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Gwella ansawdd silwair i leihau mewnbynnau a chynyddu 
cynhyrchiant mewn systemau llaeth

Gall gwella ansawdd silwair gynyddu cynhyrchiant, ond gall hefyd leihau 
mewnbynnau’n sylweddol. Dyma’r neges allweddol yn dilyn prosiect a 
gynhaliwyd ar fferm New Dairy, safle ffocws Cyswllt Ffermio ger Casnewydd.

Un o’r prif amcanion ar fferm New Dairy yw cynhyrchu cymaint o laeth â 
phosibl oddi ar y borfa, a’r nod yn y pen draw yw lleihau faint o ddwysfwyd 
a brynir i mewn. Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar wella ansawdd silwair, 
trwy dorri’n amlach o fewn cyfnodau byrrach, a gwnaed hyn drwy gyflwyno 
model silwair aml-doriad i’r system ar fferm New Dairy.

Mae defnyddio’r model aml-doriad yn sicrhau bod silwair o ansawdd uchel 
yn cael ei gynhyrchu’n gyson, gyda dwysedd egni a phrotein crai uwch nag 
yn y model tri thoriad arall. Trwy gyflwyno’r system aml-doriad, llwyddodd 
New Dairy i gynhyrchu silwair gyda gwerth treuliadwyedd (D) uchel.

O ganlyniad i fwydo silwair o ansawdd uwch, cafodd 1.5kg o ddwysfwyd 
fesul buwch ei dynnu o’r dogn. 

Torrwyd y silwair o fis Ebrill 2019 ymlaen – chwe thoriad mewn rhai 
caeau. Roedd y gwerth D yn amrywio o 70-75% a’r deunydd sych yn 34% 
ar gyfartaledd ar draws pob toriad.

• Cynnydd mewn cynhyrchiant llaeth o borthiant; mae cynhyrchiant llaeth
wedi cynyddu o bron i 500 litr y fuwch

• Llai o gostau mewnbwn; gwelwyd lleihad o 5% fesul buwch yn y
defnydd o ddwysfwyd, gan leihau o 10.5c i 7.4c fesul litr ar gyfartaledd

• Cynyddu effeithlonrwydd a chynaliadwyedd y system

Cyflwyniad Prosiect: Gofalu am goed ar ôl eu plannu ac 
arferion rheolaeth er mwyn gwella eu cyfraddau sefydlu a thyfu

Bydd un o’r prosiectau newydd sy’n cael ei gyflwyno ar safle arddangos 
newydd Cyswllt Ffermio, sef Moelogan, Llanrwst, o fis Ionawr 2020 
ymlaen, yn canolbwyntio ar sut i wella’r dulliau o ofalu a rheoli coed 
ar ôl eu plannu er mwyn sicrhau eu bod yn sefydlu a’r cyfraddau twf 
cychwynnol.

Bydd lleiniau’n cael eu dewis ar gyfer triniaethau unigol gan gynnwys 
dulliau mecanyddol a chemegol, gan gadw un llain fel llain rheoli. Bydd 
monitro a mesur cyfraddau twf yn rheolaidd yn darparu data i gymharu 
tair triniaeth wahanol dros gyfnod tair blynedd y prosiect.

Sicrhau’r cynhyrchiant glaswellt gorau posibl ar fferm 
ucheldir organig

Cymerodd Geraint a Rachel Davies yr awenau ar fferm deuluol 
Fedw Arian Uchaf, Bala yn 2011, ond gan nad oedd unrhyw ail-
hau na chynllun rheoli maetholion mewn bodolaeth ers dros 20 
mlynedd, roedd cynhyrchiant y borfa’n isel. Dangosodd Cynllun Rheoli 
Maetholion, a ariannwyd yn rhannol gan Cyswllt Ffermio, nad oedd pH 
unrhyw un o’r caeau ar y daliad organig yn uwch na 5.8, a bod lefelau 
potash a ffosfforws gan amlaf ar fynegai o 0 neu 1.

Prif nod y prosiect oedd treialu gwahanol amrywiaethau o wndwn 
glaswellt tymor hir, er mwyn cynhyrchu mwy o laswellt, ond hefyd 
i ddarparu porfa ar gyfer y gwartheg a’r defaid yn ystod dechrau’r 
gwanwyn a diwedd yr hydref.

Yn ystod diwrnod agored Cyswllt Ffermio a gynhaliwyd ar y fferm yn 
ddiweddar, dywedodd yr arbenigwr glaswelltir, Chris Duller, sydd wedi 
bod yn rhan o’r prosiect ail-hadu, er bod oddeutu £500/ha i’w weld yn 
uchel, “Os allwch chi dyfu oddeutu tair tunnell yr hectar a defnyddio’r 
glaswellt, byddwch yn adennill y gost yn ystod y flwyddyn gyntaf.”

Mewn system bîff, gellir trosi pob tunnell 
ychwanegol o ddeunydd sych a ddefnyddir 
gan y gwartheg i werth oddeutu £185 o 
gynnydd pwysau byr.

Mae materion eraill sy’n cael eu trafod ar y safle ffocws yn cynnwys 
rheoli dŵ   r a darparu lleiniau cysgod. Trwy’r gwasanaethau eraill a  
gynigir gan Cyswllt Ffermio, mae’r ffermwyr wedi creu Cynllun Rheoli 
Dŵ   r, yn ogystal â derbyn cyngor ar reoli gwrychoedd a choetir 
drwy weithio gyda Cyswllt Ffermio, Coed Cymru ac Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri.

Prif allbynnau’r prosiect:

• Cynyddu cynhyrchiant glaswellt

• Cynyddu ansawdd y glaswellt ar gyfer tyfu da byw

• Cynyddu cynhyrchiant o’r borfa

Gwella ansawdd bwyd a dyfir gartref a lleihau mewnbynnau

Bu prosiect Cyswllt Ffermio diweddar a gynhaliwyd ar fferm Cothi Vale 
Farm yn Sir Gâr yn edrych ar botensial cnwd cyfan fel dewis arall yn hytrach 
na dwysfwyd. Nod y prosiect oedd gweld a oedd mantais o ran porthiant/
cost drwy gynnwys grawn cnwd cyfan mewn glaswellt wedi’i ail-hadu. 
Roedd y prosiect yn anelu at bennu cost tyfu’r cnwd cyfan ac ansawdd 
ei silwair a’r ail-hadu dilynol, o’i gymharu â chadw’r cae fel porfa barhaol a 
chynaeafu un toriad o silwair glaswellt.

Cafodd y borfa barhaol ei chynaeafu ar ddechrau Gorffennaf, ac yna cafodd 
defaid gyfle i bori. Cafodd 127 o fyrnau o silwair sych (haylage) eu cynaeafu, 
sydd yn gyfwerth â 32 o fyrnau i bob hectar. Cafodd y cae cnwd cyfan ei 
gynaeafu ar ddiwedd Gorffennaf, gyda defaid yn pori wedi hynny unwaith 
eto. Cynaeafwyd cyfanswm o 65 o fyrnau neu 18 o fyrnau i bob hectar

Tabl 1 – Costau mewnbynnau fesul hectar ar y ddau gae.

Fel y dangosir yn nhabl 1 uchod, roedd y costau mewnbwn ar gyfer y 
cnwd haidd gwanwyn sydd wedi’i dan-hau yn llawer uwch na’r borfa 
barhaol. Roedd cynhyrchiant hefyd yn is yn y cae cnwd cyfan. Fodd 
bynnag, mae canlyniadau’r dadansoddiad silwair yn dal heb bennu gwerth 
pob cnwd o ran porthiant, a sut mae hyn yn cymharu â’r dwysfwyd a 
brynir i mewn a’r arbedion y byddai’n bosibl ei wneud.

Rhwydwaith Arddangos

Nifer y busnesau 
Tir Âr wedi cofrestru:  

Nifer y busnesau  
Garddwriaeth wedi cofrestru: 

1,656 488

Porfa 
barhaol

Cnwd 
Cyfan Haidd 
Gwanwyn 
wedi’i hau o 
dan y cnwd

Pe byddai’n 
gae glaswellt/
meillion wedi’i 
ail-hadu’n unig

Peiriannau/ha £89.09 £341.22 £341.22

Mewnbynnau/ha £90.00 £445.50 £337.00

Cyfanswm Costau/ha £179.09 £786.72 £678.22

£185
O GYNNYDD 

PWYSAU 
BYW

Rhygwellt/meillion coch ar y chwith a Westerwolds ar y dde.

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/ffocws/new-dairy-farm
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/ffocws/new-dairy-farm
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/arddangos/moelogan-fawr
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/arddangos/moelogan-fawr
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/ffocws/fedw-arian-uchaf
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/ffocws/fedw-arian-uchaf
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-ein-ffermydd/ffocws/dyffryn-cothi


Yn ystod mis Tachwedd, 
teithiodd John Goodwin i 
Sweden i gwblhau ail ran ei 
gyfnewidfa rheolaeth. Mae 
tyfu clôr yn ddiwydiant 
cymharol newydd ar ynys 
Gotland, gyda’r clôr cyntaf yn 
cael eu canfod yno yn y 
1970au. Erbyn hyn, mae nifer 
o blanhigfeydd clôr wedi cael 
eu sefydlu ar draws yr ynys 

– ar raddfa o ychydig o goed hyd at raddfa a fesurir fesul hectar.

Cafodd John fudd mawr o’i ymweliadau â pherllan clôr masnachol, 
perllannau clôr gwreiddiol y brifysgol Gŵ   yl Clôr Gotland 2019.

Cyfnewidfa Rheolaeth
Cyfnewidfa Rheolaeth John Goodwin, Tachwedd 2019
Pwnc: Tyfu clôr ar y cyfandir

Gwlad: Sweden

Cynhaliwyd y 4ydd digwyddiad Meistr ar Briddoedd ym mis Hydref. 
Yn debyg iawn i ddigwyddiadau blaenorol, cafodd 20 o fynychwyr 
gyfle i elwa o ddysgu sut y byddai modd iddynt wella eu systemau 
rheoli pridd a lleihau mewnbynnau synthetig gan gynyddu 
cynhyrchiant a gwella’r amgylchedd naturiol.

Roedd y prif bynciau trafod yn cynnwys:
• Pwysigrwydd rheoli pridd a’i effaith ar dwf cnydau, cynhyrchiant 

anifeiliaid a’r amgylchedd
• Asesiadau pridd
• Mynegai pridd targed a sut i gyflawni targedau
• pH ac argaeledd maetholion
• Defnydd o wrtaith a defnyddio canllaw gwrtaith RB209
• Cywasgiad pridd a’r gwahanol beiriannau y gellid eu defnyddio i fynd i’r 

afael â’r broblem
• Deall a defnyddio Cynllun Rheoli Maetholion

Cafwyd adborth gwych gyda’r mynychwyr yn nodi eu bod wedi datblygu 
eu dealltwriaeth o reolaeth pridd yn sylweddol er mwyn gwella eu 
busnesau a’r amgylchedd.

Adborth gan fynychwyr :

Meistr ar Briddoedd

Partneriaeth Arloesi yng Nghymru (EIP Wales)

Mae’r prosiect Porfa i Beillwyr wedi cwblhau gwerth dau dymor o waith 
arolygu i ymchwilio a allai newidiadau syml i arferion rheolaeth ar chwe fferm 
laeth Calon Wen gynyddu niferoedd peillwyr.

Mae’r ffermydd llaeth organig eisoes yn defnyddio gwyndonnydd llysieuol a 
phorfeydd yn llawn meillion sy’n fuddiol i bryfed sy’n peillio. Ond wrth dorri 
silwair, mae’r holl borfa’n cael ei dorri gan waredu’r holl borthiant ar gyfer y 
pryfed. Mae’r ffermydd yn edrych ar effaith gadael stribedi o borfa heb eu torri 
ar hyd ymylon y caeau i gynnig cyflenwad cyson o fwyd i bryfed.

Mae’r siart hwn yn dangos niferoedd 
cacwn ar fferm New Hall Farm, Y Waun. 
Mae mwy o wenyn yn bresennol yn yr 
ymylon heb eu torri nag yng ngweddill y 
caeau (fel y gwelir yn y siartiau tafellog 
mwy). Mae’r gwahanol liwiau yn cyfeirio 
at wahanol rywogaethau.

Roedd llawer o’r cacwn a ganfuwyd 
yn yr arolwg yn rhywogaeth tafod hir 
sydd wedi bod yn diflannu ar y gyfradd 
gyflymaf yn y DU.

O BROSIECTAU EIP YNG NGHYMRU 
WEDI EU CYMERADWYO 

O FFERMWYR A 
CHOEDWIGWYRyn gweithio gyda 

27
142

Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth

Ym mis Tachwedd, cyhoeddwyd erthygl yn trafod ‘Technoleg Dal a 
Storio Carbon –12 ffordd y gallwch chi ddefnyddio’r dechnoleg ar eich 
fferm’. Gall dal a storio carbon gynnig atebion er mwyn lleihau lefelau 
CO2 yn yr atmosffer a lleihau allyriadau nwyon tŷ  gwydr. Mae’r erthygl 
yn amlinellu gwahanol ymyriadau a sut mae’r rhain yn cyfrannu at ddal 
carbon ar y fferm.

Plannu Cnydau Gorchudd  
ar gyfer y Gaeaf

Adfywio 
Glaswelltir

Plannu Gwrychoedd a Choed

Amaeth 
Goedwigaeth

Cnydau 
Lluosflwydd 
Hirdymor

Glaswelltir Llawn 
Rhywogaethau

Cylchdroi Cnydau

Rheoli Pridd

Bioamrywiaeth  
Pridd

Cadw Mawn  
yn Wlyb

Rheoli Da Byw Treuliad Anaerobig

Opsiynau  
Dal Carbon

www.llyw.cymru/cyswlltffermio

Cyrsiau Hyfforddi

Enw’r cwrs
Nifer a gwblhaodd  
y cwrs yn ystod y cyfnod

Defnyddio Telehandler ar dir garw 25

Defnyddio Plaladdwyr yn ddiogel (PA1 a PA2) 20

Cerbyd Aml-dirwedd eistedd arno 14

Dal Gwahaddod 13

Cynnal a chadw llif gadwyn, trawstorri,  
torri a phrosesu coed hyd at 380mm 12

E-ddysgu
Mae rhai o’r cyrsiau e-ddysgu a gwblhawyd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys: 

GLASWELLT 
AMLRYWOGAETH

RHEOLI BRWYN

RHEOLI  
YSGALL

Cliciwch yma i fynd i’r wefan.

MANTEISION TYFU COED 
AR FFERMYDD UCHELDIR

Adborth gan fusnesau’n ymwneud â darpariaeth y cyngor hwn:

“Ein nod yw pesgi ŵ  yn ar system yn seiliedig ar borfa, a gobeithio  
y byddwn yn cyflawni hyn gyda’r cyngor a dderbyniwyd gennym  
er mwyn gwella ein priddoedd a chyfraddau twf y glaswellt”. 

Y Gwasanaeth Cynghori

Nifer y busnesau sydd wedi derbyn cyngor drwy Gategorïau  
Tir y Gwasanaeth Cynghori yn ystod y cyfnod.

Mae 64 o unigolion wedi derbyn cyngor un 
i un drwy Gategorïau Tir y Gwasanaeth 
Cynghori yn ystod y cyfnod hwn.

Mae 121 o grwpiau wedi derbyn cyngor 
drwy Gategorïau Tir y Gwasanaeth 
Cynghori yn ystod y cyfnod hwn.

Un
i

Un

“Rydw i wedi dysgu llawer ac mae gen i  
well dealltwriaeth o ofynion y pridd. Rydw i’n 
bwriadu newid y ffordd yr ydw i’n rheoli ein tir.” 

“Cyflwyniad gwych i bwysigrwydd 
mathau o bridd a’u strwythur.” 

“Rydw i’n bwriadu gwella cyflwr y  
pridd yn ogystal â mesur a monitro 

strwythur a chemeg y pridd.” 

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/busnes/cynllunio-busnes/cymorth-grwp/partneriaeth-arloesi-ewrop-yng-nghymru-eip-wales/prosiectau-16
http://www.llyw.cymru/cyswlltffermio
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/busnes/sgiliau-hyfforddiant/e-ddysgu

