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1. Crynodeb Gweithredol 

Mae gan Gymru draddodiad hir o gynhyrchu llaeth o ansawdd mewn ffordd gost-effeithiol, 

sy’n dangos parch i’r amgylchedd ar yr un pryd. Nod y prosiect hwn, a ariannwyd gan 

Bartneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru, oedd nodi unrhyw broblemau yn ymwneud â 

swyddogaeth y parlwr godro, y drefn odro, cyflwr tethi a ffactorau cyffredin sy’n achosi 

mastitis drwy gynnal profion llaeth dynamig ar bedair fferm laeth yng Nghymru. Yn ystod y 

prosiect 12 mis o hyd argymhellwyd ymyriadau gan glinigydd arweiniol y prosiect a 

dadansoddwyd y canlyniadau drwy ddefnyddio dadansoddiad atchweliad effeithiau cymysg 

aml-lefel. Roedd y penderfyniadau i ymyrryd ynteu arsylwi yn seiliedig ar ddewis 

cyfranogwyr ar hap a dadansoddwyd y data drwy ddull dadansoddi lletem gam wrth gam. 
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2. Byrfoddau a geiriau allweddol 

 

ACR – Offer awtomatig i dynnu’r clwstwr oddi ar y tethi 

AMU – Defnydd o driniaethau Gwrthficrobaidd 

BACTO – Bactoscan y tanc llaeth 

BTSCC – Cyfrif celloedd somatig y tanc llaeth 

CI – Cyfwng Hyder  

Coag. – Ceulas  

DCT – Therapi buchod sych  

Newidyn Eglurol – paramedr mesuradwy sy’n effeithio ar y canlyniad 

ICSCC – Cyfrifon celloedd somatig buchod unigol 

kPa – kilo-pascal 

LMT –Tiwb godro hir 

LPT – Tiwb pylsadu hir 

MAST – Gofal clinigol o fastitis 

msec – milieiliad  

Amh – Amherthnasol  

NSF – Dim twf sylweddol  

Newidyn Canlyniad – canlyniad mesuradwy o astudiaeth 

SCC – Cyfrif celloedd somatig 

TMR – Dogn cymysg cyflawn 

TS – Sgor tethi 

UH – Iechyd y pwrs/cadair 

  



3. Cyflwyniad 

Amcan y prosiect oedd asesu cyflwr iechyd cyffredinol pwrs/cadair y buchesi, fel y caiff ei 

ddangos drwy ganlyniadau newidynnau penodol. Cafodd hyn ei wneud drwy fesur 

newidynnau eglurhaol penodol cyn ymyrryd yn dilyn hynny. 

 

Y rhesymeg y tu ôl i’r prosiect hwn oedd yr angen i ffermydd llaeth yng Nghymru a gweddill 

y Deyrnas Unedig wella ansawdd y llaeth a werthir yn barhaus, a’r pwysau parhaus 

ychwanegol ar laethdai i leihau’r defnydd o wrthfiotigau a gwella iechyd. Gan fod pobl sy’n 

yfed llaeth ac yn bwyta cynnyrch llaeth a chig bellach yn fwy ymwybodol, ac i ryw raddau yn 

dod yn fwy beirniadol o’r diwydiant da byw, mae angen system rybuddio cynnar ar gyfer 

ffermydd llaeth i nodi’r ffactorau straen a fydd yn arwain at broblemau mwy difrifol yn 

ymwneud ag iechyd y pwrs/cadair os na roddir sylw iddynt. I’r un perwyl, mae’r angen byd-

eang i ddefnyddio gwrthfiotigau yn synhwyrol a lleihau’r defnydd ohonynt yn golygu nad oes 

gan reolwyr buchesi lawer o ddewisiadau wrth geisio mynd i’r afael â phroblemau yn 

ymwneud ag iechyd y pwrs/cadair. I’r llaethdai mwyaf blaengar, mae atal mastitis yn 

allweddol. 

 

 

4. Cyfranogwyr 

 

Dechreuodd y prosiect 12 mis hwn ym mis Gorffennaf 2020 a daeth i ben ym mis Mehefin 

2021. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cynhaliwyd ymweliadau bob dau fis â’r cyfranogwyr i 

gynnal profion dynamig, sgorio a mesur tethi. Dechreuwyd ymweld â dwy o’r ffermydd ym 

mis Gorffennaf 2020 a’r ddwy arall ym mis Awst 2020. 

Y pedair fferm a gymerodd ran oedd: 

 

a. Dyfrig Davies neu WP Thomas a’i Fab, Berllan Dywyll, Llangathen 

Buches o 245 o wartheg godro Holstein, sy’n bwrw lloi yn ystod yr hydref rhwng mis Awst a 

mis Hydref. Maent yn magu eu lloi eu hunain gan gynnal profion genomeg rheolaidd i nodi’r 

rhai mwyaf addas ar gyfer bridio. Defnyddir semen â’r rhyw wedi’i bennu hefyd. 

 

Mae’r buchod yn cael eu godro ddwywaith y dydd mewn parlwr godro 16:32 “swingover” 

patrwm cefn pennog, llinell uchel (“herringbone high-line”). Ar gyfartaledd, cynhyrchir 

uchafswm o 39 litr o laeth fesul buwch bob dydd wedi’i fynegi fel cymedr rhifyddol. 

Cynhyrchir 10,323 litr o laeth mewn 305 diwrnod. Fel rhan o’r drefn odro mae’r buchod yn 

cael eu dipio cyn ac ar ôl eu godro. 

 

Yn ysod y gaeaf, mae’r gwartheg godro yn cael eu cadw dan do mewn ciwbicylau, ar fatresi a 

thywod. Maent yn pori ar laswellt yn yr haf ac yn derbyn dogn cymysg cyflawn (TMR) yn 

ystod y gaeaf. Ychwanegir dwysfwyd i’r cynwysyddion porthu yn y parlwr godro. 



 

b. D ac L Morgan, Fferm Twyn, Nantgaredig 

Buches o 180 o wartheg godro croesryw Friesian a Jersey, sy’n bwrw lloi ar ddechrau’r 

gwanwyn rhwng mis Chwefror a mis Mawrth, gan fagu eu stoc cyfnewid eu hunain. 

 

Mae’r buchod yn cael eu godro ddwywaith y dydd mewn parlwr godro 20:40 “swingover” 

patrwm cefn pennog, llinell uchel (“herringbone high-line”). Ar gyfartaledd, cynhyrchir 

uchafswm o 26 litr o laeth fesul buwch bob dydd, wedi’i fynegi fel cymedr rhifyddol. 

Cynhyrchir 7,641 litr o laeth mewn 305 diwrnod. Fel rhan o’r drefn odro, mae’r buchod yn 

cael eu dipio cyn ac ar ôl eu godro. 

 

Yn ystod y gaeaf, mae’r gwartheg godro yn cael eu cadw dan do mewn ciwbyclau, ar fatiau a 

blawd llif. Maent yn pori ar laswellt yn yr haf ac yn bwydo ar silwair o fyrnau crwn yn ystod y 

gaeaf. Ychwanegir dwysfwyd i’r cynwysyddion porthu yn y parlwr godro. 

 

c. Dolau Cyf., Fferm Godor, Nantgaredig 

Buches o 500 o wartheg godro Friesian Prydeinig a Holstein sy’n bwrw lloi drwy’r flwyddyn. 
Mae’r holl anifeiliaid yn cael eu bridio â theirw bîff a phrynir heffrod cyfnewid sy’n bwrw lloi 
drwy gydol y flwyddyn. 
 
Mae’r buchod yn cael eu godro ddwywaith y dydd mewn parlwr godro 24:48 “swingover” 
patrwm cefn pennog, llinell uchel (“herringbone high-line”). Ar gyfartaledd, cynhyrchir 29 
litr o laeth fesul buwch bob dydd, wedi’i fynegi fel cymedr rhifyddol. Cynhyrchir 8,652 litr o 
laeth mewn 305 diwrnod. Fel rhan o’r drefn odro, mae’r buchod yn cael eu dipio cyn ac ar ôl 
eu godro. 
 

Yn ystod y gaeaf, mae’r buchod godro yn cael eu cadw dan do mewn ciwbyclau, ar fatiau a 

blawd llif. Maent yn pori ar laswellt yn yr haf a phorthiant yn y gaeaf. Ychwanegir dwysfwyd 

i’r cynwysyddion porthu yn y parlwr godro. 

 

d. Owens, Fferm Cwmhowel, Llanon 

Buches o 80 o wartheg godro Friesian Prydeinig. Ar gyfartaledd, cynhyrchir 18 litr o laeth 

fesul buwch bob dydd, wedi’i fynegi fel cymedr rhifyddol. Maent yn bwrw lloi drwy’r 

flwyddyn ac yn cael eu bridio â theirw bîff, a phrynir heffrod cyfnewid drwy’r flwyddyn. 

 

Mae’r gwartheg yn cael eu godro ddwywaith y dydd mewn parlwr godro dwbl, llinell isel 

12:12. Ar gyfartaledd, cynhyrchir 24 litr o laeth fesul buwch bob dydd, wedi’i fynegi fel 

cymedr rhifyddol. Cynhyrchir 7,197 litr o laeth mewn 305 diwrnod. Fel rhan o’r drefn odro, 

mae’r buchod yn cael eu dipio cyn ac ar ôl eu godro. 

Yn ystod y gaeaf, mae’r buchod godro yn cael eu cadw mewn ciwbyclau, ar fatiau a gwellt. 

Maent yn pori ar laswellt yn yr haf a silwair glaswellt a silwair byrnau crwn yn ystod y gaeaf. 

Ychwanegir dwysfwyd i’r cynwysyddion porthu yn y parlwr godro. 



 

Cyflwynir holl ganlyniadau’r ffermydd a’r buchesi ar hap ac yn ddi-enw yng ngweddill yr 

adroddiad drwy gyfeirio at Fferm A, Fferm B, Fferm C a Fferm D. 

 

5. Deunyddiau a dulliau 

 

Awdur yr adroddiad hwn oedd yn gyfrifol am yr ymweliadau a’r profion dynamig ar y 

ffermydd uchod. At hyn, yr awdur oedd yn gyfrifol am gysylltu â’r ffermwyr o ran protocol yr 

astudiaeth, yn ogystal ag ateb unrhyw ymholiadau. 

 

Trwy fonitro a chofnodi canlyniadau’r profion dynamig a gweithredu ar sail argymhellion 

milfeddygon, gall y ffermydd sy’n cymryd rhan leihau nifer yr achosion o fastitis is-glinigol a 

chlinigol, lefel bactoscan, yn ogystal â’u defnydd cyffredinol o wrthficrobau. Gall unrhyw 

ganlyniadau y sylwir arnynt a allai wella iechyd y pwrs/cadair yn sylweddol gael eu 

hailadrodd yn ddiweddarach ar ffermydd eraill i ddod â buddion i’r diwydiant llaeth Cymreig 

yn ehangach. Yn benodol, damcaniaeth y prosiect yw y bydd cyflwyno set penodol o 

ymyriadau sy’n seiliedig ar argymhellion y milfeddyg arweiniol yn arwain at wella 

canlyniadau’r tanc llaeth a lleihau’r achosion o fastitis yn y fuches. Yn y cam cyntaf, bydd yr 

ymyriadau hyn yn effeithio ar ganfyddiadau’r profion dynamig. Rhagdybiaeth y prosiect hwn 

yw y bydd canlyniadau dynamig gwell yn arwain at sgoriau tethi uwch ac yna bydd tethi 

iachach yn arwain at lai o achosion o fastitis clinigol ac is-glinigol, yn ogystal â lleihad yng 

nghyfrif celloedd somatig y tanc llaeth a chyfrif bactoscan y tanc llaeth. 

Roedd y prosiect hwn yn archwilio’r pedwar categori canlynol o newidynnau: ymyriadau, 

canlyniadau profion dynamig, canlyniadau eilaidd a chanlyniadau cynradd. Mae amlinelliad 

o’r pedwar categori o newidynnau wedi’i ddangos isod ac mae rhan nesaf yr adroddiad hwn 

yn cynnig rhagor o fanylion am y pedwar categori o newidynnau. 

Mae’r ymyriadau yn newidynnau eglurhaol ac mae’r rhestr ganlynol yn dangos y camau 

gwahanol sydd ar gael fel y cawsant eu hargymell gan y milfeddyg arweiniol. Roedd y 

penderfyniad ynglŷn â pha un o’r newidynnau hyn y dylid ei roi ar waith yn dibynnu ar 

ganfyddiadau’r profion dynamig, mesur tethi, yn ogystal â chanlyniadau’r profion 

bacterioleg a sensitifrwydd. Cafodd yr ymyriadau eu cyflwyno fel pecyn, wedi’i deilwra at 

ganlyniadau pob fferm yn hytrach na fel camau gweithredu unigol (Tabl 1). 

 

Tabl 1. Newidynnau ymyrryd 

Newidynnau Ymyrryd 

Diheintio’r tethi cyn godro 

Diheintio’r tethi ar ôl godro 

Paratoi a storio’r diheintydd tethi yn gywir 

Gorchuddio holl dethi pob buwch drwy’r flwyddyn, o flaen y deth i’w gwaelod 

Sychu tethi â chlwt sych cyn gosod yr unedau llaeth 



Canfod arwyddion gweledol o fastitis clinigol ar ôl blaen-stripio’r chwarteri 

Canfod achosion o fastitis clinigol drwy ddefnyddio canfodydd stribed 

Arsylwi am 60-90 eiliad rhwng paratoi’r tethi a gosod y clystyrau llaeth yn eu lle 

Gwirio gwerth y falf sy’n cau llif y llaeth ar yr offer awtomatig i dynnu’r clwstwr oddi ar y 
tethi (ACR) 

Gwirio’r oedi rhwng diffodd y gwactod a thynnu’r clystyrau llaeth ar yr offer awtomatig i 
dynnu’r clwstwr oddi ar y tethi (ACR) 

Byrhau pibelli llaeth hir 

Dileu unrhyw gyfyngiadau yn y pibelli llaeth hir 

Cynyddu’r gwactod wrth gefn  

Newid y leinin am un newydd o’r un maint 

Newid y leinin am un o faint gwahanol i gyfateb i faint y deth 

Glanhau’r pylsaduron 

Glanhau’r tiwbiau pylsadu hir 

Glanhau awyrell crafanc yr unedau llaeth 

Rhoi gwasanaeth i’r prif bylsadur  

Bacterioleg a Sensitifrwydd i brofi achosion o fastitis cyn eu trin â gwrthfiotigau  

Mynychu cwrs milfeddygaeth 

Sychu’r gwartheg gan ddefnyddio triniaethau gwrthfiotig sych dewisol 

Rhoi seliwr yn y tethi wrth sychu’r gwartheg 

Cadw siediau’r gwartheg yn sych 

Crafu baw o’r llwybrau yn rheolaidd ac yn drylwyr 

Rhoi digon o wasarn glân yn y ciwbyclau yn rheolaidd 

Ystyried adnewyddu’r ciwbyclau fel eu bod yn fwy cyfforddus 

 

Mae’r adran ar newidynnau model yn amlinellu pa rai o’r ymyriadau hyn a gafodd eu rhoi ar 

waith ar bob fferm a phryd (Tabl 7a, 7b, 7c a 7d). 

 

Mae canlyniadau profion dynamig yn cynrychioli set o newidynnau yr effeithiwyd arnynt gan 

un neu ragor o’r ymyriadau uchod. Mae’r rhestr ganlynol yn dangos canlyniadau’r profion 

dynamig, ynghyd â ffynhonnell y data (Tabl 2). 

 

Tabl 2. Canlyniadau newidynnau’r profion dynamig 

Canlyniadau Newidynnau’r Profion 

Dynamig 

Ffynhonnell 

Llif Llaeth Deuwedd Peiriant Cofnodi ‘Vadia Trace Recorder’ 

Gor-odro Peiriant Cofnodi ‘Vadia Trace Recorder’ 

Llif Gwael o’r Fuwch  Peiriant Cofnodi ‘Vadia Trace Recorder’ 

Ffit Leinin Gwael Peiriant Cofnodi ‘Vadia Trace Recorder’ 

Leinin yn Llithro Peiriant Cofnodi ‘Vadia Trace Recorder’ 



Pylsadu’r peiriannau godro Peiriant Cofnodi ‘Vadia Trace Recorder’ 

Mesur Tethi (heb ei gynnwys yn y model) Cofnodwyd gan yr awdur yn ystod pob 

ymweliad i gynnal profion dynamig 

Bacterioleg a Sensitifrwydd (heb eu 

cynnwys yn y model) 

Profwyd gan filfeddyg y cyfranogwr 

 

Mae canlyniadau eilaidd yn rhestru set o newidynnau a gafodd eu heffeithio gan un neu 

ragor o ganlyniadau’r profion dynamig. Mae’r rhestr ganlynol yn dangos y canlyniad eilaidd 

a gofnodwyd, yn ogystal â ffynhonnell y data (Tabl 3). 

 

Tabl 3. Canlyniad newidyn eilaidd 

Canlyniad Newidyn Eilaidd Ffynhonnell 

Sgorio Tethi Cofnodwyd gan yr awdur yn ystod pob 

ymweliad profi dynamig 

 

Mae canlyniadau cynradd yn cynrychioli set o newidynnau yr effeithiwyd arnynt gan un neu 

ragor o’r canlyniadau eilaidd. Y rhain yw’r newidynnau canlyniadol sydd yn bennaf o 

ddiddordeb i’r prosiect hwn. Mae’r rhestr ganlynol yn dangos y gwahanol ganlyniadau 

cynradd a gofnodwyd, ynghyd â ffynhonnell y data (Tabl 4). 

 

Tabl 4. Canlyniadau newidynnau cynradd 

Canlyniadau Newidynnau Cynradd Ffynhonnell 

Cyfrif Celloedd Somatig y Tanc Llaeth  MilkMonitor© / HerdCompanion© 

Bactoscan y Tanc Llaeth  MilkMonitor© / HerdCompanion© 

Achosion o Fastitis Clinigol (Chwarter) Cofnodwyd gan y cyfranogwr 

Defnydd o Driniaeth Gwrthfiotig Mastitis  Cofnodwyd gan y cyfranogwr a milfeddyg y 

cyfranogwr 

 

Y model ystadegol a ddewiswyd ar gyfer y prosiect hwn yw’r model lletem gam wrth gam. 

Gan ddefnyddio’r model hwn, gwnaethom rannu cyfnod 12-mis y prosiect yn chwe chyfnod 

amser deufis o hyd, sef T1, T2, T3, T4, T5, T6. Roedd y chwe chyfnod amser yn ffurfio 

clwstwr ac roedd cyfanswm o bedwar clwstwr, C1, C2, C3, C4. Ymwelwyd â phob clwstwr yn 

ystod pob un o’r cyfnodau amser er mwyn cynnal profion dynamig yn y parlyrau a chasglu 

mesuriadau eraill.  



Yn ystod y cyfnod amser cyntaf, sef T1 neu’r cyfnod gwaelodlin, ni chafodd unrhyw 

ymyriadau eu cyflwyno i’r buchesi. Yn ystod cyfnod amser T2, dewiswyd un fferm ar hap, sef 

Fferm A, i dderbyn ei phecyn cyntaf o ymyriadau, a chofnodwyd mesuriadau’r buchesi eraill 

yn unig. Dynodwyd rhif rhwng 1 a 4 i bob fferm ac roedd y dull ar hap a ddefnyddiwyd i 

ddewis pa fferm fyddai’n derbyn ei phecyn cyntaf o ymyriadau yn seiliedig ar swyddogaeth 

RANDBETWEEN, rhaglen Microsoft Excel ©, Microsoft Corporation.  

Yn yr un modd, cafodd ail fuches, Fferm B, ei dewis ar hap ar gyfnod amser T3 ar gyfer ei 

phecyn ymyriadau cyntaf ac yn achos y ddwy fuches a oedd yn weddill, casglwyd eu 

mesuriadau yn unig. Yng nghyfnod amser T4 derbyniodd y drydedd fuches, Fferm C, ei 

phecyn cyntaf o ymyriadau a chofnodwyd mesuriadau’r fuches a oedd yn weddill yn unig. 

Derbyniodd y fferm olaf, Fferm D, ei phecyn o ymyriadau yn ystod cyfnod amser T5. 

Derbyniodd y pedair fuches ymyriadau yn ystod y cyfnod amser olaf, T6. 

 

Mae’r tabl canlynol yn dangos amseriad yr ymweliadau ar hap, rheolydd ac ymyrryd, â’r holl 

ffermydd sy’n cymryd rhan. Mae 0 yn cynrychioli dim ymyrraeth ac mae 1 yn cynrychioli un 

ymyrraeth. Gan fod y gwahanol ymyriadau yn benodol i bob fferm, nid cymharu ffermydd 

yw diben y tabl hwn, yn hytrach, cymharu cynnydd ar bob fferm. Felly, dylid darllen y tabl 

o’r brig i’r gwaelod, er mwyn cymharu fesul rhes (Tabl 5): 

 

Tabl 5. Ymweliadau â’r ffermydd 

  Grŵp o Glystyrau  

  Fferm A Fferm B Fferm C Fferm D  

 Gorff ac 

Awst 2020 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Cyfnod 

Amser 1 (T1)     

       

Cam 1 Medi a Hyd 

2020 

 RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Cyfnod 

Amser 2 (T2) Ymyriad    

       

Cam 2 Tach a Rhag 

2020 

 RHEOLYDD RHEOLYDD  Cyfnod 

Amser 3 (T3) Ymyriad   Ymyriad 

       

Cam 3 Ion a Chwef 

2021 

 RHEOLYDD   Cyfnod 

Amser 4 (T4) Ymyriad  Ymyriad Ymyriad 

       

Cam 4 Mawrth ac 

Ebrill 2021 

    Cyfnod 

Amser 5 (T5) Ymyriad Ymyriad Ymyriad Ymyriad 

       

Cam 5 Mai a Meh 

2021 

    Cyfnod 

Amser 6 (T6) Ymyriad Ymyriad Ymyriad Ymyriad 

       



Trefn yr Ymyriadau 011111 000011 000111 001111  

    

 

Roedd y dull lletem cam wrth gam yn cyflwyno elfen o hapsamplu i’r prosiect heb ymyrryd 

yn sylweddol yn nhrefn ddyddiol fferm fasnachol. Hoffem bwysleisio fod y mesuriadau yn 

cael eu casglu ar sail buchod unigol, ond roedd y gwahanol ymyriadau yn benodol i’r 

cyfranogwr a chawsant eu rhoi ar waith ar sail y fuches unigol. Bwriad y prosiect oedd 

defnyddio’r gwahanol gamau ymyrraeth fel pecyn, a oedd yn fwyaf addas i’r cyfranogwr 

unigol yn hytrach nag fel argymhellion unigol. Mae canlyniadau’r prosiect hwn hefyd yn cael 

eu hadrodd ar sail pob buches unigol. 

Rydym yn dod i gasgliadau ynglŷn ag yw cynnal profion dynamig ar barlyrau godro wedi cael 

effaith, drwy gymharu’r cyfnodau amser pan gafodd yr ymyriadau eu cyflwyno â’r 

ymweliadau rheolydd â bob fferm. Y model ystadegol a ddewiswyd oedd un atchwel 

effeithiau cymysg aml-lefel gyda’r fferm yn gweithredu fel yr effaith ar hap, a’r cyfnod amser 

(T1 i T6) a natur yr ymweliad (Rheolydd neu Ymyrraeth) ar gyfer pob cyfnod amser oedd yr 

effeithiau sefydlog. [EDRYCH AR HWN ETO!] Cafodd y dull hwn ei ailadrodd er mwyn arsylwi 

ar fuchod unigol mewn perthynas â phob un o newidynnau canlyniad y grŵp profion 

dynamig a’r grŵp canlyniadau eilaidd, yn ogystal ag arsylwadau ar lefel y buchesi o’r grŵp 

canlyniadau cynradd. 

 

Roedd yr holl anifeiliaid ar bob un o’r ffermydd a gymerodd ran yn gymwys ar gyfer eu 

cofrestru a dangosir cyfanswm y buchod a gofrestrwyd yn y tabl canlynol. Y niferoedd heb 

gromfachau yw’r anifeiliaid a gafodd eu cofrestru ar gyfer profion dynamig a chawsant eu 

harchwilio ar gyfer Llif Llaeth Deuwedd, Gor-odro, Llif Llaeth Gwael o’r Fuwch, Ffit y Leinin 

yn Wael, Leinin yn Llithro. Y rhifau yn y cromfachau sgwâr yw’r anifeiliaid a gafodd eu 

cofrestru ar gyfer profion pylsadu. Y niferoedd yn y cromfachau crwn yw’r anifeiliaid hynny a 

gafodd eu cofrestru ar gyfer sgorio tethi. Nid oedd yr anifeiliaid a gofrestrwyd ar gyfer 

profion dynamig a’r rhai a gofrestrwyd ar gyfer sgorio tethi yr un rhai o angenrhaid. Mae’r 

celloedd y mae’r rhifau hyn yn ymddangos ynddynt yn gyson â Thabl 5, gan ddangos a oedd 

yr ymweliad yn un rheolydd neu ymyrraeth (Tabl 6): 

 

Tabl 6. Nifer yr anifeiliaid a gafodd eu profi 

  Grŵp o Glystyrau   

  Fferm A Fferm B Fferm C Fferm D  

 Gorff ac 

Awst 2020 

23 [8] (76) 20 [3] (42) 51 [10] (123) 24 [6] (83) Cyfnod 

Amser 1 (T1)     

       

Cam 1  17 [3] (36) 49 [10] (118) 22 [6] (91) 



Medi a 

Hydref 

2020 

31 [8] (68)    Cyfnod 

Amser 2 (T2) 

       

Cam 2 Tach a Rhag 

2020 

 18 [3] (34) 38 [10] (127)  Cyfnod 

Amser 3 (T3) 38 [8] (72)   20 [6] (76) 

       

Cam 3 Ion a Chwef 

2021 

 18 [3] (28)   Cyfnod 

Amser 4 (T4) 48 [8] (66)  36 [10] (141) 6 [6] (21) 

       

Cam 4 Mawrth ac 

Ebrill 2021 

    Cyfnod 

Amser 5 (T5) 36 [8] (68) 18 [3] (26) 39 [10] (136) 9 [6] (22) 

       

Cam 5 Mai a 

Mehefin 

2021 

    Cyfnod 

Amser 6 (T6) 30 [8] (59) 19 [3] (36) 34 [10] (138) 22 [6] (29) 

       

 

6. Newidynnau’r Model  

 

Mae’r adran hon yn rhoi esboniad mwy manwl o’r gwahanol gategorïau o newidynnau a 

ddefnyddiwyd yn y prosiect hwn. 

 

Ymyriadau 

Mae’r tabl canlynol yn dangos y camau rheolydd a’r ymyriadau a gafodd eu hargymell yn 

ystod pob ymweliad â Fferm A (Tabl 7a). 

 

Tabl 7a. Camau rheolydd ac ymyriadau ar Fferm A  

 Fferm A 

 Gorff 20 Hyd 20 Rhagfyr 20 Chwef 21 Ebrill 21 Meh 21 

 Cyn godro RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Ar ôl godro  RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Paratoi i 

ddiheintio’r tethi 

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Gorchuddio’r 

tethi 

RHEOLYDD Ie Ie Na Na Na 

Sychu RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Canfod yn 

weledol 

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Canfod yn y lein RHEOLYDD Na Na Na Na Na 



60-90 eiliad RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

ACR Llif Llaeth RHEOLYDD Na Ie Ie Ie Na 

ACR Oedi RHEOLYDD Na Ie Ie Ie Na 

Byrhau LMT RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Cyfyngiadau LMT  RHEOLYDD Ie Na Na Na Na 

Cynyddu VR RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Leinin – yr un 

fath 

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Leinin – cyfateb RHEOLYDD Na Na Ie Ie Ie 

Pylsadwyr – 

Glanhau  

RHEOLYDD Ie Na Na Na Na 

LPT – Glanhau  RHEOLYDD Ie Na Na Na Na 

Awyrell crafanc – 

glanhau  

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Prif bylsadur RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Bacterioleg a 

Sensitifrwydd 

RHEOLYDD Ie Ie Ie Ie Ie 

Cwrs 

Milfeddygaeth 

RHEOLYDD Ie Na Na Na Na 

DCT dethol RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Selio’r deth RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Iard Sych – 

glanhau  

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Crafu baw o’r 

siediau 

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Gwasarn y 

ciwbyclau  

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

Adnewyddu 

ciwbyclau  

RHEOLYDD Na Na Na Na Na 

 

Mae’r tabl canlynol yn dangos y camau rheolydd a’r ymyriadau a gafodd eu hargymell yn 

ystod pob ymweliad â Fferm B (Tabl 7b). 

 

Tabl 7b. Camau rheolydd ac ymyriadau ar Fferm B 

 Fferm B 

 Gorff 20 Medi 20 Tachwedd 20 Ionawr 21 Mawrth 

21 

Mai 21 

Cyn godro RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Ar ôl godro RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 



Paratoi i 

ddiheintio’r tethi 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Gorchuddio’r 

tethi 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie 

Sychu  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Canfod yn 

weledol 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Canfod yn y lein  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

60-90 eiliad RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

ACR Llif Llaeth  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie 

ACR Oedi RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie 

Byrhau LMT RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Cyfyngiadau LMT  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Cynyddu VR RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Leinin – yr un fath RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Leinin – cyfateb RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Pylsadwyr –

glanhau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie 

LPT – glanhau  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie 

Awyrell crafanc – 

glanhau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOlYDD Na Na 

Prif bylsadur  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Bacterioleg a 

Sensitifrwydd  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie 

Cwrs 

Milfeddygaeth  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Na 

DCT dethol RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Selio’r deth RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Iard sych – 

glanhau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Crafu baw o’r 

siediau 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEDOLYD Na Na 

Gwasarn y 

ciwbyclau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

Adnewyddu’r 

ciwbyclau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na 

 

Mae’r tabl canlynol yn dangos y camau rheolydd a’r ymyriadau a gafodd eu hargymell yn 

ystod pob ymweliad â Fferm C (Tabl 7c). 

 



Tabl 7c. Camau rheolydd ac ymyriadau ar Fferm C 

 Fferm C 

 Awst 20 Hyd 20 Rhagfyr 20 Chwefror 

21 

Ebrill 21 Mehefin 21 

Cyn-godro RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Ar ôl godro RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Paratoi i 

ddiheintio’r deth 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Gorchuddio’r tethi RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Na Na 

Sychu  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Canfod yn weledol RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Canfod yn y lein  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

60-90 eiliad RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

ACR Llif Llaeth  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Na 

ACR Oedi  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Na 

Byrhau LMT RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Cyfyngiadau LMT  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Cynyddu VR RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Leinin – yr un fath RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Leinin – cyfateb  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Ie 

Pylsadwyr – 

glanhau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

LPT – glanhau  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Awyrell Crafanc – 

glanhau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Prif bylsadur  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Bacterioleg a 

Sensitifrwydd  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Ie 

Cwrs 

Milfeddygaeth  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Na Na 

DCT dethol RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Selio’r deth RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Iard sych – glanhau  RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Crafu baw o’r 

siediau 

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Gwasarn y 

ciwbyclau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

Adnewyddu’r 

ciwbyclau  

RHEOLYDD RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na 

 



Mae’r tabl canlynol yn dangos y camau rheolydd a’r ymyriadau a gafodd eu hargymell yn 

ystod pob ymweliad â Fferm D (Tabl 7d). 

 

 

 

 

Tabl 7d. Camau rheolydd ac ymyriadau ar Fferm D 

 Fferm D 

 Gorff 20 Medi 20 Tach 20 Ionawr 21 Mawrth 

21 

Mai 21 

Cyn godro RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Ar ôl godro RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Paratoi i 

ddiheintio’r deth 

RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Gorchuddio’r deth RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Na Na Na 

Sychu  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Canfod yn weledol  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Canfod yn y lein  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

60-90 eiliad RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

ACR Llif Llaeth  RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Na Na 

ACR Oedi  RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Na Na 

Byrhau LMT RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Cyfyngiadau LMT  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Cynyddu VR RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Leinin – yr un fath RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Leinin – cyfateb RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Ie Na 

Pylsadwyr – glanhau  RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Na Na 

LPT – glanhau  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Awyrell crafanc – 

glanhau  

RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Prif bylsadur  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Bacterioleg a 

Sensitifrwydd  

RHEOLYDD RHEOLYDD Ie Ie Ie Na 

Cwrs Milfeddygaeth  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

DCT dethol RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Selio’r tethi  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Iard sych – glanhau  RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Crafu baw o’r 

siediau  

RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 



Gwasarn yn y 

ciwbyclau  

RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

Adnewyddu’r 

ciwbyclau  

RHEOLYDD RHEOLYDD Na Na Na Na 

 

Canlyniadau’r profion dynamig 

Llif Llaeth Deuwedd 

Gellir disgrifio’r atgyrch cynhyrchu llaeth fel dolen sy’n cynnwys y chwarren laeth, y system 
nerfol, y chwarren bitwidol, y system cylchrediad gwaed a’r elfennau canlynol: 
 

• Ysgogiad: Mae’r hyn sy’n cael ei ddiffinio fel ysgogiad i’r atgyrch hwn yn gallu 
amrywio. Fel arfer, mae’n golygu’r cyffwrdd teth y fuwch er mwyn stripio’r 
blaenlaeth neu ddefnyddio’r dip cyn-godro. Ar y llaw arall, gall yr atgyrch hwn gael ei 
ysgogi gan sŵn cêc yn taro’r biniau pan fydd y gwartheg yn dod i mewn i’r parlwr. 

• Cludiant: Mae’r ysgogiadau yn teithio i’r hypothalamws yn yr ymennydd drwy’r 
nerfau synhwyraidd ac mae hyn yn achosi i ocsytosin gael ei ryddhau o’r chwarren 
bitwidol ôl. 

• Ocsytosin: Hormon yw hwn sy’n teithio o’r chwarren bitwidol drwy’r pibellau gwaed 
i’r pwrs/cadair. Yno, mae’n achosi i’r cyhyrau llyfn gywasgu ac mae llaeth yn cael ei 
ryddhau. 

 
Mae’r holl broses, o’r ysgogiad i ryddhau’r llaeth, yn para am 60-90 eiliad. Pan fyddwn yn 
cynllunio trefn odro, mae angen i ni ystyried bod y “cloc yn tician” unwaith y bydd y fuwch 
wedi cael ei hysgogi a bod angen i ni roi’r unedau yn sownd o fewn yr amser optimaidd. 
Rydym yn derbyn y gall hyd at un o bob chwe buwch sy’n cael ei godro ddioddef problem 
godro deuwedd mewn un neu ragor o chwarteri. Rydym yn ymyrryd ar lefel y fuches, pan 
fydd godro deuwedd yn broblem i fwy nag un o bob pump o’r buchod sy’n cael eu godro. 
Mae cofnod olrhain gwactod sy’n dangos achosion o odro deuwedd wedi’i ddangos isod 
(Ffigur 1). 
 
Ffigur 1. Cofnod olrhain gwactod yn dangos achosion o odro deuwedd  



 

Gor-odro 

Diffinnir gor-odro fel defnyddio gwactod ar flaen y deth am gyfnod rhy hir, y tu hwnt i’r 

pwynt lle bydd y llif llaeth uchaf wedi dod i ben ac ychydig iawn o laeth a gaiff ei dynnu o’r 

chwarter. 

Wrth asesu tystiolaeth o or-odro, yn gyntaf mae angen i ni bennu nifer y chwarteri dan sylw, 

gan fod hyd derbyniol defnyddio gwactod yn y chwarter ar ôl i’r llif llaeth uchel ddod i ben 

yn dibynnu ar nifer y chwarteri dan sylw. Os mai un chwarter yn unig sydd dan sylw, rydym 

yn derbyn bod cyfnodau dros 60 eiliad o hyd yn gyfystyr â gor-odro. Bydd hyn yn troi yn 30 

eiliad, pan fydd dau neu ragor o chwarteri dan sylw. 

Yn ail, ar lefel y fuches mae achosion o or-odro ymhlith un o bob chwe buwch yn dderbyniol, 

ac nid oes angen cymryd camau. Rydym yn ymyrryd ar lefel y fuches pan fydd mwy nag un o 

bob pump o’r gwartheg a brofir yn cael eu gor-odro. Mae cofnod olrhain gwactod sy’n 

cofnodi gor-odro wedi’i ddangos isod (Ffigur 2). 

Ffigur 2. Cofnod olrhain gwactod yn dangos gor-odro 



 

Llif Llaeth Gwael o’r Fuwch  

Mae llif llaeth gwael o’r deth yn digwydd pan fydd y gwactod ym mhen y deth yn y cyfnod 

llif llaeth isel wrth i’r godro i ben yn codi i lefel gwactod dros 10kPa. Mae hyn yn dangos bod 

y peiriant llaeth yn cael trafferth tynnu’r llaeth o’r deth. Bydd hyn yn ei dro yn golygu bod y 

llaeth sy’n weddill yn troelli’n agos at ben y deth, gan gynyddu’r risg y bydd yn mynd yn ôl i 

mewn i seston y deth a heintio’r chwarter. Rydym yn ymyrryd ar lefel y fuches pan fydd llif 

llaeth gwael yn broblem i fwy nag un o bob pump o’r buchod sy’n cael eu godro. Mae 

cofnod olrhain gwactod sy’n dangos llif llaeth gwael o’r deth wedi’i ddangos isod (Ffigur 3). 

Ffigur 3. Cofnod olrhain gwactod yn dangos llif llaeth gwael o’r deth 

 

 



Ffit Leinin Gwael 

Mae ffit y leinin yn cael ei fesur drwy gymharu uchder a lled baril leinin ceg yr offer â thethi’r 

buchod. Yn benodol, pan fydd y gwactod yn siambr y geg yn fwy na 20 kPa (y lefel delfrydol 

yw 10 kPa neu is), mae’n arwydd bod problem ynglŷn â ffit y leinin. Os nad yw’r leinin wedi’i 

osod yn sownd at waelod y deth yn gywir bydd hyn yn cynyddu’r perygl o wactod afreolaidd 

ym mlaen y deth a’r perygl o fastitis. Rydym yn derbyn y gall ffit leinin gwael effeithio ar un 

o bob chwe buwch odro mewn un neu ragor o chwarteri. Rydym yn ymyrryd ar lefel y fuches 

pan fydd ffit leinin gwael yn achosi problem i fwy nag un o bob pump o’r buchod sy’n cael eu 

godro. Mae’r cofnod olrhain gwactod isod yn dangos nad yw’r leinin yn ffitio’n dda (Ffigur 

4). 

Ffigur 4. Cofnod olrhain gwactod yn dangos nad yw leinin yn ffitio’n dda 

 

Leinin yn Llithro 

Mae gostyngiad amlwg a sylweddol yn yr holl sianeli yn arwydd bod y leinin yn llithro. Fel 

arfer mae hyn yn cael ei achosi gan ddau ffactor: aer yn gollwng yn y system ynghyd â diffyg 

gwactod wrth gefn, sy’n golygu nad yw’r peiriant yn gallu dychwelyd i’w lefelau gwactod 

cywir. Os bydd y leinin yn llithro gall yr effeithiau fod yn bellgyrhaeddol, o arafu llif y llaeth i 

achosi mastitis a chyfrif celloedd somatig (SCC) uchel. Rydym yn ymyrryd ar lefel y fuches 

pan fydd achosion o ffit leinin gwael yn effeithio ar fwy nag un o bob pump o’r buchod sy’n 

cael eu godro. Mae cofnod olrhain gwactod sy’n dangos achosion o leinin yn llithro wedi’i 

ddangos isod (Ffigur 5). 

Ffigur 5. Cofnod olrhain gwactod yn dangos achosion o leinin yn llithro 



 

Pylsadu’r Offer Godro 

Cafodd system bylsadu’r offer godro ei phrofi gan bedwaredd ddyfais cofnodi Vadia, a 

symudwyd i uned wahanol yn ystod y godro, unwaith roedd y fuwch wedi gorffen godro. Yn 

dibynnu ar hyd y cyfnod godro a maint y fuches, profwyd rhwng 25% a 50% o’r holl unedau 

a’u hoffer pylsadu yn ystod pob ymweliad. Sicrhawyd y byddai set gwahanol o unedau ac 

offer pylsadu yn cael eu profi yn y prawf dynamig nesaf, felly erbyn diwedd y prosiect 

byddai’r holl offer pylsadu wedi cael eu gwerthuso. Mae’r elfennau canlynol o’r system 

bylsadu o ddiddordeb: 

• Math o Bylsadu, wedi’i fynegi fel pylsadu bob yn ail (2.2) neu gydamserol (4.0). 

Roedd y ffermydd a oedd yn rhan o’r prosiect hwn yn defnyddio offer godro pylsadu 

bob yn ail (2.2). 

• Cyfradd Pylsadu, wedi’i fynegi fel curiad y funud. Archwiliwyd yr offer i sicrhau eu 

bod yn gweithredu yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. 

• Cymhareb Pylsadu, wedi’i fynegi fel ffracsiwn sy’n dangos y cyfnodau pan fydd llaeth 

yn cael ei dynnu yn erbyn y cyfnodau gorffwys. Archwiliwyd yr offer i sicrhau eu bod 

yn gweithredu yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. 

• Gwactod gweithredol, wedi’i fynegi mewn kPa. Archwiliwyd yr offer i sicrhau eu bod 

yn gweithredu yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. 

• Cyfnodau llaeth, yn benodol roedd gennym ddiddordeb yn y canlynol: 

o cyfnod ‘a’: Mae’r gwactod o amgylch y leinin yn cynyddu, gan orfodi blaen y 

deth i agor ac mae’r broses o dynnu’r llaeth yn dechrau. Byddem yn ymyrryd 

ar y cam hwn petai’r cyfnod hwn yn para am fwy na 165 milieiliad. 

o cyfnod ‘b’: Mae’r gwactod o amgylch y leinin ar ei lefel uchaf, mae blaen y 

deth wedi agor yn llawn ac mae’r llif llaeth ar ei lefel uchaf. 



o cyfnod ‘c’: Mae’r gwactod o amgylch y leinin yn gostwng, gan orfodi blaen y 

deth i gau ac mae llai o laeth yn cael ei dynnu. Byddem yn ymyrryd ar y cam 

hwn petai’r cyfnod hwn yn para am fwy na 140 milieiliad. 

o cyfnod ‘d’: Mae’r gwactod o amgylch y leinin ar ei lefel isaf, mae’r deth wedi 

cau. Dyma gyfnod gorffwys y broses odro. Byddem yn ymyrryd ar y cam hwn 

petai’r cyfnod hwn yn para am fwy na 250 milieiliad. 

Ffigur 6. Cofnod olrhain gwactod nodweddiadol yn cofnodi’r system bylsadu  

 

Mesur Tethi 

Yn ystod pob ymweliad i gynnal profion dynamig, mesurwyd tethi sampl ar hap o’r gwartheg 

godro, tua 30% o’r fuches gyfan. Gyda chymorth set o galiperau a ddefnyddir i gynnal 

profion TB mewn gwartheg, cofnodwyd hyd a lled teth dde ôl pob anifail yn y sampl. Nod y 

cofnodion hyn oedd ategu at y data er mwyn dilysu a oedd y leinin a oedd yn cael ei 

ddefnyddio yn cyfateb i faint cyfartalog tethi’r fuches. 

Bacterioleg a Sensitifrwydd 

Cafodd samplau llaeth di-haint eu casglu o gynifer â phosibl o achosion clinigol a’u cyflwyno 

i labordy llaeth er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r pathogenau dan sylw. Yn benodol, 

roedd gennym ddiddordeb mewn pedwar pathogen, Colifform spp, Strep uberis, Coag. +ve 

Staph a Staph aureus. Cafodd sensitifrwydd ei ddiystyrru, fel bod modd pennu’r gwrthficrob 

gorau ar gyfer pathogen penodol. 

 



Canlyniadau eilaidd 

Sgorio Tethi 

Ym mhob ymweliad profi dynamig, cafodd sampl ar hap o 30% o’r holl wartheg a gafodd eu 

godro eu harchwilio a’u graddio gan ddefnyddio system Sgorio Tethi AHDB, sy’n defnyddio 

pedair sgôr: N ar gyfer dim cylch (no ring), S ar gyfer cylch llyfn (smooth), R ar gyfer cylch 

garw (rough) a VR ar gyfer cylch garw iawn (very rough). Derbynnir bod R a VR yn cynyddu’r 

risg o fastitis neu gyfrif cell somatig uchel i’r chwarter. At ddibenion dadansoddi ystadegol y 

prosiect hwn, cafodd sgoriau N ac S eu cyfuno i greu canlyniad 0 a oedd yn dangos dim 

briwiau sylweddol, a chafodd grwpiau R a VR eu cyfuno i greu canlyniad 1 sef briwiau 

sylweddol. 

Canlyniadau cynradd 

Cyfrifon Celloedd Somatig y Tanciau Llaeth 

Mae nifer y celloedd somatig yn y tanc llaeth (BTSCC) yn cael ei fesur a’i fynegi fel cymedr 

geometrig treigl tri mis mewn miloedd o gelloedd fesul mililitr o laeth (x1,000 fesul ml). 

Mae’r cyfrif celloedd somatig yn dangos a oes haint is-glinigol neu glinigol yn y chwarren 

laeth. 

Mewn chwarter neu chwarteri heb eu heintio nifer bach iawn o gelloedd fyddai’n bresennol 

yn y llaeth, a byddai’r rheini yn gelloedd epithelaidd llaethol yn bennaf. Mae chwarteri 

wedi’u heintio yn cynhyrchu llaeth sy’n cynnwys llawer o lewcocytau, gan fod y celloedd 

gwaed gwyn yn cael eu hysgogi gan bresenoldeb bacteria niweidiol yn y pwrs/cadair. 

Rydym yn derbyn bod samplau gan fuchod unigol (ICSCC) y mae eu canlyniadau yn is na 

100,000 cell fesul ml yn annhebygol o fod yn heintus, ond mae’r rheini sydd â dros 200,000 

o gelloedd fesul ml yn debygol o fod yn heintus mewn un neu ragor o chwarteri. Mae’r 

lefelau ymyrryd yn wahanol mewn BTSCC, gan eu bod yn dibynnu ar gontractau llaeth. 

Derbynnir bod BTSCC o dros 200,000 o gelloedd fesul ml yn aml yn arwain at golli taliad 

bonws neu gosbau ariannol. 

Bactoscan y Tanc Llaeth 

Mae nifer y bacteria yn llaeth y tanc llaeth yn cael ei fesur a’i fynegi fel cymedr geometrig 

treigl tri mis mewn miloedd o gelloedd fesul mililitr o laeth (x1,000 fesul ml). Mae’r 

bactoscan yn dangos glendid a hylendid y llaeth. Mae lefelau uchel o facteria yn golygu bod 

oes silff llaeth ffres yn fyrrach, a bydd hefyd yn cynhyrchu llai o gaws. 

Derbynnir bod lefelau BACTO dros 50,000 o gelloedd fesul ml yn aml yn arwain at golli taliad 

bonws neu gosbau ariannol. 

  



Achosion o Fastitis Clinigol (Chwarter) 

Cafodd nifer yr achosion o fastitis clinigol fesul pob chwarter yr effeithiwyd arno ei gofnodi 

dros gyfnod 12 mis y prosiect a’i fynegi fel canran. Rydym yn ystyried bod achos o fastitis a 

ddigwyddodd saith diwrnod neu ragor ar ôl yr achos blaenorol ar yr un chwarter fel achos ar 

wahân o fastitis. Gall gwerthoedd y paramedr hwn ar lefel y fuches amrywio o sero i rif 

anfeidrol, oherwydd gall chwarter ddatblygu mastitis sawl gwaith mewn blwyddyn. Yn ôl 

Cynllun Rheoli Mastitis yr AHDB, cymedr yr achosion yn y Deyrnas Unedig oedd 30.3% yn 

2018. 

Y Defnydd o Driniaethau Gwrthfiotig i Drin Mastitis  

Casglwyd data yn seiliedig ar y triniaethau gwrthficrobaidd a brynwyd gan filfeddygon y 

cyfranogwyr. Cafodd y triniaethau hyn eu cymharu â’r holl driniaethau gwrthficrobaidd a 

gofnodwyd yn llyfr meddyginiaethau pob cyfranogwr. Mae cofnodion o’r fath yn ofynnol fel 

rhan o gynlluniau sicrwydd ffermydd llaeth y mae’n rhaid i bob cynhyrchydd llaeth yn y 

Deyrnas Unedig gadw atynt. 

Cafodd defnydd pob fferm o driniaethau gwrthficrobaidd (AMU) ei gyfrifo gyda chymorth 

Cyfrifiannell Unedau Gwrthficrobaidd Llaeth Prifysgol Nottingham. Cofnodwyd cyfanswm y 

triniaethau gwrthficrobaidd a ddefnyddiwyd i drin mastitis, wedi’i fynegi fel miligram o’r 

triniaethau gwrthficrobaidd a ddefnyddiwyd fesul kilogram o bwysau corff byw safonol 

(mg/kg). 

 

7. Canlyniadau 

 

Llif Llaeth Deuwedd 

Mae’r graff canlynol yn dangos yr achosion o odro deuwedd yn ystod y profion dynamig, 
wedi’u mynegi fel canran o’r holl fuchod a brofwyd yn ystod yr ymweliad hwnnw. Mae’r 
llinell oren yn cynrychioli’r lefel monitro, sef y lefel a ystyrir yn dderbyniol gan y diwydiant, 
ond mae’r llinell goch yn dangos y lefel ymyrryd neu’r lefel lle argymhellir y dylid gweithredu 
(Ffigur 7): 
 
 
 
  



Ffigur 7. Achosion o odro deuwedd 

 
 

Gor-odro 

Mae’r graff canlynol yn dangos yr achosion o or-odro yn ystod pob prawf dynamig, wedi’u 
mynegi fel canran o’r holl fuchod a gafodd eu profi yn ystod yr ymweliad hwnnw. Mae’r 
llinell oren yn cynrychioli’r lefel monitro, ond mae’r llinell goch yn dangos y lefel ymyrryd. 
Mae’r saethau gwyrdd yn dangos y cyfnod amser pan digwyddodd yr ymyriad. Yn yr achos 
hwn, roedd yr ymyriad yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud â thoriad yn llif y llaeth 
neu oedi rhwng atal y gwacter a thynnu’r unedau, neu’r ddau (Ffigur 8): 
 
Ffigur 8. Achosion o or-odro 

 



Llif Llaeth Gwael o’r Fuwch 

Mae’r graff canlynol yn dangos yr achosion o lif gwael o’r deth yn ystod pob prawf dynamig, 
wedi’u mynegi fel canran o’r holl fuchod a brofwyd yn ystod yr ymweliad hwnnw. Mae’r 
llinell oren yn cynrychioli’r lefel monitro, ond mae’r llinell goch yn dangos y lefel ymyrryd. 
Mae’r saethau gwyrdd yn dangos y cyfnod amser pan ddigwyddodd yr ymyriad (Ffigur 9): 
 
Ffigur 9. Achosion o lif llaeth gwael o’r deth 

 
 

Ffit y Leinin yn Wael 

Mae’r graff canlynol yn dangos yr achosion a gofnodwyd o ffit leinin gwael yn ystod pob 
prawf dynamig, wedi’u mynegi fel canran o’r holl fuchod a brofwyd yn ystod yr ymweliad 
hwnnw. Mae’r llinell oren yn cynrychioli’r lefel monitro, ond mae’r llinell goch yn dangos y 
lefel ymyrryd. Mae’r saethau gwyrdd yn dangos y cyfnod amser pan ddigwyddodd yr 
ymyriad. Yn yr achos hwn, roedd y camau ymyrryd yn rhoi sylw i broblemau yn ymwneud â 
chyfnewid y leinin am leinin yr un fath â’r un presennol neu ei gyfnewid am leinin a oedd yn 
cyfateb i faint cyfartalog tethi’r fuches neu’r ddau (Ffigur 10): 
 

  



Ffigur 10. Achosion o ffit y leinin yn wael 

 
 

Leinin yn Llithro 

Mae’r graff canlynol yn dangos yr achosion a gofnodwyd o’r leinin yn llithro yn ystod pob 
prawf dynamig, wedi’u mynegi fel canran o’r holl fuchod a gafodd eu profi yn ystod yr 
ymweliad hwnnw. Mae’r llinell oren yn cynrychioli’r lefel monitro, ond mae’r llinell goch yn 
dangos y lefel ymyrryd (Ffigur 11): 
 
  



Ffigur 11. Achosion o leinin yn llithro 
 

 
 

Pylsadu’r Offer Llaeth  

Mae’r graff canlynol yn dangos yr achosion o broblemau pylsadu a gofnodwyd yn ystod pob 
prawf dynamig, wedi’u mynegi fel canran o’r holl offer pylsadu a brofwyd yn ystod yr 
ymweliad hwnnw. Mae’r llinell goch yn dangos y lefel ymyrryd. Mae’r saethau gwyrdd yn 
dangos y cyfnod amser pan digwyddodd yr ymyriad. Yn yr achos hwn, gwnaeth yr ymyriadau 
roi sylw i un neu ragor o’r meysydd pylsadu a oedd o ddiddordeb (Ffigur 12): 
 
Ffigur 12. Achosion o broblemau pylsadu 
 

 
 

Mesur Tethi 



Mae’r tablau canlynol yn amlinellu canfyddiadau’r sgoriau tethi ar bob fferm a gymerodd 
ran (Tabl 8a): 
 
Tabl 8a. Canlyniadau sgorio tethi  

 Fferm A 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Cymedr 

Rhifyddol 

48.33 26 47.54 26 43.20 25.95 41.04 24.00 40.63 24.06 43.92 22.38 

Gwyriad 

Safonol 

8.84 4.02 8.52 3.78 7.29 5.58 7.39 4.54 7.10 4.75 6.75 4.72 

Canolrif 48 26 48 26 42 26 42 24 40 24 43 20 

 Fferm B 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Cymedr 

Rhifyddol 

38.91 21.12 38.21 20.88 37.67 20.00 36.93 20.67 40.67 20.33 34.00 20.94 

Gwyriad 

Safonol 

7.31 3.77 6.91 3.24 6.26 2.99 9.04 3.27 4.28 3.16 5.70 4.75 

Canolrif 40 20 40 20 38 19 38 20 40 20 32 22 

 Fferm C 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Cymedr 

Rhifyddol 

42.11 24.08 41.56 23.22 44.19 22.67 39.72 21.44 38.17 21.53 40.57 21.59 

Gwyriad 

Safonol  

7.12 4.05 6.48 3.70 8.09 3.84 5.84 4.03 5.54 3.82 7.31 4.53 

Canolrif 42 22 42 22 44 22 40 22 40 20 40 20 

 Fferm D 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Hyd 

(mm) 

Lled 

(mm) 

Cymedr 

Rhifyddol 

41.21 25.12 40.78 24.85 42.10 24 41.89 23.70 38.35 22.55 37.21 21.98 

Gwyriad 

Safonol 

7.83 4.61 7.09 4.04 6.78 4.97 7.02 4.23 4.96 3.48 6.84 3.87 

Canolrif 42 24 42 24 42 23 42 24 38 24 40 24 

 



Mae crynodeb o’r canlyniadau ar gyfer pob fferm a gymerodd ran fel a ganlyn (Tabl 8b): 
 

Tabl 8b. Crynodeb o’r canlyniadau ar gyfer pob fferm  

  Fferm A Fferm B Fferm C Fferm D 

Cymedr 
Rhifyddol 

Hyd (mm) 44.11 37.73 41.05 40.26 

Lled (mm) 24.73 20.66 22.42 23.70 

Gwyriad 
Safonol 

Hyd (mm) 7.65 6.58 6.73 6.75 

Lled (mm) 4.57 3.53 4.00 4.20 

Canolrif Hyd (mm) 43.83 38.00 41.33 41.00 

Lled (mm) 24.33 20.17 21.33 23.83 
 

Bacterioleg a Sensitifrwydd 

Er mai’r bwriad gwreiddiol oedd cyflwyno cynifer â phosibl o samplau llaeth di-haint o 

achosion mastitis clinigol, mewn gwirionedd cafwyd canlyniadau amrywiol o’r rhan hon o’r 

prosiect gan fod rhai cyfranogwyr yn cyflwyno samplau yn fwy diwyd nag eraill. Oherwydd 

hyn, penderfynwyd na fyddem yn gwneud sylw ar y newidyn hwn. At hyn, dewisodd y 

milfeddyg arweiniol nifer o wartheg â mastitis is-glinigol o ddata cofnodion llaeth y fferm er 

mwyn casglu sampl llaeth di-haint. Mae niferoedd y samplau llaeth a gasglwyd a’r 

pathogenau cysylltiedig wedi’u dangos yn y tabl isod. Roedd casgliadau cymysg yn nifer o’r 

meithriniadau (Tabl 9): 

 

Tabl 9. Pathogenau a gafodd eu canfod mewn samplau llaeth 

 Fferm A 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Cyfanswm y 

Samplau 

11 13 26 31 22 18 

NSF 4 2 8 9 5 3 

       

Colifformau 3 4 9 8 14 10 

Strep uberis 3 2 3 5 2 1 

Coag. +ve Staphs 1 3 6 6 2 3 

Staph aureus 2 3 4 5 3 3 

 Fferm B 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Cyfanswm y 

Samplau 

14 16 26 28 21 14 

NSF 3 2 4 2 6 5 

       

Colifformau 6 10 12 14 9 3 

Strep uberis 3 5 10 8 4 4 

Coag. +ve Staphs 4 3 4 6 4 3 



Staph aureus 0 0 0 1 0 0 

 Fferm C 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Cyfanswm y 

Samplau 

12 22 29 24 20 17 

NSF 3 5 7 2 3 1 

       

Colifformau 8 14 16 20 16 13 

Strep uberis 2 2 3 1 2 1 

Coag. +ve Staphs 1 2 4 3 2 2 

Staph aureus 0 1 0 0 0 0 

 Fferm D 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Cyfanswm y 

Samplau 

10 18 24 26 24 12 

NSF 3 1 5 5 3 2 

       

Colifformau 6 17 16 19 21 6 

Strep uberis 1 0 3 0 0 2 

Coag. +ve Staphs 1 0 2 2 0 3 

Staph aureus 0 0 0 0 0 0 

 

 

  



Sgorio Tethi 

Mae’r graff canlynol yn dangos canlyniadau sgorio’r tethi yn ystod pob prawf dynamig, 

wedi’u mynegi fel canran (Ffigur 13): 

 

Ffigur 13. Sgorio tethi 

 

 

Cyfrifon Celloedd Somatig y Tanciau Llaeth 

Mae’r graff canlynol yn dangos canlyniadau cyfrifon celloedd somatig y tanciau llaeth 

(BTSCC), wedi’u mynegi fel miloedd o gelloedd somatig fesul mililitr (Ffigur 14): 

 

 

 

 

 



Ffigur 14. Cyfrifon celloedd somatig y tanciau llaeth  

 
 

Bactoscan y Tanciau Llaeth  

Mae’r graff canlynol yn dangos canlyniadau bactoscan y tanciau llaeth (BACTO), wedi’u 

mynegi fel miloedd o facteria fesul mililitr (Ffigur 15): 

Ffigur 15. Canlyniadau Bactoscan y tanciau llaeth 

 
 

Achosion o Fastitis Clinigol (Chwarter) 

Roedd yr achosion o fastitis a gofnodwyd gan y ffermydd fesul buwch neu fesul chwarter a 

effeithiwyd yn is na’r disgwyl drwy gydol y prosiect. Mewn rhai buchesi, dim ond yr achosion 

hynny o fastitis a oedd yn gofyn am driniaeth a gafodd eu cofnodi yn y llyfr 

meddyginiaethau, ond roedd manylion pellach ar goll, fel y chwarter yr effeithiwyd arno. 



Ac eithrio un fuches, roedd yr achosion o fastitis clinigol a gafodd eu cyfrif yn llawer rhy isel, 

rhwng tua 15% ac 80%. Oherwydd hyn, penderfynwyd na fyddem yn rhoi unrhyw sylwadau 

ar y newidyn hwn. 

 

Defnyddio Gwrthfiotigau i Drin Mastitis  

Cyfrifwyd y defnydd o driniaethau gwrthficrobaidd i drin mastitis yn y buchesi dan sylw, gan 

gofio bod rhai ffermwyr yn defnyddio triniaethau gwrthficrobaidd y gellir eu chwistrellu yn 

hytrach na thriniaethau rhyng-laethol fel rhan o’u protocol safonol i drin mastitis.  

 

Mae’r graff canlynol yn dangos y defnydd a wnaed o wrthfiotigau i drin mastitis, wedi’i 

fynegi fel miligramau o wrthficrobau a ddefnyddiwyd fesul kilogram o bwysau byw corff 

safonol (Ffigur 16): 

Ffigur 16. Defnydd o driniaethau gwrthficrobaidd (AMU) i drin mastitis ar draws y pedair 

fferm 

 
 

Mae’r dadansoddiad ystadegol ar gyfer y tri grŵp o newidynnau wedi’i ddangos isod. Mae’r 

cyfrifiadau yn seiliedig ar sylwadau ar lefel buchod unigol ar gyfer pob un o ganlyniadau 

newidynnau’r grŵp profion dynamig a’r grŵp canlyniadau eilaidd, yn ogystal ag arsylwadau 

ar lefel buches ar gyfer y grŵp canlyniadau cynradd. Y gwerthoedd yw amlder N (%), 

cyfernod atchwel llinol, cyfwng hyder 95%, gwerth P a’i ddehongliad. Defnyddir 

dadansoddiad atchwel effeithiau cymysg aml-lefel (wedi’i addasu) gyda’r fferm fel effaith ar 

hap ar 666 o fuchod ar gyfer y grŵp profion dynamig a 162 o fuchod eraill ar gyfer y profion 

pylsadu, 1,731 o fuchod ar gyfer sgorio tethi a 456 o fesuriadau’r tanc llaeth (Tabl 10): 

  



 

Tabl 10. Dadansoddiad ystadegol ar gyfer grwpiau canlyniadau’r newidynnau 

 Amlder 

N= (%) 

Cyfernod atchwel llinol  

(95% Cyfwng hyder) 

Gwerth 

P –  

Dehongliad 

Llif Llaeth Deuwedd 38 (5.70) Ni ddefnyddiwyd unrhyw becynnau ymyrraeth perthnasol 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Ddim yn gymwys 

  

Gor-odro 421 (63.21) -0.21 (-0.34 - -0.11) 0.006 Tystiolaeth Gadarn  

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Cyfnod amser (T1 i T6), Natur yr Ymweliad (Rheolydd neu Ymyriad) 

  

Llif Llaeth Gwael o’r Fuwch  76 (11.41) -0.42 (-0.78 - -0.04) 0.036 Rhywfaint o 

Dystiolaeth 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Cyfnod amser (T1 i T6), Natur yr Ymweliad (Rheolydd neu Ymyriad) 

  

Ffit y Leinin yn Wael  375 (56.30) -0.07 (-0.24 - +0.09) 0.081 Tystiolaeth Annigonol 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Dim  

  

Leinin yn Llithro 7 (1.05) Ni chafodd unrhyw becynnau ymyrraeth perthnasol eu 

defnyddio 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Ddim yn gymwys 

  

Pylsadu’r Offer Llaeth  161 (24.17) -0.48 (-0.73 - -0.28) 0.002 Tystiolaeth Gadarn 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Cyfnod amser (T1 i T6), Natur yr Ymweliad (Rheolydd neu Ymyriad) 

  

Sgorio Tethi 364 (21.03) -0.12 (-0.25 - -0.04) 0.028 Rhywfaint o 

Dystiolaeth 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Cyfnod amser (T1 i T6), Natur yr Ymweliad (Rheolydd neu Ymyriad) 

  

Cyfrifon Celloedd Somatig 

Tanciau Llaeth 

118 (25.87) -3.86 (-5.78 - -1.91) 0.008 Tystiolaeth Gadarn 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf  Cyfnod amser (T1 i T6), Natur yr Ymweliad (Rheolydd neu Ymyriad) 

  

Bactoscan y Tanciau Llaeth 19 (4.16) -6.12 (-21.87 - +12.34) 0.059 Tystiolaeth Annigonol 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Dim  

  

Mastitis AMU Ddim yn 

gymwys 

-0.03 (-0.81 - +1.09) 0.068 Tystiolaeth Annigonol 

Daroganwyr Canlyniadau Cryf Dim 

 
  



 
8. Trafodaeth 

 

Nod y prosiect hwn oedd archwilio effaith cyfres o ymyriadau ar iechyd y pwrs/cadair 

buchesi godro, gan ddefnyddio profion dynamig mewn parlyrau godro fel un o’r dulliau o 

wneud penderfyniadau. Mae hwn yn brosiect cymhleth oherwydd y lefelau niferus a gafodd 

eu monitro. Gan fod nifer y cyfranogwyr a’r gwartheg a gofrestrwyd yn gymharol fach, 

dylai’r prosiect hwn gael ei weld fel astudiaeth a fydd yn cynhyrchu damcaniaeth. Rydym yn 

gobeithio y bydd y prosiect hwn yn arwain at dreialon ymchwil tebyg eraill ar raddfa fwy. 

 

Mae’n bwysig cofio hefyd nad nod y prosiect oedd canfod a yw ymyriadau penodol yn 

effeithio ar iechyd y pwrs/cadair yn y buchesi. Roedd pob pecyn o ymyriadau yn berthnasol i 

fonitro perfformiad pob buches, yn ogystal â’r hyn a oedd yn ymarferol i’w roi ar waith ym 

mhob buches. Yn olaf, mae’n werth ailadrodd bod y gwaith monitro wedi cael ei wneud ar 

lefel buchod unigol, ond cafodd y pecynnau o ymyriadau y cyfeiriwyd atynt yn flaenorol a 

chanfyddiadau’r prosiect hwn eu cymhwyso at y buchesi. 

 

O blith y set gwreiddiol o ganlyniadau, gwnaethom benderfynu peidio â chynnwys nifer 

ohonynt yn y model terfynol. Ar sail canlyniadau’r grŵp profion dynamig, nid oedd yn 

ymddangos bod llif llaeth deuwedd a leinin yn llithro yn broblem i unrhyw un o’r 

cyfranogwyr yn ystod y prosiect. Mae hyn yn ganfyddiad gwych sy’n dangos bod y 

cyfranogwyr hyn yn rheoli’r meysydd hyn yn effeithlon. Ar y llaw arall, nid yw hyn yn golygu 

nad yw llif llaeth deuwedd a leinin yn llithro yn ffactorau sy’n cyfrannu at iechyd y 

pwrs/cadair ar ffermydd llaeth eraill yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig. Mae angen 

cynnal astudiaeth ehangach i ddeall graddfa’r ddau newidyn hyn, os ydynt yn bodoli o gwbl. 

 

At hyn, penderfynwyd na ddylid cynnwys Achosion o Fastitis Clinigol yn y model. Er bod y 

cyfranogwyr yn cofnodi achosion o fastitis, mae’n ymddangos eu bod yn dangos tuedd 

sylweddol drwy gofnodi achosion clinigol a oedd yn gofyn am driniaeth gwrthficrobaidd. 

Bydd anifeilaid yr effeithiwyd arnynt gan achosion clinigol llai dwys o fastitis a achosir gan 

facteria fel colifformau, yn aml iawn yn gwella heb unrhyw ymyrraeth ac felly ni fydd angen 

triniaeth gwrthfiotig arnynt. O’r herwydd, mae’n bosibl nad yw achosion clinigol llai difrifol 

yn cael eu cofnodi ac roeddem yn pryderu y byddai cynnwys canlyniad y newidyn hwn yn y 

model o bosibl yn tanseilio canlyniadau eraill y prosiect. 

 

Canfu’r prosiect hwn dystiolaeth gadarn (gwerth P 0.006) fod yr achosion o or-odro yn y 

fuches yn gostwng 21% am bob pecyn o ymyriadau a gafodd eu rhoi ar waith, wedi’i addasu 

ar gyfer y cyfnod amser a natur yr ymweliad (Stata, 95% CI -34% i -11%). Gor-odro yw un o’r 

dulliau cynradd o achosi difrod i flaen y deth, sef un o’r rhwystrau niferus ar y pwrs/cadair 

rhag atal haint yn y chwarren laeth. Mae rhai cynhyrchwyr yn aml yn credu ar gam fod 

awtomatiaeth yn arwain at fwy o effeithlonrwydd. Dangosodd y prosiect hwn nad oedd 



llawer o’r offer awtomatig i dynnu’r clwstwr oddi ar y tethi (ACR) yn gweithio’n iawn gan 

olygu bod y chwarter yn cael ei or-odro. Ym marn yr awdur, y prif ffactor sy’n cyfrannu at y 

ffaith nad yw’r offer ACR yn gweithio’n iawn yw’r diffyg profion ar y teclynnau hynny. Nid 

yw’r prawf statig y mae’n rhaid i bob parlwr godro ei gynnal o leiaf unwaith y flwyddyn yn 

cynnwys archwiliad o’r ACR. Felly, petai profion ACR yn dod yn orfodol, byddai hyn yn golygu 

bod unrhyw broblemau â’r offer ACR yn dod i’r amlwg yn amlach a dylai unrhyw welliannau 

ym mherfformiad yr offer ACR arwain at wella iechyd y pwrs/cadair. 

 

Mae’r astudiaeth hon wedi canfod rhywfaint o dystiolaeth (gwerth P 0.036) bod yr achosion 

o lif llaeth gwael o’r deth wedi gostwng 42% am bob pecyn ymyrraeth a gyflwynwyd yn y 

fuches, wedi’i addasu ar gyfer y cyfnod amser a natur yr ymweliad (Stata, 95% CI -78% i -

4%). Roedd y canfyddiad hwn yn berthnasol i un o’r cyfranogwyr yn unig, a oedd wedi gosod 

uned ôl-fflysio, flynyddoedd ar ôl gosod y peiriannau godro. Mae unedau o’r fath yn dod yn 

boblogaidd a’u nod yw glanhau’r uned laeth â dŵr poeth a diheintydd ar ôl ei thynnu o’r 

fuwch a chyn ei gosod ar y fuwch nesaf. Credir y bydd proses lanhau o’r fath yn lleihau nifer 

y bacteria y tu mewn i’r leinin gan leihau’r tebygolrwydd y bydd y fuwch nesaf yn cael ei 

heintio. Er i’r uned ôl-fflysio penodol hon gael ei hargymell gan y sawl a osododd 

peiriannau’r parlwr godro, ni chafodd ei chynhyrchu gan wneuthurwr y peiriannau godro 

hynny. Daeth problem llif llaeth gwael o’r deth yn fwy amlwg ar adegau pan oedd mwy o 

laeth yn cael ei gynhyrchu fesul buwch. Wrth i fwy o laeth gael ei dynnu o’r buchod, roedd 

yn rhaid i’r peiriannau wthio’r symiau mwy o laeth drwy’r uned ôl-fflysio oedd bron i hanner 

diamedr mewnol y tiwb llaeth hir cyfagos cyn ac ar ôl y man lle cafodd ei osod. Mae 

cyfyngiadau o’r fath yn y llinellau llaeth yn amharu ar lif y llaeth ac yn newid y patrwm o lif 

llilin i chwyrliadau. Mae amharu ar lif y llaeth yn cynyddu’r risg y bydd y llaeth yn aros yn 

llonydd a ffurfio chwyrliadau a throlifau, yn enwedig o amgylch blaen y deth. Os yw’r llaeth 

yn chwyrlïo o amgylch blaen y deth, sydd yn ei thro yn gorfod agor yn ystod y cyfnod pan 

fydd llaeth yn llifo allan, mae pryder y bydd hyn yn arwain at newid cyfeiriad llif y llaeth ac y 

bydd y llaeth yn mynd yn ôl i seston y deth a’r chwarter llaethol gan gario pathogenau 

mastitis niweidiol gydag ef. 

 

Ni wnaeth y gwaith ymchwil hwn ddod o hyd i dystiolaeth ddigonol (gwerth P 0.081) i 

ddangos bod pob pecyn o ymyriadau a gyflwynwyd yn y fuches wedi cael effaith ar yr 

achosion o ffit leinin gwael, gan wneud addasiadau am y cyfnod amser a natur yr ymweliad 

(Stata, 95% CI -24% i +9%). Mae nifer o resymau dros y canfyddiad hwn. Roedd maint 

cyfartalog y tethi yn amrywio ym mhob buches a rhwng y ffermydd gwahanol. Er enghraifft, 

ar gyfartaledd roedd tethi’r buchod ar Fferm A yn hirach ac yn lletach na’r buchod ar y 

ffermydd eraill. Yn bwysicach fyth, roedd maint y tethi yn amrywio rhwng buchod yn yr un 

fuches, a gwelwyd mai’r gwyriad safonol isaf ar gyfer lled tethi oedd 3.53 milimetr yn Fferm 

B a’r gwyriad safonol uchaf ar gyfer lled tethi oedd 5.47 milimetr yn Fferm A. Mae hyn yn 

ystyriaeth bwysig wrth benderfynu pa fath o ffit leinin y dylid ei ddewis. Mae’n rhaid i’r ffit 

leinin newydd fod yn addas i 80% o leiaf o’r buchod godro yn y fuches. Nid oedd buchesi 



amrywiol, fel y rhai a oedd yn cymryd rhan, ar gael bob amser i gyrraedd y targed 

cydymffurfio o 80%. At hyn, mae’n rhaid i leinin tethi a gynhyrchir gydymffurfio â safonau 

sicrwydd ffermydd a phrynwyr llaeth, ac nid yw hyn yn wir am lawer o’r cynnyrch ar y 

farchnad. At hyn, nid yw gwneuthurwyr leinin tethi yn cynhyrchu nifer mawr o feintiau 

leinin, yn hytrach maent yn cynhyrchu nifer cyfyngedig. Yn olaf, wrth newid maint leinin y 

tethi er mwyn gwella ffit y leinin, mae’n rhaid newid y gragen galed sy’n eu hamgylchynu a 

gall hyn olygu buddsoddiad mawr. 

 

Mae gwella ffit y leinin yn golygu bod gwell cyswllt rhwng y deth â cheg siambr y leinin gan 

leihau faint o aer sy’n cael ei ollwng i’r peiriant llaeth. Unwaith y bydd yr unedau llaeth yn 

cael eu cysylltu â’r pwrs/cadair ac mae’r broses odro yn dechrau, mae croen y deth yn 

chwyddo ychydig. Os yw’r leinin llaeth yn ffitio’n berffaith, mae’r ffit cyfforddus rhwng y 

deth a’r leinin yn selio unrhyw fylchau ar y leinin llaeth gan olygu bod llai o aer yn cael ei 

ollwng heb reolaeth i’r peiriant godro. Ar y llaw arall, os nad yw’r leinin yn ffitio’n dda, mae 

hyn yn golygu bod mwy o aer yn gollwng i’r peiriant godro gan amharu ar lif y llaeth. Ym 

marn yr awdur, nid oedd tystiolaeth ddigonol i ddangos bod y pecynnau ymyrraeth wedi 

cael unrhyw effaith ar yr achosion o ffit leinin gwael, gan fod y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr 

wedi dewis peidio â rhoi sylw i’r mater hwn. Mae mynd i’r afael â phroblemau yn ymwneud 

â ffit leinin gwael yn golygu costau uwch, ac nid oedd yn amlwg i ba raddau y byddai datrys y 

problemau hyn yn gwella iechyd y pwrs/cadair. Mae angen cynnal astudiaethau ymarferol ar 

raddfa eang i feintioli’r effaith y bydd gwelliannau ym maes ffit leinin gwael yn effeithio ar 

iechyd y pwrs/cadair. 

 

Canfu’r prosiect hwn dystiolaeth gadarn (gwerth P 0.002) a oedd yn dangos, am bob pecyn o 

ymyriadau a roddwyd ar waith yn y fuches, bod yr achosion o bylsadu llaeth annigonol gan y 

peiriannau godro wedi lleihau 48%, gan wneud addasiadau ar gyfer y cyfnod amser a natur 

yr ymweliad (Stata, 95% CI -73% i -28%). Mae pylsadu’r peiriannau godro yn cynnwys sawl 

agwedd ar berfformiad peiriannau godro ac er na chafodd yr astudiaeth hon ei chynllunio i 

ystyried pob elfen yn fanwl, roedd nifer o ymyriadau ar gael. Mewn realiti, roedd y 

pecynnau o ymyriadau a gafodd eu rhoi ar waith yn gysylltiedig fel arfer â swyddogaeth 

pylsadwyr unigol a glendid y tiwbiau pylsadu hir. Dros amser, mae’r pylsadwyr a’r tiwbiau 

pylsadu yn cael eu halogi gan lwch a llysnafedd, gan olygu eu bod yn llai effeithiol wrth 

gludo gwactod i wahanol rannau’r peiriannau godro. Ar ôl glanhau neu gyfnewid y 

pylsadwyr a’r pibelli pylsadu, canfu’r prosiect hwn fod y gwelliannau yn y rhannau hynny yn 

amlwg iawn yn y prawf dynamig nesaf. Dylai hyn godi pwynt pwysig ynglŷn â phryd dylai’r 

rhannau hyn o’r peiriannau godro gael eu harchwilio’n rheolaidd er mwyn canfod arwyddion 

cynnar nad ydynt yn perfformio ar eu gorau. Byddai’n bosibl gwneud hyn wrth gynnal prawf 

statig blynyddol gorfodol ar y peiriannau godro, ond ym mhrofiad yr awdur nid yw’r 

archwiliadau hyn bob amser yn cael eu cynnal. 

 



Canfu’r astudiaeth hon rhywfaint o dystiolaeth (gwerth P 0.028) a oedd yn dangos, am bob 

pecyn o ymyriadau a gafodd eu rhoi ar waith yn y fuches, bod yr achosion cyfartalog o 

gylchoedd garw a chylchoedd garw iawn a welwyd wrth sgorio blaen y tethi wedi gostwng 

12%, gan wneud addasiadau ar gyfer y cyfnod amser a natur yr ymweliad (Stata, 95% CI -

25% i -4%). Damcaniaeth y prosiect hwn yw y bydd rhoi pecynnau ymyrraeth ar waith ar sail 

canfyddiadau pob prawf dynamig yn arwain at wella iechyd y pwrs/cadair, ac y bydd hyn yn 

ei dro yn arwain at sgoriau tethi gwell. Mae’r astudiaeth eisoes wedi gweld tystiolaeth 

gadarn bod hyn yn lleihau Gor-odro, a rhywfaint o dystiolaeth bod hyn yn lleihau Llif Gwael 

o’r Fuwch a thystiolaeth gadarn bod hyn yn lleihau Pylsadu annigonol y Peiriannau Godro. 

Ym marn yr awdur, roedd y tri ffactor hyn yn golygu bod llai o gysylltiad rhwng pob teth â 

lefelau diangen o wactod hir ar flaen y deth, yn enwedig ar yr adegau pan fydd llif llaeth yn 

isel. Yn y pen draw, mae sicrhau bod blaen y deth yn iach yn cynnig amddiffyniad mwy 

effeithiol i atal mastitis clinigol ac is-glinigol. 

 

Mae’r gwaith ymchwil hwn wedi canfod tystiolaeth gadarn (gwerth P 0.008) sy’n dangos, am 

bob pecyn o ymyriadau a gafodd eu rhoi ar waith yn y fuches, bod cyfrif cyfartalog y 

celloedd somatig yn y tanc llaeth wedi lleihau 3.86 x1,000/ml, gan wneud addasiadau ar 

gyfer y cyfnod amser a natur yr ymweliad (Stata, 95% CI -5.78 x1,000/ml i -1.91 x1,000/ml). 

Er nad oedd ymchwilio i bob maes sy’n cyfrannu at wella cyfrifon celloedd somatig y tanc 

llaeth yn rhan o gylch gorchwyl y prosiect cyfyngedig hwn, mae’r dystiolaeth gadarn a 

ddaeth i’r amlwg yma yn gyson â damcaniaeth yr astudiaeth hon. Yn benodol, bydd 

gwelliannau yng nghyfrif celloedd somatig y tanc llaeth (BTSCC) yn sgil canlyniadau sgoriau 

tethi gwell, gan ddilyn cynnydd yng nghanfyddiadau’r profion dynamig. 

  

Ni wnaeth y prosiect hwn ganfod tystiolaeth ddigonol (gwerth P 0.059) a oedd yn dangos, 

am bob pecyn o ymyriadau a gafodd eu rhoi ar waith yn y fuches, nad oeddynt wedi cael 

effaith ar gyfrif celloedd somatig y tanc llaeth (BACTO), gan wneud addasiadau ar gyfer y 

cyfnod amser a natur yr ymweliad (Stata, 95% CI -21.87 x1,000/ml i +12.34 x1,000/ml). Er 

bod ymchwilio i bob maes sy’n cyfrannu at welliannau yn bactostan y tanc llaeth hefyd y tu 

hwnt i gylch gorchwyl y prosiect cyfyngedig hwn, roedd perfformiad cyffredinol y canlyniad 

hwn ar bob fferm yn foddhaol, a 4.16% yn unig o ddarlleniadau bactostan yr holl danciau 

llaeth oedd yn gwarantu ymyrraeth. Felly, nid gwella BACTO oedd nod y rhan fwyaf o’r 

pecynnau ymyrraeth a roddwyd ar waith. Mae angen cynnal astudiaeth ehangach er mwyn 

dod i gasgliadau mwy clir yn y maes hwn. 

  

Ni wnaeth yr astudiaeth hon ddod o hyd i dystiolaeth ddigonol (gwerth P 0.068) a oedd yn 

dangos, ar gyfer pob pecyn o ymyriadau a roddwyd ar waith yn y fuches, nad oeddynt wedi 

cael unrhyw effaith o gwbl ar gyfartaledd AMU y mastitis, gan wneud addasiadau ar gyfer y 

cyfnod amser a natur yr ymweliad (Stata, 95% CI -0.81 mg/kg to +1.09 mg/kg). Er bod cynnal 

archwiliad manwl o’r cysylltiadau rhwng newidynnau perthnasol a lleihad yn y defnydd o 

baratoadau gwrthficrobaidd ar gyfer trin mastitis y tu hwnt i’r astudiaeth hon, roedd lefelau 



AMU cyffredinol pob buches yn dderbyniol. At hyn, ni chafodd sawl achos o fastitis clinigol 

ei drin â gwrthficrobau fel mater o drefn mewn rhai buchesi. Yn benodol, cafodd achosion o 

dolchenni llaeth, ond heb symptomau cysylltiedig fel llid yn y chwarren laeth neu 

symptomau cyffredinol, eu trin â therapi ategol yn unig a chafodd y llaeth o’r achosion hyn 

ei daflu. Er mwyn nodi union effaith ein pecyn o ymyriadau ar AMU mae angen cynnal 

astudiaeth fanylach, gyda sampl poblogaeth sylweddol mwy o faint. 

 

9. Casgliadau 

 

Gweithiodd y prosiect hwn â phedair system laeth amrywiol gan ddod i’r casgliad bod 

profion dynamig yn y parlwr godro yn arwain at newidiadau i’r peiriannau godro a’r drefn 

odro sydd, yn eu tro, yn arwain at newidiadau cadarnhaol o ran iechyd y pwrs. Mae’r 

effeithiau hyn yn amlochrog, mae’r milfeddygon ar eu hennill, mae’r buchod ar eu hennill, 

yn ogystal â’r fenter ffermio.  

 

 

 

10. Gwrthdaro buddiant 

 

Mae’r awdur yn cynnig gwasanaeth profion dynamig annibynnol mewn parlyrau godro ar 

gyfer cleientiaid llaeth, gan ganolbwyntio ar iechyd y pwrs/cadair a gwella ansawdd y llaeth. 
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