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Prosiect Rheoli Parasitiaid

Nodau ac Amcanion y Prosiect:  Cyflwyno newidiadau ar y fferm

Gweithio gyda rhwydwaith o ffermwyr ledled Cymru i:

o Roi cyngor ac argymhellion diweddaraf SCOPS a COWS ar

waith.

o Monitro baich llyngyr yn rheolaidd drwy brofion cyfrif wyau

ysgarthol (FEC) gan ddefnyddio adnodd FECPAKG2 a 

ddefnyddiwyd ar bob safle ffocws.

o Profi am ymwrthedd/effeithlonrwydd anthelminitigau. 

Rheoli sefyllfaoedd lle mae gwahanol ymwrthedd yn

bresennol.

o Gwella perfformiad stoc drwy reoli baich parasitiaid ac 

ymwrthedd yn fwy effeithiol.

o Arafu datblygiad ymwrthedd i driniaethau llyngyr eraill –

yn enwedig y triniaethau 4ydd a 5ed cenhedlaeth newydd. 



Prosiect Rheoli Parasitiaid

Ffermwyr y Prosiect

Cafodd 9 safle ffocws ei recriwtio

Roedd 7 o’r 9 yn canolbwyntio ar ddefaid – dyna fydd ffocws y gweminar

hwn

Farmer Name Farm name Address County
Primary 

Focus

No. Samples 

Submitted

David Lewis Halghton Hall Bangor on Dee Wrexham Sheep 17

James Powell Dolygarn Llanbadarn Fynydd Powys Sheep 16

Irwel Jones Aberbranddu Pumsaint Carmarthenshire Sheep 19

Glyn Davies Cothivale Crugybar Carmarthenshire Sheep 10

Rhodri Lloyd-Williams Moelgolomen Talybont Ceredigion Sheep 19

Hywel Davies Celyn Mawr Llanwddyn Powys Sheep 21

Nicola Drew College Farm Trefecca Powys Sheep 16

John a Ianto Pari Fferm Carreg Plas Aberdaron Gwynedd Cattle 13

David Jones Hardwick Farm Abergavenny Monmouthshire Cattle (Dairy) 3

Gareth Thomas Tregyrnig Cemaes Bay Anglesey Cattle 3



Canolbwyntio ar barasitiaid mewn ŵyn yn

y gwanwyn
Nematodirus a Phrofion FEC

Canolbwyntio ar ŵyn ym mis Ebrill a Mai

Nematodirus – prif ffocws ar gyfer triniaethau

llyngyr

Nid yw llyngyr eraill (Strongyle) yn cael eu hystyried

yn aml ar yr adeg hon

2 gwestiwn yr oeddem eisiau ei ofyn yn ystod y 

prosiect

1. Allwn ni ddefnyddio FEC ar gyfer ŵyn yn y gwanwyn?

2. Ai dos gwyn (1BZ) yw’r driniaeth orau ar yr adeg

yma o’r flwyddyn?



Cylch Bywyd Nematodirus

Yn gysylltiedig

gyda’r

gwanwyn

Yn yr Hydref 

hefyd – ail 

ddeoriad



Beth sydd angen ei ystyried?

Hanes y caeau sy’n cael eu pori

Oedran a chyflwr yr ŵyn

Arwyddion clinigol (ysgothi, dadhydradedig, marwolaethau sydyn)

Defnyddiwch ragolwg Nematodirus SCOPS i’ch cynorthwyo

www.scops.org.uk

http://www.scops.org.uk/


C1.  Allwn ni ddefnyddio FEC ar gyfer ŵyn yn y 

gwanwyn?

Mae nifer yn cynghori i beidio â phrofi ar yr adeg hon o’r flwyddyn

Risg o glefyd cyn i wyau Nematodirus ymddangos

Ein hateb ni:-

Gallwn – ond mae angen bod yn ofalus wrth ddehongli’r canlyniadau. 

Bydd FEC yn canfod pan fod llyngyr llawn dwf yn bresennol – ond gall problemau

ddigwydd cyn hynny – mae’n bosibl y bydd angen rhoi triniaeth ar FEC isel neu 0. 

(Mae dehongli’r canlyniadau’n allweddol – ystyriwch ffactorau eraill.)

OND — gall wyau ymddangos cyn i arwyddion clinigol ddod i’r amlwg a/neu yn

ystod cyfnodau o risg isel. Mae canlyniadau FEC yn aml wedi helpu i sbarduno

triniaeth yn gynt, gan osgoi colledion posibl o ran perfformiad a lleihau halogiad

gan wyau Nematodirus. 

Yn aml, bydd y prawf FEC yn dangos nifer o wyau Strongyle eraill a allai newid

eich penderfyniad o ran triniaeth.



C2. Ai triniaeth llyngyr gwyn (1BZ) yw’r driniaeth

orau nawr?
Drensh gwyn yw’r opsiwn mae nifer yn ei ddewis ar gyfer y dos cyntaf ac yn

aml yr ail ddos.

Er gwaethaf ymwrthedd eang i driniaeth llyngyr gwyn ymysg llyngyr Strongyle, mae’n

dal i fod yn effeithiol yn erbyn Nematodirus (ceir ychydig o eithriadau yn y DU).

Mae’n ddewis rhad pan fo cymaint o ŵyn ar y tir angen eu dosio – a bydd yn rheoli

parasitiaid ar gamau cynt na thriniaethau llyngyr eraill. 
Ein hateb ni:-

Nid bob amser! 

Os mai Nematodirus yw’r unig fath o lyngyr sy’n cael ei dargedu, mae’n

ymddangos mai drensh gwyn (1-BZ) yw’r dewis gorau.

OND— os oes llyngyr eraill yn bresennol (cyfrif canolig i uchel o lyngyr Strongyle), 

dylai ffermydd gydag ymwrthedd i ddrensh gwyn ddefnyddio triniaethau llyngyr

eraill sy’n effeithiol.

Os nad yw llyngyr Strongyle yn cael eu rheoli’n effeithiol, gallai hynny effeithio ar

berfformiad ŵyn a chyfrannu at halogiad parhaus a mwy o faich llyngyr yn

ddiweddarach yn ystod y tymor.



Beth a ddysgwyd oddi ar y ffermydd a fu’n rhan o’r prosiect?

Cynhaliwyd 19 o brofion ar 7 safle cyn diwedd Mai

Strongyle (porffor) yw’r mwyaf dominyddol yn 11 o’r 15 (73%) FEC positif

Mae lefelau Strongyle yn ddigon uchel mewn 8 o’r 19 prawf (42%) i gyfiawnhau

peidio â defnyddio triniaeth 1BZ (os oes ymwrthedd)



Beth sydd wedi newid ar safleoedd y prosiect? 

Roedd presenoldeb cymaint o wyau Strongyle yn syndod i’n ffermwyr.

Roedd y rhan fwyaf yn gwybod nad yw dos gwyn yn effeithiol ar gyfer llyngyr

Strongyle, felly fe wnaethon nhw newid i ddefnyddio grŵp arall a fyddai’n fwy

effeithiol i drin y ddau fath o lyngyr.

Arweiniodd hyn at ŵyn yn perfformio’n well yn gynnar ar nifer o’r safleoedd fel y 

nodir yn rhai o’r astudiaethau achos.



Astudiaeth Achos – David Lewis, Halghton Hall

Cefndir -

Cynhyrchu 1,200 o ŵyn o 600 o famogiaid a 200 o ŵyn benyw.

Ŵyna ym mis Ion/Chwef – targedu gwerthu ŵyn yn gynnar a bwydo ŵyn ar

ddwysfwyd wedi’i gymysgu gartref.

Cofnodwyd cyfrifon uchel o lyngyr Strongyle ar ddiwedd Ebrill, ychydig o dan 3 

wythnos ar ôl rhoi dos cyntaf o driniaeth llyngyr gwyn.

Roedd dos gwyn yn cael ei ddefnyddio fel arfer fel ail ddos (ac weithiau 3ydd 

dos) gan ei bod yn dymor Nematodirus.

Oherwydd amheuon o ymwrthedd i ddos gwyn, cawsant eu cynghori i

ddefnyddio dos Levamisole (melyn 2LV) ar gyfer yr ail ddos. 

“Ers newid triniaeth llyngyr ar gyfer dos mis Mai, yn seiliedig ar ganlyniadau

FEC a chyngor Techion, mae’r ŵyn wedi gwneud yn wych, ac mae’r mwyafrif

wedi cael eu gwerthu wedi’u pesgi erbyn canol Awst”.



Aastudiaeth Achos– David Lewis, Halghton Hall
Yr effaith. 

Mae’r tabl yn dangos y newid sylweddol ym mherfformiad

ŵyn rhwng y blynyddoedd. Byddai modd cymharu 2018 

gyda blynyddoedd blaenorol.

Roedd ffactorau eraill hefyd wedi cael effaith – rheoli’r

borfa, geneteg ayb.

Tebygolrwydd nad oedd her Strongyle ar ddechrau’r tymor

yn cael ei reoli gan y dos gwyn arferol a roddwyd yn y 

blynyddoedd blaenorol (hyd yn oed ar ôl ei ddefnyddio dro

ar ôl tro) ac yn amharu ar berfformiad ŵyn.

Amcan o fanteision y newid hwn mewn perfformiad ~ £2,600 

Newid mewn gwerth ŵyn dros y tymor – 100 o ŵyn wedi’u gwerthu’n gynt gyda

gwahaniaeth oddeutu £10/pen = £1,000

Lleihad mewn dwysfwyd a brynwyd – arbed 6/7 tunnell o gymysgedd cartref = 

£1,400

Amcan o’r arbedion llafur =  £200

+ mantais o gael mwy o laswellt ar gael i’w bori



Nodyn ynglŷn â chasglu samplau

Gall hyn fod yn heriol gydag ŵyn ifanc! Darnau bychain – chwilio yng

nghanol glaswellt hir yn y gwanwyn (os ydych chi’n lwcus!!).

Ond, mae’n werth y drafferth.

Os ydych chi’n agos at gorlannau, dewch â nhw i mewn a gwahanwch

30/40 o ŵyn i gorlan ar yr ochr am 30 munud.



Pryd dylid cynnal profion a dehongli’r canlyniadau

Pryd?

Dechreuwch brofi pan fo ŵyn yn 5/6 wythnos oed (ni fydd wyau cyn hynny).

Profwch bob grŵp ar wahân lle bo hynny’n ymarferol. Gellir gweld amrywiaeth

sylweddol rhwng caeau, yn enwedig rhwng tir isel a thir uchel ayb gan fod

tymheredd yn factor allweddol ar gyfer deor.

Dehongli’r canlyniadau

Cymerwch ofal ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

Hyd yn oed os maent yn y categori isel/canolig (o dan 500epg – neu hyd yn oed 0), 

byddem yn dal i’ch cynghori i drin ar gyfer Nematodirus os oes hanes ohono, 

tystiolaeth o arwyddion clinigol ac os mae’r amodau’n ffafriol.

Defnyddiwch y rhagolygon Nematodirus www.scops.org.uk

Gofynnwch am help! Siaradwch gyda’ch milfeddyg neu gynghorydd iechyd 

anifeiliaid. 

Pa driniaeth llyngyr ddylwn i’w ddefnyddio?

Os nad oes Strongyle yn bresennol a bod angen triniaeth ar gyfer Nematodirus –

mae dos gwyn yn iawn, ac mae’n debyg mai dyma’r dewis gorau.

Fel arall, defnyddiwch driniaeth sy’n effeithiol ar gyfer Strongyle– ond ydych chi’n

gwybod??

http://www.scops.org.uk/


Crynodeb

Mae problemau gyda parasitiaid y gwanwyn yn anodd ymdrin â nhw.

Gallwch ddefnyddio FEC, ond byddwch yn ofalus, a gallwch roi triniaeth

ar ganlyniad o 0.

Gallech synnu beth arall ddaw i’r amlwg.

Nid dos gwyn yw’r opsiwn gorau BOB AMSER.

Byddwch yn wyliadurws o ail ddeoriad yn yr hydref.

Gwaith at y dyfodol

Parhau i gynnal gweithgareddau monitro parasitiaid ar rai o’r safleoedd

arddangos a’r safleoedd ffocws.

Ar hyn o bryd, mae 3 prosiect EIP yn ymchwilio i reoli llyngyr:

1. Rheoli llyngyr mewn gwartheg

2. Rheoli llyngyr yn effeithiol mewn mamogiaid wrth baratoi ar gyfer ŵyna ac yn

fuan wedi hynny, 

3. Manteision porfeydd llysieuol ar gyfer iechyd. 



Diolch am wrando

Thanks for listening

Cwestiynau? / Questions?


