r rhai a holwyd, roedd y mwyafrif (90%) yn nodi 
sgôr pwysigrwydd o dros bedwar.  O ganlyniad i sychder 2018 o bosibl, mae’r ffactor hwn 
wedi dod yn fwy o bryder i ffermwyr.  Mae’r Swyddfa Dywydd (2018) wedi rhyddhau 
ystadegau sy’n dangos bod haf 2018 yng Nghymru wedi bod yn boethach na’r cyfartaledd yn 
gyson, a chafwyd 36% yn llai o lawiad. Achosodd hyn i nifer o ffynonellau dŵr preifat sychu, 
cyflwyno gwaharddiad ar ddefnyddio pibellau dŵr, tanau, pryderon iechyd yn ymwneud â da 
byw, llifogydd a cholledion elw o gnydau, ymysg problemau eraill.  Mae sychder yn 
ddigwyddiad prin i ffermwyr yng Nghymru, gan olygu mai ychydig iawn o strategaethau sydd 
mewn lle i reoli dŵr yn y sefyllfa hon. 
 
 

C10 (f):  Ar raddfa o 1-6, pa mor bwysig yw rheoli ansawdd yr aer i’ch busnes? 
 

Sgôr (Pwysigrwydd) Nifer yr ymatebion 

1 7 

2 14 

3 46 

4 168 

5 501 

6 162 

Cyfanswm ymatebion 898 

 
Gwelwyd tueddiad tebyg ar gyfer ansawdd aer, gyda 56% o ymatebion yn 5 ar y raddfa o 
bwysigrwydd. Mae hwn yn syndod o bosibl gan fod ansawdd aer yng Nghymru yn dda iawn 
ar y cyfan, a bron byth yn codi dros sgôr mynegai llygredd o ddau o’i gymharu â’r mynegai 
ansawdd aer (Llywodraeth Cymru). Trwy gydol y gyfres o gwestiynau (10a-f), mae cyfanswm 
yr ymatebion yn lleihau’n araf wrth i’r arolwg fynd yn ei flaen, gan awgrymu o bosibl bod pobl 
yn ymgysylltu llai wrth ddod i ddiwedd yr arolwg. 
 
Mae lefel gwybodaeth a dealltwriaeth ffermwyr o bob pwnc yng nghwestiwn 10 yn parhau’n 
aneglur, gan fod y cwestiynau’n llwyddo i feintioli pa mor bwysig yw nodwedd ar gyfer busnes 
fferm, ond nid os mae ffermwr yn deall sut i fesur iechyd/ansawdd y nodwedd honno. Felly, 
mae’r atebion uchod yn ddefnyddiol o safbwynt creu polisi, ond o ran trosglwyddo 
gwybodaeth, mae angen meintioli ble mae diffyg gwybodaeth. 
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Sylwadau i gloi 
 
Nodir lefel uchel o ymgysylltiad ffermwyr gyda Cyswllt Ffermio yn yr ymatebion i’r arolwg, ac 
mae mwy na hanner y ffermwyr a holwyd yn defnyddio’r cyfleoedd sydd ar gael ac yn 
gwneud newidiadau ymarferol i’w busnesau.  Mae’n arbennig o galonogol i weld bod 
ymwybyddiaeth o’r amgylchedd a newidiadau o fewn y llywodraeth yn ogystal â pharodrwydd 
i ymgysylltu mewn camau ymarferol i gydymffurfio a gwella. 
 
Gan gyfeirio’n benodol at gwestiwn 2, gallai canlyniadau awgrymu er bod ffermwyr yn 
ymgysylltu gyda dadansoddiadau gwyddonol, mae’n bosibl bod angen cefnogaeth 
ychwanegol i ddod i gasgliadau ystyrlon o’r data hwn a’i roi ar waith ar y fferm.  Maes arall 
allweddol i’w ystyried yw cyfathrebu; byddai llawer o ymatebwyr yn hoffi gweld cyfathrebu 
cliriach ynglŷn â’r hyn y gallai Cyswllt Ffermio ei gynnig yn ogystal â llwybrau gwahanol.  Mae 
nifer o gymunedau gwledig yn dibynnu ar gyfathrebu drwy’r post, gan fod cysylltiad â’r we yn 
achosi problemau, ac mae’r defnydd o gyfrifiaduron yn isel, felly gallai cyfathrebu drwy’r post 
ar opsiwn i beidio â defnyddio papur fod yn strategaeth effeithiol.  Gallai cefnogaeth 
ychwanegol gyda defnyddio cyfrifiaduron, prosesau ar lein (e.e. TAW) a chronfeydd data 
hefyd fod yn werthfawr. 
 
Mae angen gwaith pellach i asesu lefel dealltwriaeth yn y meysydd hyn a deall yn union pa 
arferion sydd eisoes wedi cael eu rhoi ar waith; bydd hyn yn rhoi cyfeiriad clir i Cyswllt 
Ffermio ynglŷn â’r cyfeiriad y dylai symud tuag ato i gynnig y gefnogaeth orau posibl i 
ffermwyr 
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