
DANGOSFWRDD SGILIAU A MENTORA  
Rhagfyr 2016 – Chwefror 2017

Academi Amaeth  

Beth oedd barn yr aelodau?

Daeth rhaglen Dosbarth 2016 Arweinyddiaeth Wledig yr 
Academi Amaeth i ben ym mis Ionawr gydag ymweliad â Chaerdydd.

Gweithdy cynllunio olyniaeth

Sesiwn yn trafod llywodraethu ac arweinyddiaeth

Seminar Brexit

Arwain tîm sy’n perfformio’n dda

Cyfarfod â BT i’w herio ynglŷ   n â chyswllt gwledig

Hyfforddiant cyfryngau

Mynychu Brecwast Fferm UAC ym Mae Caerdydd

Taith o amgylch y Senedd a mynychu sesiwn lawn

Cyfarfod gyda’r Athro Christianne 
Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Cyfarfod gyda Lesley Griffiths AC. 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd 
a Materion Gwledig

Cyfarfod gydag Andrew Slade, 
Cyfarwyddwr Amaeth, Bwyd a’r Môr

Cyfarfod gyda Gary Haggaty, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Amaeth a 
Datblygiad Cynaliadwy

Cynhaliodd Grŵ   p Busnes ac Arloesedd yr Academi Amaeth gyfarfod gyda 
Hybu Cig Cymru ym mis Chwefror. Roedd y pynciau trafod yn cynnwys;

• Datblygu allforio, adwerthu yn y DU, iechyd ac addysg

• Gwybodaeth am y farchnad, dethol ar gyfer y lladd-dy, gwelliannau geneteg 
ac iechyd anifeiliaid

• Marchnata a chyfathrebu

Darllenwch negeseuon trydar 
gan yr aelodau gan ddefnyddio  
#agriacademy 

Geraint Davies

“Mae’r Academi wedi bod yn brofiad llawn 
ysbrydoliaeth i mi. Mae gen i grŵ   p newydd o 
ffrindiau uchelgeisiol o’r un anian â mi ac rwy’n 
edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’r 
rhwydwaith cefnogi unigryw hwn a fydd yn sicr 
o fudd i ni gyd, a bydd hefyd yn dda i’r 
diwydiant mewn cyfnod heriol.”

Helen Howells

“Mae’r Academi Amaeth wedi fy nghyflwyno i 
rwydwaith o unigolion uchelgeisiol a deinamig, 
a phob un yn teimlo’n angerddol dros weithio 
yng Nghymru wledig.  Bu hefyd yn ddefnyddiol 
i deithio gyda’n gilydd i gael safbwynt yr UE ar 
Brexit gan y bobl sydd angen ei weithredu, a 
gallu ystyried yr effaith ar yr ystod o systemau 
ffermio gwahanol yr ydym oll yn eu rheoli.”

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Helen

Cliciwch yma i ddarllen mwy am brofiad Geraint

Brecwast UAC

Yn y BBC Tu allan i’r Senedd

Mae’r cyfnod  
ymgeisio ar gyfer  

Academi Amaeth 2017  
ar agor nawr! 

Y dyddiad cau yw’r 31ain Mawrth

Cynlluniau Datblygu Personol  
Mae cyfanswm o 65 Cynllun Datblygu Personol wedi cael eu cwblhau. 

Cyrsiau Hyfforddiant Achrededig  
Mae 2502 o fuddiolwyr wedi derbyn cymeradwyaeth am hyfforddiant 
achrededig ers 01/10/15 

E-ddysgu  

O’r 23 modiwl sydd ar gael hyd yn hyn, mae 41 unigolyn wedi cwblhau’r 
e-ddysgu. 

Nifer yr unigolion sydd wedi cwblhau e-ddysgu

Iechyd a Diogelwch

Ymwrthedd anthelminitig 
ar ffermydd defaid 

Cyllid Fferm 

Rheoli llyngyr yr iau 
ar y fferm 

Adnabod Coed 
– Coed Collddail 

Cynllunio Busnes 

Manteision defnyddio 
glaswelltau uchel mewn 

siwgr 

Rheolaeth Pori 

Rhywogaethau Glaswellt 
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Sgôr RAG
 Coch: Dan y targed    Oren: Bron â chyrraedd y targed    Gwyrdd: Ar y trywydd iawn



www.llyw.cymru/cyswlltffermio

gyda yn mynychu 
cyfanswm o a

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/cyfeiriadur-mentoriaid

Agrisgôp  Mentora  

Cyfnewidfa Rheolaeth  

Gweler y gwledydd a ymwelwyd â hwy fel rhan o’r rhaglen Cyfnewidfa 
Rheolaeth wedi’u hamlygu mewn gwyrdd.

Pynciau trafod rhwng mentoriaid a menteion

Cliciwch yma i weld ein Cyfeiriadur Mentora i ddarganfod 
mwy am  Fentoriaid Cyswllt Ffermio.

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/ 
cyfeiriadur-mentoriaid

Gwella glaswelltir
Gwella’r fenter 
ddefaid bresennol

Pesgi gwartheg

Cynyddu allbynnau o 
system organigRheoli wyna

Cnydau 
garddwriaethol amgen 
gan gynnwys lafant

Busnes ieir 
dodwy newydd

Hyfywedd system bîff sugno

Dyluniad 
adeiladau

Systemau rheoli defaid

Siop fferm newydd

Cyfleuster lladd a 
phrosesu cig hwyaid

Ffrwythau meddal, 
llysiau a choetir ar 
gyfer menter 
twristiaeth

Cynllunio ar  
gyfer y dyfodol

Ehangu’r busnes a’r 
cyfleusterau prosesu

Menter ffrwythau  
meddal i’w pigo eich hunain
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Mentai

Mentoriaid

Bu Iwan yn ymweld â’r Alban ac Exeter ym mis 
Chwefror 2017 

Canolbwyntio ar y canlynol:  Bridio gwartheg 
brodorol; pori gwartheg ar gnydau pori cêl gohiriedig 
yn y gaeaf; cadw’r fuches ar y mynydd drwy gydol y 
flwyddyn.

Darllenwch fwy am gyfnewidfa Iwan yma

Iwan Davies

Bu Lucy yn ymweld â’r Iwerddon ym mis Ionawr 2017.

Canolbwyntio ar y canlynol: Edrych ar frîd a 
chynnyrch glaswellt er mwyn cynyddu’r solidau llaeth  
a gynhyrchir fesul uwch a fesul hectar, penderfyniadau 
rheolaeth wythnosol, data effeithlonrwydd ariannol  
a thechnegol.

Darllenwch fwy am gyfnewidfa Lucy yma

Lucy Allison

Pynciau Trafod

Pesgi gwartheg brodorol

Magu CywionWyau maes

Rheoli tir comin

Cynhyrchu cig gafr

Llywodraethu 
marchnadoedd 
ffermwyr

Merched  
a Brexit

Ymwrthedd 
gwrthficrobaidd

Cyfuno technegol 
gwres a phŵ   er

Gwytnwch a rheoli amser

Opsiynau arallgyfeirio

Entrepreneuriaid 
ifanc

Opsiynau gyrfa ar 
gyfer myfyrwyr

Deall eich 
marchnad

Ysgrifenyddion 
Fferm

Chwilota ffrwythau, cnau a golosg

Gwneud 
bywoliaeth ar 
10 erw

  Gwledydd glas 
– ymwelwyd â hwy yn 
ystod y chwarter hwn   

  Gwyrdd: Pob gwlad a 
ymwelwyd â  hwy fel 
rhan o’r rhaglen 
Cyfnewidfa Rheolaeth


