
Moch a Dofednod:  
20 Gorffennaf 2020

Bîff a Defaid:  
21 Gorffennaf 2020

Llaeth:  
22 Gorffennaf 2020

Coedwigaeth a Garddwriaeth:  
23 Gorffennaf 2020

10.00 - 10.30  
Diweddariad y farchnad moch a 
dofednod: Nathan Ward, Kantar

10.00 - 10.30  
Diweddariad y farchnad Cig Coch:  
John Richards, Hybu Cig Cymru

10.00 - 10.30  
Diweddariad y farchnad diwydiant 
llaeth: Patty Clayton, AHDB

10.00 - 10.30  
Diweddariad y farchnad 
coedwigaeth: Iwan Parry, ICF Wales

*12:30 - 13:00  
Forest Coalpit Farm 
- Meddwl yn greadigol!  
Sut aeth y busnes hwn ati i 
addasu o gyflenwi cig i gigyddion 
a bwytai uchel eu clod i werthu 
blychau cig o ganlyniad i Covid-19.

12:30 - 13:00  
Canolbwyntio ar ychwanegu 
elfennau hybrin i ddiet ŵyn sy’n  
tyfu yn fferm Pentre, Brynbuga:  
Victoria Fisher, Farm First Vets

12:00 - 12:40  
Holi’r Academi:  
Panel o gyn-aelodau yr Academi 
Amaeth yn trafod eu profiadau 
o fod yn rhan o’r rhaglen a’u 
dyheadau o fewn y byd amaeth. 
12:50 - 13:30
Yn dilyn y digwyddiad yma, 
ymunwch â ni ar Facebook i glywed 
mwy gan aelodau’r Academi Amaeth.

12.30 - 13.15 Opsiynau tyfu er mwyn 
cynhyrchu ffrwd incwm ychwanegol 
ar y fferm: Chris Creed, ADAS  

14:00 - 14.45 Diweddariad y Prosiect 
Coetir: Geraint Jones, Cyswllt Ffermio

*14:30 - 14:37 Cynhyrchu cig 
eidion ac oen ar borfa - Fideo o 
astudiaeth achos rhaglen ‘Rhagori 
ar Bori’.

19:00 - 20:00  
Iechyd a Hapusrwydd eich Moch 
- Bob Stevenson 
Milfeddyg ac arbenigwr uchel  
ei barch yn y sector moch yn 
trafod iechyd a hwsmonaeth  
moch ac opsiynau hyfforddiant 
iechyd a lles anifeiliaid sydd ar  
gael drwy’r rhaglen.

*19:00 - 20:00  
Mae gan amaethyddiaeth Cymru stori 
amgylcheddol dda i’w ddweud, ond 
mae mwy i’w wneud.  
Sut y gall datblygiadau geneteg, rheoli 
glaswellt, gwella iechyd anifeiliaid, plannu 
coed a gwneud gwell defnydd o wrtaith 
arwain at fusnesau sy’n fwy proffidiol.  
Dr Prysor Williams, Prifysgol Bangor

19.30 - 21.00  
Yn Fyw o’r Fferm, Mountjoy:   
Croesawu technoleg genomeg i 
fridio buchod cyfnewid a lleihau 
mewnbynnau nitrogen trwy 
ddefnyddio meillion.

19:00 - 20:00  
Beth yw amaeth goedwigaeth a  
sut all fod o fudd i’r busnes fferm?  
Tim Pagella, Prifysgol Bangor                            

Sioe Frenhinol Cymru 2020 - Ymunwch â ni ar-lein!
Yn sgil Covid-19, mae Cyswllt Ffermio wedi ymuno â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (RWAS), rhanddeiliaid  
ac arbenigwyr eraill yn y diwydiant i ddarparu rhaglen lawn o weithgareddau ar-lein ar gyfer wythnos Sioe Frenhinol Cymru.

Am fwy o wybodaeth a sut i gofrestru i’r gweithgareddau  
uchod, ewch i www.llyw.cymru/cyswlltffermio

* Bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu darlledu ar blatfform rhithwir wythnos sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: royalwelsh.digital 


