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Fe wnaethom awyru’r holl gaeau silwair 
eleni a defnyddio codwr ar y caeau 
eraill oedd wedi eu cywasgu’n ddwfn. 
Wrth arsylwi arno, gallwn yn sicr weld 
y glaswellt yn gwreiddio yn ddyfnach a 
fydd yn helpu i wella strwythur y pridd a’r 
gallu i ddefnyddio maetholion. Rydym yn 
gobeithio awyru’r caeau eto cyn y gaeaf. 

Er mwyn gwneud y mwyaf o allu’r 
pridd i gynhyrchu mae’n bwysig deall ei 

nodweddion cemegol, ffisegol a biolegol. 
Dadansoddi pridd yw’r man cychwyn a’r 
sylfaen i gael y cydbwysedd cywir o ran 
prif faetholion a’r mân faetholion.

Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg prosiect 
i ddangos pwysigrwydd dadansoddi 
pridd mwy cyflawn a thargedu maethiad 
i wella ansawdd a chynhyrchiant 
glaswelltir. Mae’r prosiect yn gysylltiedig 
â chyflenwi Calsiwm ar ffurf Calsiwm 
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D Bu’n flwyddyn heriol o ran y tywydd, ac yn sicr nid oedd yn flwyddyn nodweddiadol ar 

gyfer tyfu glaswellt! Torrwyd y silwair yn hwyrach eleni ar Llysun ac roedd y cynnyrch i 
lawr, gyda 70 erw o ail doriad yn unig yn cynhyrchu tua 90 tunnell. Mae’r trydydd toriad 
yn sicr wedi bod yn achubiaeth hefo tua 100 tunnell wedi eu cynaeafu o 40 erw, sydd yn 
borthiant o safon uchel a’r cynnwys sych yn uchel.

RICHARD TUDOR 
Llysun, Llanerfyl, Safle 
Arddangos Cyswllt Ffermio
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Carbonad (Calch) a Chalsiwm Sylffad, ac o 
ddadansoddiadau pridd blaenorol, gwyddwn 
fod y fferm yn ddiffygiol o ran Boron a Sinc. 
Cysylltir y ddwy elfen yma â chludo Calsiwm 
i’r planhigyn a chryfder y gell ac ansawdd 
cnydau a glaswelltir yn y pen draw. 

Defnyddiwyd pedair triniaeth ar y  
glaswelltir yn Llysun ar ffurf:

• Calch Gronynnog 
• Calch Gronynnog a Boron a Sinc 
• Calsiwm Sylffad 
• Calsiwm Sylffad a Boron a Sinc 

Oherwydd y flwyddyn, prin oedd data’r 
prosiect gan fod tyfiant y glaswellt wedi 
bod yn araf.  Byddwn yn monitro tyfiant y 
glaswellt hyd y flwyddyn newydd ar y plotiau 
a datblygiad y pridd a’r gwreiddiau.

Y pridd yw ased mwyaf pob fferm, a 
chred y rhan fwyaf o ffermwyr eu bod 
yn trosglwyddo eu tir i’r genhedlaeth 
nesaf mewn cyflwr gwell nag yr oedd pan 
wnaethant ei gael. Nid yw diffinio ‘cyflwr 
gwell’ yn hawdd, ond dim ond os ydym yn 
deall elfennau sylfaenol o’r hyn sy’n cyfateb i 
bridd iach y gallwn farnu ar y gred hon. 

Ond, nid ‘dim ond glaswellt’ ydi glaswellt, fel 
y dysgais yn y Ffindir, ‘glaswellt yw’r brenin’, 
ac felly daeth dysgu am elfennau sylfaenol 
tyfu glaswellt yn sail i fy astudiaeth Nuffield; 
i ganolbwyntio ar iechyd a ffrwythlondeb y 
pridd mewn glaswelltir ar yr ucheldir. 

Roedd fy astudiaeth yn canolbwyntio ar 
ddau brif faes;

1.  Deall beth sy’n cyfateb i bridd iach 
ffrwythlon a’r dangosyddion allweddol  
dan sylw.

2. Yr arferion rheoli sy’n gweddu orau i 
gyflawni priddoedd iachach.

Rydym yn rhoi gwrtaith ar sawl rhan o’r 
wlad ar briddoedd pH isel gan fod cywiro 
pH yn ‘rhy ddrud’. Ond heb gywiro’r rhain i 
gychwyn, mae’r gwrtaith a chwelir yn wastraff 
amser ac adnoddau gwerthfawr. 

Mae cydnabod pwysigrwydd y maetholion 
eilaidd i blanhigion fel calsiwm, magnesiwm a 
sylffwr, ynghyd ag elfennau hybrin yn hanfodol 
wrth geisio creu pridd iach a chytbwys, ac er 
mwyn i hyn ddigwydd rhaid i’n prawf pridd 
sylfaenol fod yn llai sylfaenol. Mae asesu pridd 
yn weledol hefyd yr un mor bwysig, os nad 
yn bwysicach na dadansoddiad cemegol i 
ddynodi iechyd y pridd.

Mae’n ymddangos bod effaith niweidiol 
cywasgu pridd i’w weld dros 30 mlynedd 
yn ddiweddarach, ac wrth i beiriannau fynd 
yn drymach bydd y niwed a wneir heddiw 
yn effeithio ar bridd y genhedlaeth nesaf. 
Y gobaith mawr yw y bydd defnyddio 
technoleg yn arwain at weld peiriannu yn 
mynd yn llai ac ysgafnach, ond yn y cyfamser, 
gallwn chwilio am ffyrdd i liniaru’r niwed ac i 
ostwng y pwysau.

I gloi, mae pridd, yr ased mwyaf ar ein 
ffermydd glaswelltir ar yr ucheldir, yn 
haeddu ein sylw:

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

2. Dylid hyrwyddo asesiad pridd sy’n 
ystyried yr holl ddangosyddion 
allweddol ar gyfer pridd iach

3. Dylid cymryd cywasgu yn ddifrifol

4. Mae cyfnodau gorffwys yn allweddol  
i gynhyrchiant glaswelltir

5. Dylid annog amrywiaeth o 
rywogaethau mewn glaswelltir
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Cyfeirir at y gwrthfiotigau modern yma 
fel Gwrthfiotigau Allweddol Bwysig (CIA). 
Mae canllawiau sicrhau ansawdd ffermydd 
newydd wedi gwneud popeth posibl heb 
eu gwahardd i atal eu defnydd ar ffermydd 
sydd wedi ymuno â chynllun y Tractor Coch. 
Yn anffodus yr unig wrthfiotigau heb gyfnod 
tynnu yn ôl o gwbl ar gyfer llaeth sydd ar 
gael i ffermwyr llaeth yw CIA. Mae hyn hefyd 
yn dangos yr angen i leihau’r defnydd o 
wrthfiotigau am resymau economaidd hefyd.

Oherwydd bod gwrthedd i wrthfiotigau 
wedi dod i’r amlwg mewn meddygaeth 
i bobl, codwyd cwestiynau rhesymol am 
rôl defnyddio gwrthfiotigau anifeiliaid 
yn y broblem ddifrifol hon. Mae’n bosibl 
bod y gwrthedd yn cael ei drosglwyddo 
trwy gynhyrchion bwyd neu trwy lygredd 
amgylcheddol.

Mae’r Gynghrair Defnydd Cyfrifol o 
Feddyginiaethau mewn Amaeth (RUMA) 
wedi creu canllawiau i ffermwyr parthed 
defnyddio gwrthfiotigau ar ffermydd gan ddal 
i ddiogelu iechyd eu hanifeiliaid.

• Lleihau’r risg o afiechyd trwy gynllunio 
iechyd.

• Yr holl wrthfiotigau yn feddyginiaethau 
ar bresgripsiwn ac felly dim ond gyda 

chymeradwyaeth ffurfiol gan Filfeddyg y 
dylai’r driniaeth gychwyn.

• Dylai ffermwyr weithio gyda’u milfeddyg 
i gymryd samplau addas i sicrhau bod y 
gwrthfiotig cywir yn cael ei ddewis.

• Dylai cofnodion cynhwysfawr gael eu  
cadw a dylid cadw at y cyfnodau cadw yn 
ôl bob amser.

• Dylai’r holl ffermwyr gwartheg a cheidwaid 
stoc gael lefel addas o hyfforddiant ar gyfer 
yr hyn y maent yn ei wneud. Ar gyfer y 
rhai sy’n ymwneud â rhoi meddyginiaethau, 
dylai hyn gynnwys rhywfaint o hyfforddiant 
meddyginiaethau ffurfiol. 

O ystyried canlyniadau difrifol methu 
defnyddio gwrthfiotigau mewn meddygaeth i 
bobl mae’n hanfodol i ffermwyr a milfeddygon 
weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod y defnydd o 
wrthfiotigau yn cael ei gyfyngu i’r mannau lle 
mae ei wir angen ac na fyddant byth yn cael 
eu defnyddio oherwydd diffyg rheoli.

Hoffwch chi ddysgu mwy? Triwch ein cwrs  
Meistroli Meddyginiaeth? Am ragor o wybodaeth, 
ewch i’n gwefan: https://businesswales.gov.
wales/farmingconnect/cy/sgiliau-mentora

Gwelwyd pwysau cynyddol ar fusnesau ffermio a milfeddygol i fod yn fwy cyfrifol wrth 
ddefnyddio gwrthfiotigau mewn anifeiliaid a hynny am resymau da. Dros y blynyddoedd 
diwethaf, mae’r galw cynyddol i borthi ein poblogaeth sy’n tyfu’n gyflym wedi arwain at 
ddwysau cyflymach eto ar fusnesau amaethyddol. Arweiniodd hyn at gynnydd yn y defnydd 
o wrthfiotigau yn ogystal â mwy o ddefnydd o wrthfiotigau modern, fel cephalosporinau a 
fluoroquinolonau 3ydd a 4ydd cenhedlaeth mewn gwartheg. 

Defnydd cynaliadwy o Wrthfiotigau mewn 
Amaethyddiaeth  Mike John, Fenton Vets, Hwlffordd

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/sgiliau-mentora
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/sgiliau-mentora
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Digwyddiadau
Mae Cyswllt Ffermio yn cynnal cyfarfodydd ar gyfer ffermwyr da byw ar y cyd ag 
milfeddygion lleol er mwyn trafod y gwahanol fathau o feddyginiaethau a ddefnyddir a sut 
mae’r rhain yn ymwneud â’r afiechydon cyffredin sy’n berthnasol i’ch ffermydd.

DYDDIAD DIGWYDDIADAU LLEOLIAD CYSYLLTWCH

03/12/18 
11:00-14:00

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Marchnad Da Byw Caerfyrddin, 
Nantyci, Ffordd Llysonnen, 
Caerfyrddin, SA33 5DR

Sarah Hughes – 07399 600146  
sarah.hughes@menterabusnes.co.uk

04/12/18 
19:00-21:00

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Whitehall, Stryd y Moch, 
Pwllheli, LL53 5RG

Gwion Parry – 07960 261266 
gwion.parry@menterabusnes.co.uk

05/12/18 
12:00-14:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol? 
(Llaeth)

White Hart Inn, 36 Ffordd 
Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gâr, 
SA19 6RS

Sarah Hughes – 07399 600146  
sarah.hughes@menterabusnes.co.uk

05/12/18 
16:00-18:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?  
(Bîff a Defaid)

White Hart Inn, 36 Ffordd 
Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gâr, 
SA19 6RS

Sarah Hughes – 07399 600146 
sarah.hughes@menterabusnes.co.uk

05/12/18 
19:00-21:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Glynneath Golf Club, 
Penygraig, Pontneddfechan, 
Glynneath, SA11 5UH

Elan Davies – 07985 379890
elan.davies@menterabusnes.co.uk

10/12/18 
18:00-21:00

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Rhaglan Golf Club,  
Beaufort, Rhaglan, NP15 2DY

Imogen Ward – 07985 379819
imogen.ward@menterabusnes.co.uk

12/12/18 
19:00-21:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Gwesty’r Metropole, 
Llandrindod, LD1 5DY

Elan Davies – 07985 379890
elan.davies@menterabusnes.co.uk

13/12/18 
11:00-14:00

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Clwb Rygbi LLanymddyfri, 
LLanymddyfri, Sir Gâr,  
SA20 0DT

Sarah Hughes – 07399 600146 
sarah.hughes@menterabusnes.co.uk

09/01/19 
18:30-20:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Priori Vets, Uned 11, Parc Teifi, 
Cardigan, SA43 1EW

Abby James – 07399 970988  
abigail.james@menterabusnes.co.uk

15/01/19 
19:00-21:30

Beth yw defnydd gwrthfiotig 
priodol? (Dofednod)

The Royal Oak, Y Trallwng, 
Powys, SY21 7DG

Catherine Price – 07792 316529 
cath.price@menterabusnes.co.uk

17/01/19 
19:30-21:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Clwb Rygbi Llanbedr Pont 
Steffan, Ceredigion, SA48 7JA

Sarah Hughes – 07399 600146  
sarah.hughes@menterabusnes.co.uk

22/01/19 
19:00-21:00

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

The Royal Oak, Y Trallwng, 
Powys, SY21 7DG

Catherine Price – 07792 316529 
cath.price@menterabusnes.co.uk

22/01/19 
19:00-21:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Clwb Rygbi Dolgellau, 
Gwynedd, LL40 1UU

Lisa Roberts – 07399 849148  
lisa.roberts@menterabusnes.co.uk

29/01/19 
19:00-21:30

Beth yw defnydd 
gwrthfiotig priodol?

Riverside Hotel, Pennal, 
Machynlleth, SY20 9DW

Lisa Roberts – 07399 849148  
lisa.roberts@menterabusnes.co.uk

 Rhifyn 18 Tachwedd/Rhagfyr 2018 | 5

mailto:sarah.hughes%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:gwion.parry%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:sarah.hughes%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:sarah.hughes%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:elan.davies%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:imogen.ward%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:elan.davies%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:sarah.hughes%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:abigail.james%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:cath.price%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:sarah.hughes%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:cath.price%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:lisa.roberts%40menterabusnes.co.uk?subject=
mailto:lisa.roberts%40menterabusnes.co.uk?subject=


 Rhifyn 18 Tachwedd/Rhagfyr 2018 | 7  6 Cyswllt Ffermio  6 

Wrth i ni symud i mewn i’r hydref, ac er bod twf glaswellt wedi adfer yn dda yn 
ystod mis Medi gyda’r cyfnodau o law trwm, mae gorchudd glaswellt cychwynnol 
mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru wedi bod yn rhy isel i atgyfodi tymor tyfu 
glaswellt 2018 mewn unrhyw ffordd arwyddocaol.  

Mae nifer o ffermwyr wedi bod yn brysur yn pori’r ail dyfiant yma er mwyn ceisio 
rhoi terfyn ar y silwair a’r dwysfwyd sylweddol sydd wedi cael eu porthi drwy gydol 
mis Gorffennaf ac Awst. Bydd dychwelyd yn sydyn i laswellt toreithiog tebyg i’r 
gwanwyn hefyd wedi twyllo rhai ffermwyr, gan achosi problemau megis dera’r borfa 
(grass staggers) a chlwy’r boten hyd yn oed.

Mae’r gorchudd fferm ar gyfartaledd ar nifer o ffermydd, yn enwedig yn y dwyrain, 
yn llawer is na’r llynedd, ond un peth cadarnhaol ar gyfer 2018 yw’r ffaith fod cyflwr 
tir llawer sychach na’r arfer ym mis Hydref yn dal i alluogi ffermwyr i gadw stoc 
allan yn gyfforddus. Mae perygl y bydd gwartheg sydd wedi derbyn porthiant silwair 
ychwanegol yn y gorffennol, neu’n dal i wneud hynny, yn mynd yn ddiog, ac na 

Prosiect  
Porfa  
Cymru    

Diweddariad 
Hydref 2018
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fyddant yn pori i adlodd digonol, ac nid yw’r clytiau sydd wedi cael eu gwrthod gan 
y gwartheg, sef y mannau a fu o dan ddom wedi sychu yn dilyn yr haf poeth a sych, 
yn helpu yn hynny o beth. 

Dylid defnyddio da byw ysgafnach a llai cynhyrchiol i bori’r ardaloedd hyn yn 
dynnach os yn bosibl ymhell i ganol mis Tachwedd er mwyn lleihau’r baich ar unrhyw 
lefelau porthiant. Dylai ffermwyr hefyd gymryd y cyfle i gynnal gwaith adfer mewn 
caeau penodol megis gwasgaru calch ac adfer porfeydd yn dilyn y Gwanwyn gwlyb. 

Yn ogystal â’r penderfyniadau pwysig a welir uchod, mae’n rhaid i ni atgoffa ein hunain 
bod y gwaith o gynllunio troi anifeiliaid allan ar gyfer 2019 yn dechrau yn ystod cyfnod 
yr Hydref. Ynghyd â stoc silwair isel, byddai’n ddigon hawdd i chi or-bori eich fferm 
yn ystod y cyfnodau pori ffafriol hyn cyn y Gaeaf. Felly, mae cynllunio ble a phryd 
fydd y cyfnod  pori nesaf yn dechrau yn diogelu eich porfa ar gyfer y gwanwyn. Gellir 
cyflawni hynny hefyd drwy sychu, difa neu werthu stoc yn ôl twf glaswellt ar ddiwedd 
y flwyddyn. Yn olaf, wrth edrych ar gromliniau twf glaswellt misol ar gyfer 2017/2018 
yn y graff uchod, gallwn weld darlun clir o’r amodau eithafol ac anghyson sy’n wynebu 
rheolwyr porfa, sy’n dechrau ymddangos yn arferol erbyn hyn.
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Twf Glasswellt Ffermydd Llaeth sy’n cymryd rhan  
yn Prosiect Porfa Cymru 2017/2018
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Twf Dyddiol Cyfartalog KgDM/Ha/Diwrnod 2017 Llaeth
Twf Dyddiol Cyfartalog KgDM/Ha/Diwrnod 2018 Llaeth
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Mae Safle Ffocws Cyswllt Ffermio, Fferm Clawdd Offa, ger yr Wyddgrug wedi bod yn 
edrych ar statws Kappa Casein (KC) eu buches i weld pa anifeiliaid sydd â’r gennyn BB a 
ffefrir a all gael effaith ar allu’r llaeth i wneud caws. 

Dangosodd ymchwil yn UDA yn y 
gorffennol bod caws a wneir gyda llaeth o 
fuchod KCBB yn ffurfio 25% yn gyflymach 
ac yn cynhyrchu 10% yn fwy na buchod 
KCAA. Mae’r rhan fwyaf o fuchod Jersey 
pur yn cario’r gennyn BB tra bod byfflo dŵ   r 
yn garwyr 100% a dyna pam bod ansawdd 
a chyfanswm y caws Mozzarella a gynhyrchir 
o’u llaeth mor dda a mawr. Mae tua 15-23% 
o wartheg llaeth du a gwyn yn Ewrop yn 
cario’r gennyn BB homosygaidd tra bod y 
gweddill yn cario AA homosygaidd neu BA 
heterosygaidd.

Kappa Casein – Clawdd Offa
Rhys Davies, Swyddog Technegol Llaeth Cyswllt Ffermio

Tabl 1. Canlyniadau rhai o’r anifeiliaid a brofwyd

ID TAG ID LAB CANLYNIAD

A48689 2671 B/B
A48690 3077 B/B
A48691 2698 A/B
A48692 2861 B/B
A48693 3378 A/B
A48694 2802 A/A
A48695 3218 A/A
A48696 2723 B/B

Kappa Casein Dyddiad: 31-08-18

Mae’r fuches yn cynnwys 270 o fuchod  
yn lloea yn y gwanwyn yn cynnwys buchod 
croes Friesian Seland Newydd a Jersey 
yn bennaf sy’n cael eu godro unwaith 
y dydd ac felly mae ganddynt laeth sy’n 
addas i gynhyrchu caws yn barod. Trwy 
ddynodi anifeiliaid unigol sydd â chyfran 
uchel o solidau a statws KC mae’n 
bosibl bridio buchod sydd yn fwy addas 
i gynhyrchu caws gan roi cyfle i gwmnïau 
cydweithredol gynhyrchu mwy o gaws yn 

gyflymach ac o bosibl gael pris gwell am y 
llaeth. Cymerwyd samplau o ffoliglau blew 
60 o fuchod llaeth yn ôl eu tadau yr oedd 
eu llinach yn hysbys i sicrhau bod digon o 
fuchod ym mhob grŵ   p Kappa Casein ar 
gael ar gyfer y prosiect. Gan fod y fuches 
yn cael ei chofnodi yn fisol gyda’r NMR, nid 
oedd buchod gyda chyfrif celloedd uchel 
neu % amrywiol o ran braster a phrotein 
yn cael eu cynnwys yn y cynllun treialu. 

  8 Cyswllt Ffermio
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Gan weithio gyda Julia Skinner, arbenigwraig cynnyrch llaeth yn y Ganolfan Technoleg 
Bwyd yn Llangefni, cymerwyd 3 math gwahanol o laeth o Glawdd Offa a’i wneud yn 
gaws meddal i asesu cyfradd ffurfio caws a cheulad y ceuled ynghyd â chyfanswm y 
cynnyrch caws. Cymharwyd llaeth o’r anifeiliaid KCBB gyda buchod KCAB a KCAA sy’n 
cael ei ffafrio i raddau llai. Awgryma’r canlyniadau cynharaf o’r cynllun bod % y braster a’r 
protein yn allweddol ar gyfer cyfanswm y cynnyrch caws beth bynnag yw’r math o Kappa 
Casein a dylai cynhyrchwyr fridio i gael % protein llaeth uchel yn gyntaf. Ond roedd yn 
amlwg bod llaeth o fuchod KCBB yn ceulo yn gyflymach ac yn galetach na llaeth o fuchod 
KCAA. Gallai’r prawf hwn ar raddfa fach i gaws sy’n ffurfio yn gymharol gyflym gael ei 
ailadrodd ar gyfer caws caletach i ymchwilio ieffaith KCBB ar greu caws am gyfnod hwy. 
Mae’r prosiect hefyd wedi amlygu defnydd posibl o genodeipio masnachol fforddiadwy 
ar gyfer statws KC buches o fuchod sy’n cynhyrchu yn ôl contract gweithgynhyrchu. Am 
ragor o wybodaeth ac i weld yr adroddiad llawn am gynhyrchu caws a’u ffurfiad ewch i 
wefan Cyswllt Ffermio – https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/clawddoffa-farm

Ffig. 1. Buchod yn cael eu godro yng  

Nghlawdd Offa 

Ffig 2. Dadansoddwr gwead yn asesu pa mor 
gadarn yw’r llaeth a’r ceulad
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Trwy fonitro ansawdd y dŵ   r yn nalgylch afon Troddi yn Sir Fynwy gwelwyd bod lefelau’r 
ffosffad yn yr afon yn codi ar ôl glaw trwm. Gall hyn fod yn rhannol oherwydd bod dŵ   r yn 
rhedeg oddi ar sofl india corn mewn ardal lle mae mwy a mwy o india corn yn cael ei hau i 
gyflenwi biodreulwyr. Yn aml nid yw sefydlu cnwd neu orchudd ar ôl cynhaeaf india corn yn 
realistig oherwydd cyflwr y pridd yn yr hydref a’r problemau sy’n gysylltiedig â hau yn hwyr 
yn yr hydref.

Hau india corn dan gnwd trwy ddefnyddio  
dril wedi ei haddasul
Dr Delana Davies, Swyddog Gweithredol Cyfnewid Gwybodaeth 
Cyswllt Ffermio 
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Yn dilyn profiad yn Nenmarc lle mae cnwd 
yn cael ei hau dan filoedd o erwau o india 
corn yn awr, datblygwyd techneg newydd i 
ddiogelu sofl india corn rhag i’r pridd erydu 
ac i fwynau golli i afonydd dros y gaeaf ac 
mae’n cael ei dreialu ar hyn o bryd ar Safle 
Ffocws Fferm Pant ger y Fenni. 
Y cyfnod targed ar gyfer hau hadau gwair 
mewn india corn yw rhwng un wythnos ar ôl 
chwalu’r chwynladdwr olaf hyd y cyfnod pan 
fydd y cnwd tuag uchder y pen-glin yn gynnar 
ym mis Gorffennaf. Awgrymodd y treialon yn 
Nenmarc y gall y sefydlu gael ei wella yn fawr 
trwy ddrilio’r hadau a chadarnhau tu ôl i’r dril 
yn hytrach na chwalu hadau gwair neu chwalu 
a thrin, y ddau angen glaw i fod yn effeithiol. 
Mae drilio yn gwella dibynadwyedd y sefydlu 
ac yn caniatáu defnyddio llai o hadau.
Rhygwellt Eidalaidd sy’n cynnig y dewis cryfaf 
ac mae ganddo’r potensial i gynhyrchu’r 
cynnyrch biomas gorau ar ôl i’r india corn 
gael ei gynaeafu. Gan ei fod yn llai cryf, mae’n 
debyg bod rhygwellt parhaol yn gweddu yn 
well i gael ei hau yn gynharach, ac oherwydd 
y nifer uwch o hadau i bob kg gellir ei hau ar 
gyfraddau hadau isel iawn.
Ar Fferm Pant, heuwyd cymysgedd hadau 
glaswellt o rygwellt Eidalaidd a pharhaol ar 30 
Mehefin pan oedd y planhigion india corn tua 
0.5 metr o uchder. Mae hau yng nghanol cnwd 
india corn sy’n tyfu gydag offer drilio rhwng y 
rhesi yn waith i yrwyr profiadol. Datblygwyd 
dril wedi ei haddasu yn arbennig gan Sefydliad 
y Gwy a’r Wysg a Field Options. Mae’r dril yn 
cael ei gosod ar gyfer fformat dril 6 neu 12 
rhes gyda gofod safonol rhwng y rhesi o 75 
cm (30 modfedd), ond mae’n bosibl i’r dril 

gael ei haddasu ar gyfer hau dan gnwd mewn 
cnydau sydd wedi eu hau gyda dril 8 rhes. 
Dylai’r holl india corn sydd wedi ei ddrilio ar 
75cm gyda chyfarwyddyd GPS fod yn addas.
Gall y dechneg hon helpu tyfwyr i gydymffurfio 
â rheolau gwyrddu, bodloni gofynion 
trawsgydymffurfio ac o bosibl leihau’r llygru ar 
gyrsiau dŵr wrth i nitrogen, mwynau eraill a 
gwaddol gael eu golchi i ffwrdd. Yn ychwanegol, 
dangosodd treialon bod gan y cnwd sydd 
wedi ei hau dan yr india corn y potensial i 
gynhyrchu hyd at dair tunnell o gynnwys sych i 
bob hectar. Gall hwn gael ei bori neu ei aredig 
fel gwrtaith gwyrdd, a fydd yn helpu i gynyddu’r 
cynnwys organig yn y pridd, ei strwythur a’i 
ffrwythlondeb. Gwnaed hyn i gyd heb gael 
effaith sylweddol ar y cynnyrch india corn.
Gall cynaeafu’r cnwd gorchudd fel silwair y 
gwanwyn canlynol fod yn heriol gan y gall yr 
wyneb fod yn anwastad ar ôl gweithgareddau 
cynaeafu india corn gan greu’r risg y bydd 
pridd yn llygru’r cnwd. Bydd nifer sylweddol 
o goesynnau india corn yn y cae hefyd, oni 
bai eu bod yn cael eu torri yn syth ar ôl y 
cynhaeaf. Mae’n debyg mai pori gan ddefaid 
neu wartheg ifanc sydd fwyaf addas, a hyd 
yn oed mewn tymhorau cynaeafu hwyr, mae 
Rhygwellt Eidalaidd wedi cynhyrchu 3 t/ha o 
gynnwys sych erbyn diwedd Mawrth ar tua 
12 ME a 12% CP. Mae gan hyn y potensial 
i gynhyrchu >1,500 o ddyddiau pori i 
famogiaid neu 300 o ddyddiau pori i heffrod 
i bob hectar. Bydd y defnydd o’r gwndwn yn 
cael ei archwilio ar Fferm Pant dros y gaeaf.
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Porthi’r famog gyfeb
Gwawr Hughes, Swyddog Technegol Cig Coch Cyswllt Ffermio

Mae maethiad yn ffactor hanfodol i sicrhau perfformiad da gan y ddiadell. 
Mae gofynion y famog o ran maeth yn amrywio trwy gydol y gwahanol 
gyfnodau cynhyrchu. Gall diffyg maethiad arwain at broblemau amrywiol gan 
gynnwys; llai o ffrwythlondeb, llai o ŵ   yn yn goroesi a chyfraddau tyfu gwael. 

Mae egni yn faetholyn sylfaenol y gellir ei 
roi ar dair ffurf, gan gynnwys ffibr, siwgr a 
starts. Ond, fel arfer mae diffyg egni yn niet 
mamogiaid. 

Fel arfer gall y gofynion egni dyddiol gael 
eu diwallu trwy bori yn unig, ond, mewn 
rhai enghreifftiau, e.e. yn ystod cyfnod olaf 
y beichiogrwydd neu’r llaethiad, mae rhoi 
porthiant ychwanegol yn ddewis hyfyw. 
Mae’r gofynion cynnal yn amrywio yn ôl 
maint y famog a’r nifer o ŵ   yn y mae’n eu 
cario, gyda’r gofynion egni (MJ) yn cynyddu’n 
sylweddol yn y cyfnod cyn ŵ   yna hyd at 
laetha. 

Mae sgorio cyflwr y corff yn offeryn 
defnyddiol sy’n pennu effeithiolrwydd 
patrymau porthi. Bydd sicrhau bod 90% 
o’r ddiadell ar y sgôr cyflwr corff cywir yn 
ystod cyfnodau allweddol o’r flwyddyn yn 
lleihau’r amrywiad ac yn symleiddio porthi. 
Gall sganio mamogiaid 40-90 diwrnod ar ôl 
mynd at yr hwrdd adael i chi deilwrio’r diet 
yn ôl y nifer o ŵ   yn y maent yn eu cario. 

Yn ystod mis cyntaf y beichiogrwydd, nid 
yw’r gofynion egni a phrotein yn cynyddu, 
ond mae sicrhau diet sefydlog yn ystod y 
cyfnod hwn yn bwysig. 

Yng nghanol y beichiogrwydd mae’r embryo 
yn ymsefydlu ac mae’r brych yn cael ei 
ffurfio. Gall mamogiaid sydd yn mynd at yr 
hwrdd ar y sgôr cyflwr corff cywir golli hyd 
at 5% o’u pwysau, a dylai unrhyw famogiaid 
sydd dan y sgôr cywir wrth fynd at yr 
hwrdd gael cynyddu eu pwysau, ond rhaid i’r 
ddau gael eu cyflawni yn raddol. 

Yn ystod cyfnod olaf y beichiogrwydd, mae 
gofynion egni a phrotein y famog yn dyblu, 
ond, mae ei hawch am fwyd yn gostwng 
oherwydd y pwysau ar y rwmen wrth i’r 
oen dyfu. Er mwyn bodloni ei gofynion 
maethol, rhaid i ddwyster maethol y diet 
gynyddu. 

Wrth lunio dogn i ategu porthiant,  
dylai cynhyrchwyr ystyried:

• Pwysau’r famog a’r nifer o ŵ   yn   
sydd ynddi

• Faint o borthiant y bydd yn ei fwyta 
(DMI)

• ME a chynnwys sych y porthiant  
a’r dewisiadau porthi ychwanegol 
sydd ar gael

• Cyfnod yn y  
beichiogrwydd

  12 Cyswllt Ffermio
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Efallai na fydd glaswellt ar ei ben ei hun yn 
cynnig yr holl elfennau maethol sy’n ofynnol 
gan famogiaid ac weithiau mae angen ategu 
maetholion i wella cynhyrchiant. Yn y Deyrnas 
Unedig yn gyffredinol, mae’r penderfyniad i 
ategu yn seiliedig ar brofi’r glaswellt/porthiant, 
pridd neu’r defaid. Ond, yr unig ffordd i asesu 
a yw’r defaid yn cael eu cynnal yn faethol 
yw ymchwilio i’r crynhoad o faetholion yn y 
ddafad a chymharu hynny â’r lefelau arferol. Yn 
draddodiadol yn y Deyrnas Unedig mae hyn 
wedi cael ei gyflawni trwy gymryd samplau 
gwaed o sampl o ddefaid. Gall y crynhoad 
yn y gwaed ymateb i newidiadau mewn diet 
o fewn dyddiau a gall prosesau afiechydon 
hefyd ddylanwadu arnynt. Oherwydd hyn, 
dim ond rhan o’r stori gewch chi wrth seilio’r 
canlyniadau ar y gwaed yn unig.
Mae biopsi iau anifeiliaid byw yn rhoi 
gwybodaeth wahanol i waed gan ei fod yn 
rhoi amcangyfrif tymor hwy hanesyddol o 
statws yr elfennau hybrin. Gwelwyd bod y 
dechneg yn gyflym, diogel a dibynadwy. Mae 
dadansoddi gwaed yn dal yn ddefnyddiol ar 
y cyd â hyn gan y gall roi gwybodaeth tymor 
byr sy’n rhoi amcan o’r cyflenwad presennol 
a’r ymateb, yn ogystal â gwybodaeth am y 
gystadleuaeth rhwng elfennau. Y samplau 
gwaed ac iau gyda’i gilydd sy’n rhoi’r arwydd 
mwyaf cynhwysfawr o statws elfennau hybrin 
hanesyddol a phresennol a’r wybodaeth orau 
i ffurfio cyngor rheoli ar gyfer addasiadau i’r 
diet yn y dyfodol.

Yn y prosiect hwn mae deuddeg o ffermydd 
ar draws Gogledd Cymru yn defnyddio’r 
dull sampl deublyg hwn yng nghyd-destun 
defaid, ynghyd â dadansoddiad o’r porthiant 
sydd ar gael. Nod y prosiect yw defnyddio 
dull deallus a blaengar i gynllunio maethiad 
mamogiaid magu.
• Bydd samplau iau a gwaed yn cael eu 

cymryd o 8 mamog o’r 12 diadell cyn i’r 
tymor bridio gychwyn yn 2018 i asesu 
lefelau’r elfennau hybrin

• Bydd y porthiant sydd ar gael yn cael ei 
ddadansoddi ar bob fferm

• Yna bydd cyngor ar gynllunio maethiad yn 
cael ei roi gan ddefnyddio canlyniadau’r 
profion iau/gwaed a phorthiant.

• Ar amser sganio bydd samplau gwaed 
yn cael eu cymryd i bennu’r statws egni, 
protein a chopr. Gwneir addasiadau i’r diet 
os bydd angen.

• Bydd samplau iau a gwaed yn cael eu 
cymryd ar ôl diddyfnu i fonitro llwyddiant/
methiant y cyngor ar faethiad.

Rhagor o fanylion

Am ragor o fanylion ynglŷn â Phartneriaeth 
Arloesi Ewrop, ewch i www.llyw.cymru/
cyswlltffermio neu anfonwch e-bost at 
eipwales@menterabusnes.co.uk 

Gweithredu rheolaeth ar lefel uwch ar faethiad yn y diwydiant defaid yng Nghymru

http://www.llyw.cymru/cyswlltffermio
http://www.llyw.cymru/cyswlltffermio
http://eipwales@menterabusnes.co.uk
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Un o nodweddion tirwedd amaethyddol 
Cymru yw’r coetiroedd bach sydd wedi eu 
gwasgaru yn eang trwy gefn gwlad. Nid yw 
llawer o’r coetiroedd yma yn cael eu rheoli’n 
llawn oherwydd eu maint gan fod cost 
peiriannau trin coed mawr yn ei gwneud yn 
aneconomaidd i’w rheoli na’u cynaeafu. Mae 
gan hyn oblygiadau hefyd o ran bioamrywiaeth 
gan fod strwythurau lle mae’r coed o’r un 
oedran yn llai amrywiol na strwythurau 
lle mae’r coed o oedrannau gwahanol ac 
mae ardaloedd sy’n cael eu mygu gan fieri 
yn cyfyngu ar aildyfiant naturiol y coed ac 
amrywiaeth o ran strwythur. Anfantais arall 
peiriannau fforestydd mawr yw’r her o leihau’r 
amharu ar yr amgylchedd. Gall cynaeafu coed 
adael rhychau dwfn lle bydd peiriannau trwm 
yn suddo, gan arwain at ddiffyg aildyfiant 
oherwydd bod y pridd wedi ei gywasgu, a 
gwaddod mewn cyrsiau dŵr oherwydd bod y 
pridd yn rhedeg oddi ar y wyneb.
Gall defnyddio peiriannau sy’n cael llai o 
effaith fod â’r potensial i gynnig buddiannau 
mawr i berchenogion coetiroedd bach yng 
Nghymru. Peiriannau bach ysgafn yw’r rhain 
fel offer llywio sgid ar draciau a thractorau 
alpaidd sy’n cael llai o effaith ar y pridd uchaf 
a gellir eu defnyddio hefyd mewn tywydd 
llai ffafriol. Mae Michael Lewis ac Andrew 

Thomas yn ffermwyr ym Mro Morgannwg 
sydd yn wynebu problemau yn cael mynediad 
at eu coetir fferm ac felly yn ymchwilio 
i fanteision peiriannau llai eu heffaith i 
ddynodi’r dulliau mwyaf addas o leihau’r 
amharu ar yr amgylchedd. 

Cymharu’r buddiannau amgylcheddol o ddefnyddio peiriannau effaith isel 
mewn coetiroedd fferm ar raddfa fechan

Dyluniad y Prosiect

• Arolygwyd y coetiriedd yn 
gynharach eleni a chafodd pedair 
ardal astudio gynrychioladol eu 
dynodi ar sail unffurfiaeth o ran y 
math o bridd, llethr a dwysedd

• Yn ystod mis Medi, cwblhawyd 
4 triniaeth ar y coetiroedd. 
Roedd y rhain yn cynnwys safle 
rheolaeth (dim cynaeafu), cynaeafu 
confensiynol (tractor), a dau 
ddull coedwigaeth effaith isel 
gan ddefnyddio tractor alpaidd a 
cherbyd cynaeafu ar draciau. 

• Bydd y prosiect yn ceisio maintoli 
faint o ddŵr a gwaddodion sy’n cael 
eu colli o’r bedair ardal triniaeth 
dros fisoedd y gaeaf.



 Rhifyn 18 Tachwedd/Rhagfyr 2018 | 15  14 

Mae storio a rheoli slyri yn broblem fawr sy’n wynebu ffermwyr yn ystod y gaeaf, ond 
diolch i gyfres o gyfarfodydd gan Cyswllt Ffermio, mae ffermwyr wedi bod yn dysgu sut i 
liniaru’r sefyllfa a lleihau bygythiad llygredd dŵ   r.

Mae cyfarfodydd a fwriadwyd i drechu llygredd 
amaethyddol yn cael eu cynnal mewn 28 ardal 
ar draws Cymru lle mae’r dŵ   r yn methu 
cyrraedd y safonau gofynnol oherwydd 
mewnbynnau amaethyddol. 

Yr amgyffrediad yn aml yw bod diffyg lle i storio 
slyri yn achosi problemau rheoli ar y ffermydd, 
gan orfodi ffermwyr i chwalu slyri yn ystod y 
gaeaf pan na fydd cyflwr y tir yn ddelfrydol. 

Ond dywed yr ymgynghorydd Keith Owen 
nad storio slyri yw achos y problemau hyn 
bob amser, gyda 90% o ffermydd yn cael 
problemau gyda dŵ   r yn mynd i’r system slyri 
sy’n arwain at leihau’r lle ar gyfer slyri. Yn yr 
achos hwn mae amrywiaeth o welliannau 
rhatach y gellir eu gwneud i leihau faint o ddŵ   r 
glân sy’n cael ei lygru.

“Gall atebion cost effeithiol fel rhoi to ar iardiau 
budron, lleihau’r hylif sy’n rhedeg o’r clamp 
silwair a gwahanu golchion parlwr yn aml 
leihau’r cyfaint o slyri sy’n cyrraedd y storfa slyri 
o ddigon i gydymffurfio a pharhau i ddefnyddio’r 
storfa slyri bresennol,” dywedodd Mr Owen.

“Yn aml iawn mae cost toi, trwsio a gosod 
cwteri a phibelli a dargyfeirio hylif y clamp 
silwair yn rhatach nag adeiladu storfa slyri 
newydd. Gallwch ddargyfeirio dŵ   r glân am 
ddim, ond mae pwmpio slyri yn ddrud.”

Bu’r cyngor hwn yn werthfawr iawn i un 
ffermwr ifanc, oedd yn wynebu gorfod 
buddsoddi’n drwm mewn storfa slyri newydd 

ar ei fferm yn nalgylch Nant Longford ar y ffin 
rhwng Sir Benfro/Sir Gaerfyrddin. Mae William 
Ratcliffe yn gobeithio dyblu’r nifer o fuchod ar 
ei fferm laeth yn Llanddewi Felffre ac roedd yn 
meddwl y byddai angen storfa slyri newydd i 
gydymffurfio â’r rheoliadau statudol.

“Roeddwn yn meddwl, os oedd y nifer o 
fuchod yn dyblu, y byddai gennyf ddwywaith y 
slyri” dywedodd Mr Ratcliffe. “Ond, mi welais, 
trwy roi to ar rai o’r iardiau a gwella’r cwteri fel 
bod y dŵ   r glaw yn cael ei ddargyfeirio i rywle 
arall, y gallaf gynyddu’r nifer o fuchod ar y fferm 
a dal i gydymffurfio.

Mae Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio yn 
cynnig cyllid o hyd at 80% i gael cyngor un i un 
arbenigol, annibynnol, cyfrinachol ac i’r diben ar 
seilwaith y fferm, rheoli slyri a thail buarth a’i 
storio, a chynllunio rheoli pridd a maetholion. 
Gall busnesau cymwys sydd wedi cofrestru 
gyda Cyswllt Ffermio hefyd gael mynediad at 
gyllid 100% (hyd at uchafswm o €1500) fel 
rhan o grŵ   p o 3 neu fwy.

Bydd yr adroddiad a roddir gan Cyswllt Ffermio 
yn ystyried y ffordd fwyaf cost effeithiol o leihau’r 
bygythiad o lygredd yn llifo.

Am ragor o wybodaeth am y gefnogaeth 
sydd ar gael gan Cyswllt Ffermio i ymdrin â’r 
mater pwysig yma, ewch i www.gov.wales/
cyswlltffermio neu cysylltwch â Chanolfan 
Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813. 

Erthygl llygredd amaethyddol
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Gwrando...
dysgu...symud 
syniadau 
ymlaen 
Pa mor aml a ydych chi’n teimlo bod pobl ‘wirioneddol yn gwrando’ar yr 
hyn yr ydych yn ei ddweud? Os ydych yn rhan o grŵ   p Agrisgôp Cyswllt Ffermio, 
fe wyddoch eu bod yn gwrando. Maent wedi ymuno â’ch grŵ   p  oherwydd eu 
bod am glywed eich syniadau a’ch barn a’r hyn sydd yr un mor bwysig, rydych 
chi am glywed eu barn hwy hefyd. 

Mae Agrisgôp yn newid meddylfryd ac agweddau yn ogystal â rhoi hwb i hyder a 
gallu cannoedd o ffermwyr a choedwigwyr sy’n edrych tua’r dyfodol, o’r un anian 
sy’n ymuno. O fentrau twristiaeth cyffrous i gynhyrchu dofednod ac o brosiectau 
gwerth ychwanegol i effeithlonrwydd ar y fferm – maent yn gweithio gyda’i 
gilydd ac yn troi breuddwydion yn ffaith. 

Bydd pob un o’n harweinwyr profiadol yn rhoi cyfle i chi ddysgu gan aelodau 
eraill y grŵ   p yn ogystal â’r arbenigwyr y byddwch yn eu cyfarfod neu yn ymweld 
â nhw.  Ar eich cyflymder eich hun a chan fod yn siŵ   r o gyfrinachedd, byddwch 
yn datblygu syniadau newydd drosoch eich hun, eich teulu a’ch busnes yn union 
yn yr un modd â’r tri grŵ   p sydd dan y chwyddwydr yn y cylchlythyr hwn.

  16 Cyswllt Ffermio
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Mae’r grŵp o saith unigolyn, dan arweiniad 
Lowri Rees Roberts, wedi bod yn dysgu 
am elfennau sylfaenol cadw gwenyn o’r 
ddamcaniaeth hyd at sesiynau ymarferol. 
Wedi eu gwisgo mewn siwtiau gwenyn 
ar fenthyg gan Wenynwyr Meirionnydd 
a gyda chefnogaeth nifer o arbenigwyr, 
gan gynnwys mentor gwenyn Cyswllt 
Ffermio, Carys Edwards, mae’r rhan fwyaf 
o’r aelodau wedi prynu’r cychod a’r offer 
angenrheidiol, gan adael i’r frenhines a’i 
gweithwyr ddechrau ar eu gwaith. Mae 
rhai aelodau wedi cynaeafu eu mêl cyntaf 

yn barod ac wrth eu boddau gyda’r 
canlyniadau!   
“Er bod rhai aelodau wedi arbrofi gyda 
chadw gwenyn, roedd y rhan fwyaf yn hollol 
newydd iddo. Mae wedi bod yn brofiad braf 
iawn gweld pawb yn cael cymaint o hyder a 
gyda’u gwybodaeth a’u sgiliau newydd rwy’n 
falch o ddweud eu bod, bron i gyd, yn cadw 
gwenyn yn llwyddiannus erbyn hyn.” 

Arweinydd: Lowri Rees Roberts 
07880 728273

Gwenyn prysur yn y Bala 
Er gwaethaf ymdrechion llawer o ffermwyr amgylcheddol eu hanian, mae 

gwenyn a pheillwyr eraill mewn trafferth oherwydd ffactorau fel colli 
cynefin, defnyddio plaleiddiaid a newid hinsawdd. Ond i un grŵ   p  

Agrisgôp yng Ngogledd Cymru, mae’r dyfodol yn euraidd! 
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Erbyn hyn, trwy ddod at ei gilydd mewn 
grŵp Agrisgôp dan arweiniad Geraint 
Hughes, maent yn gweithio gyda’i 
gilydd, gan ddefnyddio sianeli cyfryngau 
cymdeithasol i hyrwyddo’r hyn y maent 
yn ei obeithio fydd yn wyliau gorau 
oes a rhoi hwb i archebion yn y rhan 
hyfryd hon o Gymru. Maen nhw hyd 
yn oed wedi creu eu hashtag eu hunain, 
#CroesoWelcomeLlŷn  
Mae’r aelodau yn awr yn llai dibynnol ar 
asiantaethau archebu ac mae ganddynt 
fwy o reolaeth ar eu marchnata eu hunain. 

Llwyddodd eraill i ddenu archebion 
newydd yn uniongyrchol trwy farchnata ar 
gyfryngau cymdeithasol am y tro cyntaf.
“Er bod y rhan fwyaf o’r grŵ   p yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol yn barod, maen 
nhw’n awr wedi newid gêr ac mae ganddynt 
ddull mwy strategol o ddefnyddio’r offeryn 
marchnata pwysig iawn a chost effeithiol 
hwn a fydd yn eu galluogi i gystadlu yn fwy 
effeithiol ag ardaloedd twristaidd eraill yn y 
Deyrnas Unedig.” 

Arweinydd: Geraint Hughes 
07740 721109  

Defnyddio grym cyfryngau 
cymdeithasol ym Mhenrhyn Llŷ  n 

Mae’r grŵ   p hwn o ffermwyr i gyd yn rhedeg busnesau yn Llŷ  n eisoes yn 
ymwneud â mentrau twristiaeth, yn amrywio o safleoedd carafanau a 

gwersylla i lety hunan arlwyo a glampio.   

SMS
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Mae’r cyfan yn ffermwyr bîff a defaid, ac 
mae rhai ohonynt yn ymwneud â mentrau 
twristiaeth yn barod ac eraill yn dechrau 
o’r newydd, mae’r aelodau wedi cael hyder 
ac yn ymddiried yn ei gilydd, ac nid ydynt 
bellach yn poeni eu bod yn rhoi ‘cyfrinachau 
masnach’ gwerthfawr i’w gilydd!  
Dyddiau cynnar yw hi ar hyn o bryd, 
ond mae arweinydd y grŵp, Jessica, wedi 
cyflwyno’r grŵp i gynrychiolwyr o’r 
awdurdod cynllunio lleol a Croeso Cymru, 
iddynt seilio unrhyw gynlluniau busnes at y 
dyfodol ar ffeithiau.  Aeth Jessica gyda nhw 
hefyd ar ymweliad wedi ei ariannu’n llawn 
ag un o sioeau glampio mawr y Deyrnas 

Unedig yn Stoneleigh.  Dywedodd eu bod 
wedi dod yn ôl wedi eu hysbrydoli gan 
yr amrywiaeth eang o lety ac maent yn 
eu hystyried ar hyn o bryd, yn ogystal ag 
atebion o ran y ffyrdd gorau o ymdrin ag 
egni a rheoli gwastraff mewn lleoliadau 
gwledig pellennig.      
“Mae pob aelod yn cefnogi’r lleill mewn 
cymaint o ffyrdd a fydd yn arbed arian ac 
amser yn y tymor hir. Mae ymddiriedaeth 
a chydweithredu o fudd iddyn nhw i gyd, ac 
rwyf yn gobeithio y bydd llawer ohonynt yn 
gwireddu eu breuddwyd!”

Arweinydd: Jessica Williams 
07739 354148 

Glampio ym mryniau Cymru
Mae’r grŵ   p Agrisgôp yn gweithio i gael gwybod a fyddai buddsoddi mewn 

‘gwersylla crand’ neu lety gwahanol mewn lleoliadau trawiadol yn gallu 
arwain at ffynhonnell incwm newydd ar eu ffermydd. 
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Clinigau Iechyd Anifeiliaid

Mae Cyswllt Ffermio yn gweithio gyda milfeddygon ar draws Cymru i roi cyfle i 
ffermwyr gael cynnal samplo a phrofi gyda’u milfeddyg lleol.

Bydd y clinigau yn rhoi cyfle i ffermwyr gael cefnogaeth i ymchwilio a phrofi am 
broblemau iechyd anifeiliaid perthnasol yn eu busnesau fel profi gwaed am elfennau 
hybrin neu lunio proffil metabolig yn ogystal â sgrinio hyrddod a theirw am eu 
ffrwythlondeb neu anhwylderau genynnol. 
Bydd y rhestr ganlynol o glinigau iechyd anifeiliaid yn rhoi dadansoddiad ac 
ymgynghoriad gyda chymhorthdal i ffermwyr ar bynciau penodol yn ymwneud ag 
iechyd anifeiliaid.

Rhaid i ffermwyr gadarnhau eu diddordeb gyda Chyswllt Ffermio cyn i unrhyw 
samplo/brofi ddigwydd. Arian cyfyngedig sydd ar gael a bydd yn cael ei ddyrannu ar 
sail cyntaf i’r felin.
Er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â:  
Gwenan Jones 01970 636296 / gwenan.jones@menterabusnes.co.uk

  20 Cyswllt Ffermio

• Profi gwaed – Adolygu elfennau 
hybrin, proffil metabolig

• Cyfrif Wyau Ysgarthol – Monitro’r 
boblogaeth o lyngyr ar y fferm

•  Ffrwythlondeb hyrddod neu deirw
• Leptospirosis

• IBR
• Parasitiaid Allanol (Clafr)
• Sgrinio am anhwylderau genynnol
• Bacterioleg – meithrin a sensitifrwydd 
• Afiechyd Johne

mailto:gwenan.jones%40menterabusnes.co.uk%20?subject=
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Sut gall E-ddysgu fod o fudd i chi?

Ar hyn o bryd mae 61 o fodylau E-ddysgu wedi eu hariannu’n llawn ar gael ar 
wefan Busnes Cymru (BOSS) yn trafod amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud â:

Gellir lawrlwytho ein cyrsiau byr sy’n llawn o wybodaeth a grëwyd ac a 
gymeradwywyd gan arbenigwyr o’r diwydiant. Gallwch gwblhau’r cyrsiau mewn 
oddeutu 30 munud, maent yn cynnwys chwis amlddewis i weld beth yr ydych wedi ei 
ddysgu. Felly, os ydych yn dyddynwr yn gloywi eich gwybodaeth am ddofednod neu 
ffermwr ar raddfa fawr sy’n chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf am faethiad buches 
laeth, yna mae E-ddysgu i chi.

Ar ôl eu gorffen, bydd y cyrsiau yn cael eu hychwanegu yn awtomatig at eich hanes ar 
dudalen Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cyswllt Ffermio, gan roi cofnod a all fod yn 
ddefnyddiol fel tystiolaeth i gyflogwyr yn y dyfodol neu ar gyfer ymweliadau’r Cynllun 
Sicrwydd Fferm.

Mae’r cyrsiau sydd wedi dod ar gael yn 
ddiweddar yn cynnwys:  
• Parasitiaid Dofednod
• Lleihau Llygredd Amaethyddol
• Iechyd yr Hwrdd
• Colostrwm a Lloeau
• Niwmonia Gwartheg
• Ysgôth ar loeau
• Llygredd Amaethyddol – Da Byw a 

Newid Hinsawdd

Cadwch lygad am y set nesaf o gyrsiau 
e-ddysgu a fydd yn gysylltiedig â 
digwyddiadau Trosglwyddo Gwybodaeth 
ac a fydd yn eich helpu i wneud y mwyaf 
o’ch dysgu. 

Mae’r cyrsiau sy’n dod yn fuan yn cynnwys:
• Gwerthoedd bridio tybiedig
• Gwella geneteg da byw
• Clefyd resbiradol mewn dofednod
• Elfennau hybrin mewn defaid
• Anffrwythlondeb mewn hesbinychod
• Cywasgiad pridd
• Trin y pridd
• Iechyd y pridd
• Compostio ar fuarth y fferm

Gall unrhyw un sy’n ymgeisio am gyllid 
i orffen cwrs hyfforddi o Gategori 
3 – Defnydd o Beirianwaith ac Offer, 
gwblhau’r cwrs E-ddysgu Iechyd a 
Diogelwch cyn cyflwyno cais.
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DA BYW COEDWIGAETH A 
GARDDWRIAETH

RHEOLAETHPORTHIANT A 
DWYSFWYD

Os ydych yn dal yn ansicr am sut y gall E-ddysgu fod o fantais i chi, dilynwch y ddolen 
am ragor o wybodaeth https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/e-ddysgu a 
chlicio ar y cwrs blasu “Glaswelltau Llawn Siwgr” i weld beth i’w ddisgwyl.

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/e-ddysgu
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Cyfleoedd Newydd i wella Safonau  
Iechyd a Lles Anifeiliaid

  22 Cyswllt Ffermio

Yn cael ei lansio yn y Ffair Aeaf ar 26 Tachwedd mae rhaglen newydd wedi ei 
hariannu’n llawn o hyfforddiant iechyd a lles anifeiliaid wedi ei hachredu.

Bydd yn cael ei chyflwyno trwy’r Rhaglen 
Dysgu Gydol Oes a Datblygu Cyswllt 
Ffermio, a bydd cleientiaid cofrestredig yn 
cael y cyfle i fynychu cyrsiau hyfforddi byr 
fydd yn cysylltu â blaenoriaethau iechyd a 
lles anifeiliaid Llywodraeth Cymru:
• Gwella Bioddiogelwch Ffermydd
• Gwrthweithio Gwrthedd 

Gwrthficrobaidd ac Anthelmintig
• Pwysigrwydd Cynllunio Iechyd 

Anifeiliaid
• Dileu Diciâu Gwartheg
• Rheoli Parasitiaid mewn defaid 
• Gwaredu BVD
• Gwaredu Afiechyd Johne’s
• Lleihau cloffni
• Sut i leihau mastitis
• Sut i leihau colledion wrth ŵyna
Bydd pob cwrs yn trafod cyflwyniad 
i afiechydon anifeiliaid, trosglwyddo 
afiechydon, arwyddion clinigol, diagnosis, 
triniaeth, rheoli, dileu ac yn edrych ar yr 
effaith economaidd y gall afiechyd ei gael 
ar fusnes.
Ar hyn o bryd mae Cyswllt Ffermio 
yn gweithio gyda’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth Afiechydon Anifeiliaid 
Cenedlaethol (NADIS) i ddatblygu’r 
cyrsiau hyfforddi a bydd yn dechrau eu 

cyflwyno yn gynnar yn 2019. Bydd y 
cyrsiau yn cael eu cyflwyno trwy Gymru 
a byddant yn cael eu cyflawni gan bractis 
milfeddygol lleol.
Dywedodd Kevin Thomas Cyfarwyddwr 
Lantra Cymru “mae deall yr effaith y 
gall afiechydon ei gael ar eich anifeiliaid 
mor bwysig, gall y cyrsiau hyn wedi eu 
hariannu’n llawn a’u cyflwyno gan eich 
milfeddyg lleol fod y cam cyntaf i ddeall 
sut i ddynodi, rheoli a dileu afiechydon i 
wella safonau iechyd a lles anifeiliaid ac i 
wella gwytnwch economaidd y busnes”. 
Bydd raid i ffermwyr fod wedi cofrestru 
gyda Cyswllt Ffermio os byddant am 
fynychu’r cyrsiau hyfforddi a bydd yr holl 
gyrsiau a gwblheir yn cael eu cofnodi 
yn awtomatig ar gofnodion Datblygu 
Proffesiynol Parhaus ar wefan BOSS 
Busnes Cymru, gan gynnwys tystysgrif 
presenoldeb gan Lantra.
Am ragor o wybodaeth am yr 
hyfforddiant iechyd a lles anifeiliaid 
newydd ewch i’r wefan https://
businesswales.gov.wales/cyswlltffermio/ 
neu ffoniwch Ganolfan Wasanaeth 
Cyswllt Ffermio ar 08456 000813 i 
gofrestru diddordeb yn y cyrsiau.
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Angen gwella eich  
sgiliau cyfrifiadurol?
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Yn 2019 bydd Cyswllt Ffermio yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi 
cyfrifiadurol wedi eu hariannu’n llawn ar gyfer pob lefel o fedr.

Rydym yn cynnig cyfle i ddechreuwyr 
gwblhau cwrs 6 wythnos, sy’n cael ei 
redeg dros sesiynau 2 awr yr wythnos 
mewn coleg astudiaethau tir, Canolfan 
TG neu Neuadd Bentref a byddant 
yn cael eu cyflwyno gan y Colegau 
Astudiaethau Tir lleol. Mae’r cwrs hwn 
yn targedu dechreuwyr gyda’r nod o roi 
hyder i’r dysgwr fentro ar weithgareddau 
ar gyfrifiaduron sy’n berthnasol i’w 
busnes amaethyddol a choedwigaeth.
Trwy fynychu’r cwrs 6 wythnos hwn, 
bydd cleientiaid cofrestredig yn dysgu:
• Word Sylfaenol – cyflwyniad a rheoli 

dogfennau
• Excel – cyflwyniad a’r elfennau 

sylfaenol
• E-bost a Rheoli Ffeiliau
• Gwefannau a defnyddio porwyr i gael 

mynediad at wybodaeth
• Pecynnau TGCh Llywodraeth Cymru, 

gan gynnwys sut i agor Porth y 
Llywodraeth, Taliadau Gwledig Cymru 
ar-lein, Cynlluniau Datblygu Personol

• Cyflwyniad i gyfryngau cymdeithasol
Bydd cleientiaid hefyd yn cael y dewis o 
dderbyn hyd at ddau ymweliad cartref 
gyda Thiwtor TG i helpu cleientiaid 
i ddatblygu eu sgiliau ymhellach. 

Bydd ymweliadau cartref ar gael ar 
gyfer amrywiaeth o bynciau ar gyfer 
defnyddwyr TG gyda sgiliau isel i ganolig, 
gan ganolbwyntio ar broblemau a 
gwendidau sydd wedi cael eu dynodi 
ymlaen llaw trwy asesiad byr ar y ffôn.
Ar gyfer cleientiaid sydd â gwell sgiliau 
TG, bydd Cyswllt Ffermio yn rhedeg 
gweithdai hyfforddi trwy Gymru i helpu 
cleientiaid i ddefnyddio TG i ddatblygu 
eu busnes gyda phynciau fel:
• Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i 

wella eich busnes
• Diogelwch y rhyngrwyd 
• Apiau a’u lle wrth reoli amaeth a busnes
• Offer Meincnodi Ar-lein
• Bancio ar-lein
• Treth a TAW ar-lein
• Technoleg Drôn
• GPS a Ffermio Manwl  

(Hands free hectare)
Am ragor o wybodaeth am y rhaglen 
TGCh newydd ewch i’r wefan https://
businesswales.gov.wales/cyswlltffermio/ 
neu ffoniwch Ganolfan Wasanaeth 
Cyswllt Ffermio ar 08456 000813 i 
gofrestru diddordeb yn y cyrsiau.
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Rhaglen Sgiliau a Hyfforddiant  
Cyswllt Ffermio 
– ar y trywydd iawn i wella eich busnes.

Ar gael i bob busnes ac unigolyn sydd wedi cofrestru gyda rhaglen Cyswllt 
Ffermio. Os nad ydych wedi cofrestru, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth 
Cyswllt Ffermio ar 08456 000813 neu cofrestrwch ar lein: https://
businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/ffurflen-gofrestru-cyswllt-ffermio

Os ydych chi’n berchen neu’n cael eich 
cyflogi gan fusnes fferm neu goedwigaeth 
yng Nghymru, mae’n bwysicach nag erioed 
i sicrhau eich bod chi a’ch gweithwyr yn 
meddu ar y sgiliau a’r hyfforddiant cywir 
i helpu i leihau costau, cwblhau tasgau yn 
gywir ac yn ddiogel a gwella cynhyrchiant.

Gyda chyllid hyd at 80% ar gael ar draws 62 
o gyrsiau hyfforddiant, sy’n cael eu darparu 
drwy rwydwaith o 25 o ddarparwyr cymwys, 
beth am edrych ar y tudalennau hyfforddiant 
ar wefan Cyswllt Ffermio i weld pa gyrsiau 
sydd ar gael i chi.

  24 Cyswllt Ffermio

1. Y Cynllun Datblygu Personol – PDP  

 Adnodd hunanasesu ar lein.

 Gellir cwblhau hwn ar unrhyw adeg 
ar eich pen eich hun. Os oes angen 
cymorth arnoch, gallwch gysylltu â’ch 
darparwr lleol neu fynychu un o nifer 
o ddigwyddiadau gweithdy PDP a 
gynhelir ledled Cymru drwy gydol y 
cyfnod ymgeisi: https://businesswales.
gov.wales/farmingconnect/cy/cynllun-
datblygu-personol

2.  Gwnewch gais am y cwrs hyfforddi 
– dim ond ar gael yn ystod ffenestr  
y cais

 Ffurflen Gais Ar-lein.

 Mae hon yn broses gyflym a syml, 
gwnewch yn siŵr fod teitl y cwrs 

a’r gost yn gywir – siaradwch â’ch 
darparwr yn gyntaf yn.

 Yn dilyn diwedd y ffenestr, asesir 
ceisiadau a byddwch yn cael gwybod 
am y canlyniad. Bydd angen i chi 
gwblhau’r cwrs hyfforddi o fewn 9 mis.

 Bydd y ffenestr cais am gyllid nesaf ar 
agor o Dydd Llun 7 Ionawr 2019 – 
Dydd Gwener 1af Mawrth 2019.

 Am ragor o wybodaeth ffoniwch 
Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu 
ewch i: https://businesswales.gov.wales/
farmingconnect/cy/sgiliau-mentora

Sut i ymgeisio: Ceir 2 ran i’r broses ymgeisio:

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/ffurflen-gofrestru-cyswllt-ffermio
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/ffurflen-gofrestru-cyswllt-ffermio
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/cynllun-datblygu-personol
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/cynllun-datblygu-personol
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/cynllun-datblygu-personol
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/sgiliau-mentora
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/sgiliau-mentora
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Cofnodi Datblygiad Proffesiynol  
Parhaus Cyswllt Ffermio Ar Lein

Mae Cyswllt Ffermio wedi datblygu adnodd cofnodi Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus (CPD) ar lein ar gyfer pob gweithgaredd sy’n cael ei gwblhau gan 
gleientiaid fel rhan o’r rhaglen gyfredol, gan gynnwys cyrsiau hyfforddiant, a 
mynychu digwyddiadau a chyfarfodydd.

Gall cleientiaid sydd wedi cofrestru gael 
mynediad at eu cofnodion unigol drwy wefan 
BOSS Busnes Cymru. 

Mae’r adnodd ar lein hefyd yn rhoi cyfle i 
sefydliadau tu allan i raglen Cyswllt Ffermio 
gofnodi gweithgareddau CPD mewn un 
man. Gall hyn gynnwys hyfforddiant neu 
gyfarfodydd a drefnir gan Archfarchnadoedd, 
Cadwyni Cyflenwi, Byrddau Ardoll, Grwpiau 
Prynu, Colegau a’r CFfI.

Trwy weithio gyda sefydliadau, mae Cyswllt 
Ffermio yn darparu cyfle i’r sectorau amaeth 
a choedwigaeth gael un system trosfwaol i 
gofnodi CPD yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy neu 
ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000813

Defnyddiau posibl ar gyfer y cofnod?

• Tystiolaeth i gyflogwyr a allai fod eisiau 
gweld ardystiad dilys ar gyfer unrhyw 
hyfforddiant a gwblhawyd

• Gallai’r Cynllun Gwarant Ffermydd 
ddymuno gweld tystiolaeth o 
gyrsiau hyfforddiant a gwblhawyd 
neu ddigwyddiadau trosglwyddo 
gwybodaeth a fynychwyd

• Archfarchnadoedd neu Gadwyni 
Cyflenwi sydd angen cofnod o 
weithgaredd CPD i gynnal cytundebau 
cyflenwyr

• Gellir lawr lwytho’r cofnod CPD fel 
adroddiad a ellir ei ddefnyddio fel 
tystiolaeth.

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy
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Amserlen Digwyddiadau
DYDDIAD DIGWYDDIAD LLEOLIAD CYSYLLTWCH

29/11/18 
10:30-15:00

Gweithdy cyfrif wyau 
llyngyr mewn ysgarthion – 
gweithio tuag at reolaeth 
llyngyr cynaliadwy mewn 
defaid

Marchnad da byw Y 
Trallwng, Powys, SY21 8SR

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

05/12/18 
9:00-17:00

Cymhorthfa Cyfryngau 
Cymdeithasol

Llanfair-ym-Muallt  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Helen Lewis – 01970 631425 
helen.lewis@menterabusnes.co.uk

05/12/18 
13:30-16:00

Pesgi eidion – taro 
targedau a gofynion y 
farchnad

Ferm Gadlys Farm, Llansadwrn, 
Ynys Môn, LL59 5SE

Gethin Prys Davies – 07772 694941 
gethin.prys.davies@menterabusnes.co.uk

10/12/18 
19:30-21:30

Maeth mamogiaid cyn y 
cyfnod wyna gyda Lesley 
Stubbings

Black Lion, Llanfair Caereinion, 
Y Trallwng, SY21 0RR

Lisa Roberts – 07399 849148
lisa.roberts@menterabusnes.co.uk

11/12/18 
19:00-21:00

Cymhorthfa Cyfryngau 
Cymdeithasol

Drenewydd  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Helen Lewis – 01970 631425 
helen.lewis@menterabusnes.co.uk

14/12/18 
11:00-15:00

Proseict EDEN Cynllun 
Rheoli Cynaliadwy

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, 
Blaenau Ffestiniog, LL41 3YU

Geraint Jones – 07398 178698               
geraint.jones@menterabusnes.co.uk

04/01/19 
19:30-21:30

Fforwm Tenantiaid Fferm Gwesty’r Ivy Bush, 
Caerfyrddin, SA31 1LG

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

10/01/19 
11:00-15:00

Techneg gorau o blygu 
gwrychoedd

Plas Y Cerdin, Sanclêr,  
SA33 4LE

Geraint Jones – 07398 178698               
geraint.jones@menterabusnes.co.uk

10/01/19 
19:30-21:30

Fforwm Tenantiaid Fferm 
Neuadd Pentref Llanddewi, 
Llanddewi, Llandrindod, 
LD1 6SE

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

15/01/19 
11:00-15:00

Techneg gorau o blygu 
gwrychoedd

Coleg Cambria LLysfasi, 
Rhuthun LL15 2LB

Geraint Jones – 07398 178698               
geraint.jones@menterabusnes.co.uk

16/01/19 
11:00-15:00

Techneg gorau o blygu 
gwrychoedd

Coleg Glynllifon College, 
Caernarfon, LL54 5DU

Geraint Jones – 07398 178698               
geraint.jones@menterabusnes.co.uk

21/01/19 
19:30-21:30

Gweithdy Olyniaeth – 
Dechreuwch y Sgwrs

Rhuthun  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

22/01/19 
19:30-21:30

Gweithdy Olyniaeth – 
Dechreuwch y Sgwrs

Caernarfon  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

29/01/19 
14:00-16:00

Gweithdy Olyniaeth – 
Dechreuwch y Sgwrs

Tregaron  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

29/01/19 
19:30-21:30

Gweithdy Olyniaeth – 
Dechreuwch y Sgwrs

Arberth  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

30/01/19 
14:00-16:00

Gweithdy Olyniaeth – 
Dechreuwch y Sgwrs

Y Fenni  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

30/01/19 
19:30-21:30

Gweithdy Olyniaeth – 
Dechreuwch y Sgwrs

Pencoed  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Meinir Parry – 01248 660376 
meinir.parry@menterabusnes.co.uk

31/01/19 
11:00-15:00

Techneg gorau o blygu 
gwrychoedd

Caerdydd  
(Lleoliad i’w gadarnhau)

Geraint Jones – 07398 178698               
geraint.jones@menterabusnes.co.uk
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