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1. Cyflwyniad 

Parasitiaid mewnol yw un o’r clefydau mwyaf cyffredin ac un o’r pwysicaf y mae’n rhaid i ffermwyr da byw fynd i’r 

afael â hwy yn feunyddiol. Sefydlwyd y Prosiect Rheoli Parasitiaid i fonitro beichiau parasitiaid ar 10 safle ffocws 

ledled Cymru a rhoi adroddiadau rheolaidd ynghylch y canfyddiadau trwy gyfrwng gwefan Cyswllt Ffermio a 

sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fe wnaeth y prosiect ganolbwyntio ar barasitiaid gastro-berfeddol (llyngyr) a 

defnyddiwyd cyfrifon wyau ysgarthol (FEC) i fonitro beichiau llyngyr ymhlith defaid a gwartheg.  Mae’r adroddiad 

terfynol yn crynhoi canlyniadau’r prosiect, gan gynnwys y beichiau a ganfuwyd trwy gydol y tymor, effeithlonrwydd 

triniaethau gwrthlyngyrol ac unrhyw newidiadau i ddulliau o reoli llyngyr ar ffermydd. 

Cafodd pob un o’r fferm wasanaeth ymgynghorol wedi’i deilwra er mwyn gweithredu’r cyngor a’r argymhellion 

diweddaraf gan gynlluniau SCOPS (www.scops.org.uk) a COWS (www.cattleparasites.org.uk). Ble’r oedd hynny’n 

bosibl, fe wnaeth pob fferm gynnal profion i fesur ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol ac effeithlonrwydd y 

moddion hynny, i reoli sefyllfaoedd ble mae ymwrthedd i fwy nag un math o foddion gwrthlyngyrol yn bresennol. 

Cynhaliwyd y prosiect rhwng mis Mawrth a mis Medi 2019, a chafodd ei gynnal ar ran Cyswllt Ffermio gan 

Techion UK.  

Nodau ac amcanion y proisiect:  Gweithredu newidiadau ar y fferm 

 Cydweithio â rhwydwaith o ffermwyr o bob cwr o Gymru er mwyn: 

o Gweithredu’r cyngor a’r argymhellion diweddaraf gan SCOPS a COWS 

o Monitro beichiau wyau yn rheolaidd trwy gyfrwng FEC gan ddefnyddio platfform FECPAKG2, a 

ddefnyddiwyd ar ffermydd holl ffermwyr y safleoedd ffocws. 

o Cynnal profion i fesur ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol ac effeithlonrwydd y moddion hynny, i reoli 

sefyllfaoedd ble mae ymwrthedd i fwy nag un math o foddion gwrthlyngyrol yn bresennol. 

o Gwella perfformiad stoc trwy reoli beichiau ac ymwrthedd llyngyr yn well  

o Arafu datblygiad ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol eraill – yn cynnwys y moddion gwrthlyngyrol 4edd 

a 5ed cenhedlaeth newydd  

 

2. Canfyddiadau allweddol 

 Fe wnaeth y mwyafrif o ffermwyr gynnal nifer dda o brofion FEC, a chafwyd monitro rheolaidd trwy gydol y 

tymor. Nid oedd yr adegau pan ddigwyddodd beichiau parasitiaid na’u difrifoldeb yn cyd-fynd â 

disgwyliadau ffermwyr bob tro. 

 Cofnodwyd diffyg effeithlonrwydd sylweddol yn achos moddion gwrthlyngyrol, a wnaeth synnu’r ffermydd 

oedd yn cyfranogi. 

 Amrywiaeth helaeth o ran graddau effeithlonrwydd moddion gwrthlyngyrol, ond mae’n galonogol gweld 

bod y sawl sydd wedi bod yn dilyn egwyddorion SCOPS yn y tymor hir wedi cael y canlyniadau gwell.   

 Lleihawyd amledd triniaethau gwrthlyngyrol ar y mwyafrif o ffermydd, a chafwyd lleihad sylweddol yn 

achos rhai. 

 Gwelwyd gwelliant o ran perfformiad ar lawer o ffermydd, ond nid oedd hi’n hawdd bob amser nodi mai 

rheoli parasitiaid yn well oedd yn gyfrifol am hynny. 

 Dim gostyngiad o ran perfformiad ar waethaf newidiadau o ran rheoli parasitiaid a llai o ddosio. 
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3. Cefndir y ffermwyr a’u cyfranogiad yn y prosiect 

Fe wnaeth y prosiect hwn ymchwilio i weld a all defnyddio technoleg i wneud profion FEC ar ffermydd yn fwy 

hygyrch ac yn haws helpu’r ffermwyr oedd yn cyfranogi i ddefnyddio FEC yn fwy rheolaidd. Fe wnaeth pob fferm 

ddefnyddio system FECPAKG2 (neu roedd ganddynt fynediad at hynny) a chawsant hyfforddiant ynghylch sut i’w 

defnyddio. Cafodd pob fferm ymweliadau ymgynghorol gan Eurion Thomas o Techion, a gynghorodd y ffermwyr 

ynghylch y canllawiau rheoli parasitiaid diweddaraf a phryd ddylid monitro FEC 

 

Cefndir system FECPAKG2  

Mae FECPAKG2 yn adnodd cyflawn ar gyfer asesu parasitiaid (FEC) ar y fferm neu mewn labordy. Bydd FECPAKG2 

yn cynhyrchu canlyniadau yn gyflym, felly gellir gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch rheoli 

parasitiaid ar y fferm. Mae’r platfform yn cynnwys offer i baratoi sampl o ysgarthion, uned samplu micro (Micro-I) 

a meddalwedd i alluogi prosesu a chyfathrebu delweddau o samplau a data cysylltiedig â samplau ar-lein. Caiff y 

delweddau o samplau eu dadansoddi ar-lein gan dechnegydd medrus. Pan fydd y canlyniadau’n barod, cânt eu 

anfon dros e-bost yn syth at y ffermwr, y milfeddyg neu’r cynghorydd.  

  

Nodweddion y platfform 

 Prosesu FEC syml ar y fferm – dim angen microsgop    

 Nid oes yn rhaid i samplau adael y safle (cyflwynir hwy ar-lein)   

 Canlyniadau cyflym ynghylch FEC a chymorth trwy gyfrwng e-bost    

 Mynediad ar-lein at yr holl wybodaeth am FEC trwy gyfrwng porth defnyddwyr    

 Nid oes angen unrhyw wybodaeth neu sgiliau technegol arbenigol    

 Hawdd i’w ddefnyddio, hollol archwiliadwy, adroddiad canolog ynghylch gwybodaeth am FEC a 

dewisiadau rhannu    

 

Cyfranogiad y ffermwyr 

• Cafodd cyfanswm o 10 fferm eu recriwtio ledled Cymru a rhestrir hwy yn Nhabl 1 isod.  

• Fe wnaeth tair fferm ganolbwyntio’n bennaf ar reoli parasitiaid mewn gwartheg, ac fe wnaeth y 7 arall 

ganolbwyntio ar ddefaid.  

• Nid oedd system FECPAKG2 ar gael i un ffermwr (David Lewis, Halghton Hall) oherwydd nid oedd ganddo 

unrhyw wasanaeth rhyngrwyd o gwbl ar y safle. Felly, rhoddwyd benthyg y system i Filfeddygon Daleside, 

sef practis milfeddygol y fferm, ac aeth David â samplau atynt hwy i’w profi. 

• Penderfynodd un ffermwr (David Jones, Fferm Hardwick) nad oedd yn dymuno cael system FECPAKG2 ar y 

fferm a dewisodd anfon samplau i labordy Techion yn lle hynny.  

 

 
Table 1 

Y mesur cyntaf o lwyddiant oedd sut gwnaeth y ffermwyr addasu i’r dechnoleg a’i defnyddio. Y mesur symlaf o 

hyn yw nifer y samplau y gwnaethant eu cyflwyno, a chofnodir hynny yn Nhabl 1. Mae’r rhain yn gofnod o’r 

profion a gyflwynwyd ar gyfer monitro FEC yn rheolaidd, ac nid ydynt yn cynnwys y samplau a ddefnyddiwyd yn y 

prawf o effeithlonrwydd moddion gwrthlyngyrol. Fe wnaethom ni bennu targed o 15 o samplau o fis Mawrth i fis 

Medi, ac fel y gellir gweld, fe wnaeth 6 ffermwr gyflawni’r targed hwnnw, ac roedd un arall yn agos (13). Fe 

wnaeth 8 o blith y 10 ffermwr ddarparu digon o ddata i sicrhau bod hynny’n fuddiol ac arwain at newidiadau o 

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
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ran eu dulliau hanesyddol o reoli parasitiaid. Cafwyd canlyniad derbyniol ar y cyfan, ond mae’n werth nodi y bu’n 

rhaid rhoi mwy o gymorth i rai ffermwyr nag i eraill i gyflawni hyn. Trafodir yr heriau o ran mabwysiadu dulliau 

newydd yn y crynodeb. 

 

Bu’n rhaid i Gareth Thomas roi’r gorau i gymryd rhan hanner ffordd trwy’r prosiect, oherwydd golygai cyfnod o 

iechyd gwael na allai wneud unrhyw waith ar y fferm. Fe wnaeth David Jones, Fferm Hardwick, gyflwyno 3 sampl 

yn unig, a oedd yn siomedig, ac fel y crybwyllwyd eisoes, fe wnaeth ddewis anfon samplau at Techion, ac mae 

nifer y samplau yn dangos nad oedd hynny hyd yn oed yn rhwydd iddo. Yn anffodus, golygai hyn na allem ni gael 

canlyniadau ystyrlon gan 2 o’r 3 fferm a oedd yn canolbwyntio ar wartheg. 

 

Mae adroddiad astudiaeth achos unigol wedi’i ysgrifennu ar gyfer pob un o’r 8 fferm ble cawsom ni gyfranogiad 

da. Mae’r astudiaethau achos hyn ar gael ar dudalen y Prosiect Rheoli Parasitiaid ar wefan Cyswllt Ffermio. Mae 

gweddill yr adroddiad hwn yn ceisio cyflwyno crynodeb cyffredinol o’r canfyddiadau. Yn sgil rhoi’r gorau i 

gyfranogi yn y prosiect a diffyg cyfraniad ato, ni luniwyd adroddiadau unigol ar gyfer Gareth Thomas na David 

Jones. 

4. Canlyniadau monitro FEC - defaid 

Cafodd cyfanswm o 118 o samplau ysgarthion defaid eu cyflwyno yn ystod y prosiect. 
 

Monitro FEC - ŵyn  

Roedd mwyafrif y samplau (84) yn rhai a gynhyrchwyd gan ŵyn, ac nid yw hynny’n syndod, oherwydd dyma’r 

dosbarth da byw sy’n fwyaf agored i ymosodiadau gan barasitiaid a thargedir moddion gwrthlyngyrol at ŵyn yn 

bennaf. Caiff lefelau’r FEC a gofnodwyd eu crynhoi yn y graff (Darlun 1), ac mae’r barrau lliw yn dangos y 

gwahaniaeth rhwng cyfrifon wyau llyngyr y ceffylau a chyfrifon wyau llyngyr nematodirws.  

Darlun 1 

• I gynorthwyo i ddeall y canlyniadau a’r effaith posibl ar berfformiad anifeiliaid, dyma’r canllawiau 

ynghylch trothwyon FEC:  

o < 200 epg -Annhebygol o drin (ceir eithriadau) 

o 200 epg – 500 epg – Trin o bosibl. Dylid ystyried ffactorau eraill megis cyfraddau twf a chyflwr. 

o > 500 epg – Tebygol o drin  

• Dengys y dadansoddiad bod 43% o’r canlyniadau yn y categori ‘Annhebygol o drin’, 28% yn y categori 

‘Trin o bosibl’ a dim ond 19% yn y categori ‘Tebygol o drin’.  

• Mae’n bwysig nodi y gall rhai o’r profion a ddadansoddwyd fod yn wiriadau yn dilyn triniaeth ac o fewn y 

cyfnod wedi triniaeth, pan fyddem ni’n disgwyl cofnodi dim wyau neu nifer isel ohonynt.  
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• Er mae’n anodd nodi patrwm amlwg ac eglur, mae’n ymddangos y cofnodwyd niferoedd is o wyau ym 

misoedd yr haf, sef Mehefin, Gorffennaf ac Awst, ac fe wnaeth y niferoedd godi eto yn yr hydref. 

• Mae’n ddiddorol nodi hefyd y dosbarthiad rhwng cyfrifon wyau llyngyr y ceffylau a rhai llyngyr 

nematodirws. Yn hanesyddol, canfuwyd mai llyngyr nematodirws fyddai’r rhywogaeth amlycaf yn ystod y 

gwanwyn (Ebrill a Mai yn benodol) a byddai grŵp llyngyr y ceffylau yn dod yn fwy amlwg o ddechrau’r haf 

ymlaen, ac roedd yn anghyffredin gweld llyngyr nematodriws yn hwyrach yn ystod y tymor. Fel y gallwch 

chi weld, mae’r patrwm hwn wedi newid (tuedd a welid yn helaeth ledled y DU yn ystod y 10 mlynedd 

ddiwethaf), sy’n dangos bod dosbarthiad rhywogaethau llyngyr wedi bod yn newid.  

• Gallwn weld tystiolaeth o lyngyr nematodirws, a chofnodwyd rhywfaint o lefelau eithaf uchel ohonynt ar 

brydiau yn ystod yr hydref. Cafwyd adroddiadau am ymosodiadau gan lyngyr nematodirws yn ystod yr 

hydref a all achosi anawsterau perfformiad tebyg i’r rhai a welir yn ystod y gwanwyn.  

• Yn gyferbyniol, gwelir o’r graff y caiff llyngyr y ceffylau eu canfod yn llawer cynharach na’r disgwyl yn ystod 

y gwanwyn. Mae hyn yn hynod o bwysig wrth ystyried y dewis o foddion gwrthlyngyrol i’w defnyddio i 

ddosio ŵyn am y tro cyntaf, fel y disgrifir yma: 

Penbleth dosio yn ystod y gwanwyn 

o Derbynnir gan lawer mai nematodirws yw’r rhywogaeth llyngyr bwysig gyntaf y bydd ŵyn yn dod i 

gysylltiad â hwy. Gall y llyngyr hyn fod yn neilltuol o ddinistriol yn achos ŵyn ifanc, oherwydd bydd y 

rhan fwyaf o wyau nematodriws yn deor yn y gwanwyn, sy’n cyd-fynd â’r cyfnod pan fydd ŵyn ifanc 

bregus yn cychwyn pori. Y norm ledled y wlad yw dosio â moddion gwrthlyngyrol gwyn (Grŵp 1BZ), a 

cheir dau reswm dros hyn: 

1. Er bod ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol gwyn yn gyffredin yng ngrŵp llyngyr y ceffylau (yr 

holl lyngyr ac eithrio nematodriws), mae’n ymddangos eu bod yn parhau yn hollol effeithiol yn 

erbyn llyngyr nematodirws ar y mwyafrif o ffermydd (ceir ychydig eithriadau yn unig yn y DU). 

2. Bydd yn ddewis rhad pan fydd angen dosio llawer o ŵyn – ac mae’n ddewis da oherwydd fe 

wnaiff y moddion hyn ladd parasitiaid yn ystod camau cynharach eu hoes o gymharu â 

moddion gwrthlyngyrol eraill. 

o Bydd llawer yn cynghori na ddylid cynnal profion FEC ar yr adeg hon o’r flwyddyn oherwydd gall 

nematodirws achosi problemau sylweddol i ŵyn cyn i lyngyr yn eu llawn dwf gychwyn dodwy wyau. 

Fodd bynnag, er ein bod ni’n cytuno â’r resymeg, rydym ni wedi bod yn annog ffermwyr y prosiect i 

brofi, oherwydd gallwn ni gael gwybodaeth werthfawr a allai arwain at newid y moddion gwrthlyngyrol 

a ddewisir. 

o Fel y crybwyllwyd, er bod pawb yn canolbwyntio ar nematodriws, y rhywogaeth amlycaf o lyngyr ym 

mhrofion FEC Ebrill a Mai yw llyngyr y ceffylau.   

o Gŵyr llawer o’n ffermwyr nad yw moddion gwrthlyngyrol gwyn yn hollol effeithiol yn erbyn llyngyr y 

ceffylau, felly maent yn gallu dewis defnyddio grŵp arall o foddion a fyddai gweithio’n well yn achos y 

ddau fath.  

o Fodd bynnag, mae angen i ni fod yn ofalus iawn ar yr adeg hon o’r flwyddyn wrth ddehongli cyfanswm 

yr wyau a gyfrifir, oherwydd er y gall y canlyniadau fod yn y categorïau isel/canolig (llai na 500 epg), 

rydym ni’n dal i gynghori y dylid dosio rhag nematodirws os oes hanes hysbys o hynny a bydd yr 

amgylchiadau yn briodol.  

o Mae rhagolygon nematodriws ar wefan SCOPS (www.scops.org.uk) hefyd yn adnodd defnyddiol i 

gynorthwyo â’r gwaith o wneud penderfyniadau.  

o Os na chyfrifir cyfansymiau sylweddol o wyau llyngyr y ceffylau, moddion gwrthlyngyrol gwyn fydd y 

dewis mwyaf priodol dan yr amgylchiadau hyn. 

Monitro FEC - mamogiaid 

Yn aml iawn, ac eithrio yn achos ŵyn yn ystod y tymor pori, caiff rôl FEC ei anwybyddu. Mae’r gwanwyn yn un o’r 

adegau allweddol pan fyddwn ni’n ystyried mamogiaid a pharasitiaid mewnol, tua’r cyfnod ŵyna. Yn wir, yn achos 

y mwyafrif o’r ffermwyr, mae’n debyg mai dyma’r unig adeg pan ellir cyfiawnhau dosio defaid yn eu llawn dwf. 

Oherwydd y straen ar famogiaid o safbwynt maeth tua diwedd cyfnod beichiogrwydd ac yn gynnar yn y cyfnod 

llaetha a straen bwrw ŵyn, gall system imiwnedd mamogiaid, sy’n gryf fel arfer, gael ei niweidio. Mae’n bosibl 

http://www.scops.org.uk/
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iawn y bydd unrhyw lyngyr anweithredol sydd wedi’u cario yn y mamogiaid dros y gaeaf, neu heintiau newydd a 

gaiff eu dal yn sgil larfau sydd wedi goroesi’r gaeaf ar dir pori, yn ffynnu o dan yr amgylchiadau hyn. Dyma’r hyn 

sy’n cael ei adnabod fel yr ymchwydd yn y cyfnod cyn bwrw ŵyn neu yn y gwanwyn. Os bydd hyn yn digwydd, gall y 

mamogiaid hyn achosi problem sylweddol o ran halogi tir pori os disgwylir i ŵyn berfformio’n dda ar borfa yn 

ddiweddarach yn y tymor. Felly, gellir cyfiawnhau dosio mamogiaid ar adeg ŵyna, oherwydd os caiff hyn ei reoli’n 

briodol, gallwn helpu i leihau’r broblem o halogi’r borfa.   

Fodd bynnag, mae angen i ni holi dau gwestiwn: 

1. Pryd fydd yr halogi hwn yn digwydd? Pryd fydd ymchwydd y gwanwyn yn cyrraedd uchafbwynt? Sut mae 

hyn yn berthnasol o safbwynt diadelloedd sy’n ŵyna’n gynnar ac yn hwyr? 

2. A fydd pob mamog yn halogi tir pori, ac felly, a oes angen i ni ddosio pob mamog?  

a. A fydd pob mamog yn profi’r un lefel o straen?  

b. A oedd gan y porfeydd yr oedd y mamogiaid yn eu pori yn ystod yr hydref/gaeaf blaenorol 

boblogaeth sylweddol o lyngyr y gallant eu fod yn eu cario fel llyngyr anweithredol dros y gaeaf? 

c. A yw’r caeau a gaiff eu pori yn y gwanwyn yn broblemus o safbwynt parasitiaid sydd wedi 

goroesi’r gaeaf arnynt? 

Beth oedd yn ddiddorol yn ystod y gwaith ymgynghorol ar y ffermydd oedd y polisïau amrywiol o safbwynt dosio 

mamogiaid tua’r adeg hon. Byddai rhai yn dosio yng nghanol y gaeaf neu cyn ŵyna; bydd rhai yn dosio yn fuan 

wedi ŵyna (yn achos systemau ŵyna dan do) a byddai rhai yn dosio tua 4-6 wythnos wedi ŵyna i gyd-fynd ag 

adeg tocio a nodi clustiau mamogiaid.   

Felly, anogwyd pob fferm i gynnal profion FEC ar famogiaid tua adeg y cyfnod ŵyna hwn a nodi a fyddai hyn yn 

newid y polisi dosio. Mae canlyniadau’r profion FEC yn achos mamogiaid a brofwyd rhwng Mawrth a Mai i’w 

gweld yn Narlun 2.  

Darlun 2 

Mae’r canlyniadau hyn yn dangos pwysigrwydd profion FEC i bennu beth yw’r cynlluniau triniaethau gorau. Yn 

ystod y gwanwyn, mae’n hawdd cymryd yn ganiataol y bydd un grŵp a/neu un fferm yn debyg iawn i un arall, ac 

mae’r uchod yn dangos nad yw hynny’n wir. Fe wnaeth hyn arwain at wahanol ganlyniadau a chanfyddiadau yn 

achos bob fferm, a chrynhoir hynny yma:    

• Dolygarn – Yn hytrach na dosio’r holl famogiaid cyn ŵyna yn ôl yr arfer, llwyddodd James i dargedu’r 

defnydd o’r moddion gwrthlyngyrol at y grwpiau hynny yr oedd angen eu dosio, fel a ganlyn:  1) ni chafodd 

y mwyafrif o famogiaid yn y grwpiau canlyniadau FEC isel eu dosio; 2) cafodd 80% o’r efeilliaid tewion eu 

dosio 3) a chafodd yr holl ŵyn tenau a’r tripledi eu dosio. 
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• Aberbranddu – Yn dilyn canfod FEC isel, ni chafodd unrhyw famogiaid eu dosio cyn nac wedi ŵyna, ac nid 

oeddent wedi cael eu dosio ers y gwanwyn blaenorol. Roedd y mamogiaid mewn cyflwr da iawn ac yn 

cael glaswellt o ansawdd dda, wedi’i ategu gan borthiant protein o ansawdd uchel, sy’n golygu y gallent 

gynnal eu statws imiwnedd er gwaethaf y galwadau ychwanegol o safbwynt maeth a’r straen sy’n cael ei 

achosi gan ŵyna.  

• College Farm – Cafodd pob mamog ag efeilliaid ei dosio wrth adael y sied ŵyna, a chadarnhaodd 

canlyniadau’r profion FEC nad oedd angen unrhyw foddion gwrthlyngyrol. Dim ond y defaid salaf yr olwg 

oedd yn magu un oen a gafodd eu dosio ar adeg 

gadael y sied ŵyna, oherwydd roedd FEC y grŵp 

hwnnw yn is. 

• Halghton Hall – Mae’n ddiadell sy’n ŵyna’n 

gynnar, felly cychwynnodd y prosiect tua diwedd 

cyfnod ŵyna. Roedd mwyafrif y mamogiaid 

eisoes wedi cael eu dosio â Cydectin wrth adael 

y sied ŵyna. Fodd bynnag, gwelwyd canlyniadau 

cadarnhaol wedi’r profion FCE a wnaed ar nifer o 

famogiaid oedd wedi cael eu dosio; cynhaliwyd y 

profion rhwng 3 a 5 wythnos ar ôl eu dosio. 

Roedd hyn yn codi pryder ynghylch 

effeithlonrwydd Moxidectin, oherwydd pe bai’n 

holl effeithiol, ni ddylid gweld unrhyw wyau am 

gyfnod o 8 wythnos ar ôl dosio oherwydd yr 

effaith sy’n para’n hirach.  

 

5. Canlyniadau monitro FEC - gwartheg 

 

Fel y soniwyd eisoes, o blith y 3 fferm a ddewiswyd i brofi gwartheg, dim ond un (Carreg Plas) a ddarparodd 

ddigon o ddata i’n galluogi i’w defnyddio fel astudiaeth achos. Fe wnaeth ychydig o’r ffermydd eraill sy’n cadw 

gwartheg gyflwyno canlyniadau ambell brawf a wnaed ar wartheg hefyd. Fe wnaeth hyn arwain at gyflwyno 

cyfanswm o 17 sampl o ysgarthion gwartheg yn ystod y prosiect, a chrynhoir y rhain yn Nhabl 2.  

Mae’r trothwyon FEC ar gyfer gwartheg yn llawer is nag yn achos defaid, fel y nodir isod:  

• < 50 epg -Annhebygol o drin (ceir eithriadau) 

• 50 epg – 100 epg – Trin o bosibl. Dylid ystyried ffactorau eraill megis cyfraddau twf a chyflwr. 

• > 100 epg – Tebygol o drin  

Fel y gellir gweld, roedd beichiau parasitiaid yn isel iawn oherwydd nid oedd unrhyw un o’r canlyniadau a gafwyd 

yn y categori ‘Tebygol o drin’ a dim ond 2 sampl oedd yn y categori ‘Trin o bosibl’.  

Mae rhagor o fanylion am yr effaith ar fferm Fferm Carreg Plas ar gael yn astudiaeth achos y fferm, ond yn gryno, 

fe wnaeth y FEC isel arwain at ostyngiad o 43% o ran triniaethau â moddion gwrthlyngyrol, ac fe wnaeth 

gwartheg blwydd lwyddo serch hynny i gyflawni eu targedau twf o 1kg bod dydd.  

6. Effeithlonrwydd moddion gwrthlyngyrol 

Rhan o’r prosiect oedd pennu effeithlonrwydd y pedwar prif fath o foddion gwrthlyngyrol. Cafodd prawf 

effeithlonrwydd syml (y mae Techion yn ei alw yn WormerCHECK) ei gynnal mewn modd rheoledig gan 

dechnegwyr Techion, ac roedd yn seiliedig ar samplau cyfunol cyn ac ar ôl dosio. Mae WormerCHECK yn ddull o 

syml a chymharol rad o bennu effeithlonrwydd moddion gwrthlyngyrol ar sail gostyngiad canrannol o ran FEC, 

ond nid yw mor gywir â’r Prawf Lleihad Cyfrif Wyau Ysgarthol (FECRT) manwl a llawn. Felly, dylid bod yn ofalus 

wrth ddehongli methiant triniaethau o ran pennu a yw hynny’n deillio o ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol neu 

beidio, oherwydd mae cymaint yn dibynnu ar y gywirdeb y samplu a’r dosio. 

Date 

Collected
Farm Name Stock Class Total EPG

28/03/2019 Fferm Carreg Plas Cattle (R2Y) 40

14/05/2019 Tregyrnig Steers 20

20/05/2019 Fferm Carreg Plas Cattle (R2Y) 40

13/06/2019 Fferm Carreg Plas Cattle (R2Y) 60

13/06/2019 Fferm Carreg Plas R2Y 20

14/06/2019 Fferm Carreg Plas R2Y Heifers 0

10/07/2019 Hardwick Farm Cattle 0

23/07/2019 College Farm Cattle 0

23/07/2019 College Farm Cattle 20

25/07/2019 Fferm Carreg Plas Heifers 0

25/07/2019 Fferm Carreg Plas R1Y Steers 0

13/08/2019 Cothi Vale Cattle 60

22/08/2019 Fferm Carreg Plas R2Y Heifers 40

22/08/2019 Fferm Carreg Plas R2Y Steers 20

19/09/2019 Hardwick Farm R2 Y 20

24/09/2019 Fferm Carreg Plas Calves 20

15/10/2019 Fferm Carreg Plas Calves 20

Tabl 2 
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Fel arfer, caiff canlyniadau profion lleihad eu mynegi fel gostyngiad canrannol yn nifer y wyau a gyfrifir yn y 

cyfnodau cyn ac ar ôl dosio (7 neu 14 diwrnod).  Byddai triniaeth sy’n 100% llwyddiannus yn arwain at ladd yr 

holl wyau a byddai’r FEC yn 0 wedi 7 neu 14 diwrnod. Yn yr achos hwn, byddai’r gostyngiad yn 100%.  Mewn 

geiriau eraill, mae’r driniaeth wedi perfformio’n well yn achos canlyniadau ble ceir canrannau uwch. Pan fydd y 

gostyngiad canrannol yn is na 95%, byddwn yn cychwyn pryderu am ddefnyddioldeb y driniaeth honno a chaiff y 

canlyniad ei ystyried yn aneffeithiol. 

Yn achos WormerCHECK, bydd angen i FEC llyngyr y ceffylau fod yn 500 epg yn y lle cyntaf yn achos defaid (140 

epg yn achos gwartheg) cyn gellir cynnal y prawf. Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod yr holl anifeiliaid sy’n 

rhan o’r gwerthusiad â FEC o 500 epg neu ragor, oherwydd dosbarthiad naturiol canlyniadau profion FEC pan 

brofir anifeiliaid fel un grŵp, efallai bydd FEC rhai grwpiau sy’n cael eu trin yn is na’r isafswm delfrydol o 500 epg. 

Mae angen FEC cychwynnol o 500 epg neu fwy i allu sicrhau canlyniadau â lefel uchel o hyder. 

Oherwydd y cyfyngiadau hyn, o blith yr 8 fferm a gyfranogodd yn y prosiect, dim ond 6 (defaid yn achos pob un) 

oedd â lefelau FEC digon uchel cyn monitro i’n galluogi i gynnal profion WormerCHECK. Yn achos Halghton Hall, 

roedd mwyafrif yr ŵyn yn cael eu gwerthu’n gyflym ac roedd gan yr ŵyn oedd yn weddill lefelau FEC isel wedi 

hynny, felly ni lwyddwyd i gwblhau’r prawf effeithlonrwydd. Yn Fferm Carreg Plas, be bwriedid cynnal y prawf 

effeithlonrwydd ar wartheg, ni lwyddwyd i’w gwblhau oherwydd lefelau FEC isel trwy gydol y tymor yn achos 

gwartheg R2 a lefelau FEC isel ar ôl diddyfnu ymhlith lloi, a’r ffaith y bu’n rhaid eu dosio rhag llyngyr yr ysgyfaint. 

Mae crynodeb o ganlyniadau’r 6 fferm y llwyddom i’wp rofi ar gael yn Nhabl 3. Dangosir y canlyniadau ar gyfer 

grŵp llyngyr y ceffylau yn unig. Ni chofnodwyd unrhyw ymwrthedd yn achos llyngyr nematodirws, ac yn aml iawn, 

roedd lefelau llyngyr nematodirws yn rhy isel i brofi hyn. Fodd bynnag, mae tystiolaeth o ymwrthedd i foddion 

gwrthlyngyrol ymhlith llyngyr nematodirws yn brin yn y DU, ac nid yw’n destun pryder mawr yn y diwydiant defaid 

ar hyn o bryd. Rhestrir y canlyniadau gan nodi’r effeithlonrwydd gorau a gofnodwyd ar y chwith hyd at yr 

effeithlonrwydd salaf a gofnodwyd ar y dde. Darparwyd adroddiad manwl llawn ynghylch effeithlonrwydd 

moddion gwrthlyngyrol ar wahân ar gyfer bob fferm. 

Tabl 3 

Y protocolau ar gyfer y prawf hwn oedd y dull haws sydd ychydig yn llai manwl gywir, felly dylem ni fod yn ofalus 

wrth ddehongli’r ystadegau oherwydd bydd ganddynt gyfyngau hyder eang (e.e. gallai canlyniad o 50% amrywio o 

70% i lawr i 30% mewn gwirionedd). Bydd hyn yn neilltuol o wir yn achos canlyniadau sydd rhwng 90% a 95%. 

Felly, byddwn ni’n aml yn trafod y rhain yn nhermau effeithlonrwydd triniaethau yn hytrach nag ymwrthedd i 

anthelmintigau. Fodd bynnag, cafodd y profion eu paratoi a’u cynnal gan dechnegwyr Techion gan ddilyn 

protocolau caeth, felly mae’n eithaf tebyg y gallwn gymryd yn ganiataol mai presenoldeb llyngyr ymwrthol sy’n 

gyfrifol am y diffyg effeithlonrwydd yn y mwyafrif o achosion. Mae angen bod yn ofalus iawn yn achos canlyniadau 

fferm James Powell yn benodol, oherwydd roedd canlyniadau cyfun profion FEC y diwrnod cyntaf yn achos pob 

grŵp a driniwyd gryn dipyn yn is na’r trothwy argymelledig o 500 epg. Fodd bynnag, cafodd o leiaf 2 wy eu cyfrif 

yn dilyn triniaeth yn achos pob grŵp, sy’n awgrymu problem yn achos pob un ohonynt.  

Canfuwyd diffyg effeithlonrwydd ar bob un o’r 6 fferm yn achos Benzimidazole (1 BZ); ar 5 o blith y 6  yn achos 

Levamsiole (83%); ar 4 o blith y 6  yn achos Ivermectin (66%) ac ar 2 o blith y 6 yn achos Moxidectin (33%). 

Daliwch sylw: ni chynhwyswyd canlyniad Moxidectin Celyn Mawr (86%) a chanlyniad Ivermectin Moelgolomen 

(93%) oherwydd roeddent ychydig dan y trothwy ac roedd llai o hyder yn y canlyniadau.    

Wormer Tested
Irwel Jones, 

Aberbranddu

Rhodri Lloyd-Williams, 

Moelgolomen

Hywel Davies, Celyn 

Mawr

Nicola Drew, 

College Farm

James Powell, 

Dolygarn 

Glyn Davies,       

Cothi Vale

Benzimidazole (1BZ)

‘White’

Levamisole(2LV)

 ‘Yellow’

Ivermectin (3ML) 

‘Clear’

Moxidectin (3ML)

 ‘Clear – long acting’

Percentage Reduction - Strongyle Worms

100% 100% 56%

100% 30% -133%

90% -22% 67%

82% 50% 32%60% ?50% 67%

33% ?96% 86% ?

60% ?78% 95%

-50% ?93% 60%
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Mae’r canlyniadau yn destun pryder oherwydd maent yn dangos diffyg effeithlonrwydd eang. Fodd bynnag, gellir 

cymharu’r canlyniadau â lefelau blaenorol ymwrthedd neu ddiffyg effeithlonrwydd a ganfuwyd yn y DU, sef 

prosiect WAARD HHC a phrosiect FECPAKG2 Sainsbury’s, dau brosiect sy’n cael eu rheoli gan Techion.  

Mae’n ddiddorol gweld bod y fferm a gafodd y canlyniadau gorau o safbwynt effeithlonrwydd (Aberbranddu) 

eisoes wedi bod yn gweithredu rhai o egwyddorion SCOPS ac maent bellach yn monitro FEC ers dros 10 mlynedd. 

Mae’n arwydd da bod cadw at y canllawiau sy’n cael eu darparu gan SCOPS dros y blynyddoedd wedi helpu i 

amddiffyn rhag datblygiad ymwrthedd i nifer o foddion gwrthlyngyrol. I’r gwrthwyneb, yn achos y ffermydd ble 

gwelwyd y diffyg effeithlonrwydd mwyaf (Dolygarn a Cothi Vale), nid oeddent wedi rhoi’r un pwyslais ar newid 

polisi dosio a monitro FEC yn rheolaidd, ac roedd Cothi Vale, yn benodol, yn dal i ddilyn patrwm dosio rheolaidd 

traddodiadol yn achos ŵyn a mamogiaid.  

Er eu bod yn ymwybodol ohonynt, roeddem ni’n debygol o ganfod rhywfaint o anawsterau. Cafodd Nicola, James 

a Glyn oll eu synnu gan y diffyg effeithlonrwydd a ganfuwyd ar eu ffermydd. Mae hyn yn pwysleisio unwaith yn 

rhagor bod llawer o ffermwyr yng Nghymru yn dal i ddefnyddio moddion gwrthlyngyrol heb wybod o gwbl a ydynt 

yn llwyddo neu beidio.  
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7. Effaith ar y defnydd o anthelmintigau 

Fe wnaeth y defnydd o FEC ar bob fferm arwain at newidiadau yn y defnydd o foddion gwrthlyngyrol, yn cynnwys: 

 Lleihad yn nifer y triniaethau 

 Newid yr adegau pan gaiff stoc eu trin 

 Newid grŵp y moddion gwrthlyngyrol/anthelmintigau a ddefnyddir  

Profodd sawl fferm ostyngiad sylweddol yn nifer y triniaethau, ac isod, rydym ni’n rhestru’r rhai ble gwelwyd yr 

effaith mwyaf sylweddol:  

• Fferm Carreg Plas – Criw o 41 o heffrod blwydd yn cael eu dosio unwaith y tymor yn hytrach na 3 gwaith 

ac 17 o fustych yn cael eu dosio ddwywaith yn lle tair gwaith.  Gostyngiad o 43% yn y triniaethau 

gwrthlyngyrol. 

• Halghton Hall – 2 neu 3 driniaeth yn llai fesul oen ac 1 driniaeth yn llai fesul mamog yn yr hydref.  

• Cothi Vale – Wedi rhoi’r gorau i ddosio yn ôl yr arfer cyn troi’r hwrdd at y mamogiaid – 550 yn llai o 

ddosys i famogiaid. Hefyd, arbedion yn achos ŵyn benyw yn yr hydref. 

• Aberbranddu – Nid yw’n ofynnol dosio unrhyw famogiaid ers gwanwyn 2018.  850 yn llai o ddosys i 

famogiaid.  

• Dolygarn – Wedi rhoi’r gorau i ddosio yn ôl yr arfer cyn troi’r hwrdd at y mamogiaid – 1050 yn llai o 

ddosys i famogiaid.  

• College Farm – Cafodd pob oen a oedd ar y fferm ar ddiwedd Medi 1 driniaeth gwrthlyngyrol yn llai yn 

ystod y tymor cyfan. 

8. Perfformiad stoc 

Ar lawer o’r ffermydd, gwelwyd gwelliant mewn perfformiad stoc yn ystod 2019 o gymharu â blynyddoedd 

blaenorol. Fodd bynnag, mae’n anodd dweud mai rheoli parasitiaid yn well sy’n hollol gyfrifol am hyn. Mae’n 

werth nodi y cafwyd ysbeidiau hir o dywydd sych a phoeth ar ddiwedd y gwanwyn a dechrau’r haf, sy’n 

amgylchiadau gwael o safbwynt datblygiad llyngyr ar borfa, ac os ystyrir y cyfnod sych maith a gafwyd yn 2018, 

byddai hynny hefyd wedi helpu i leihau beichiau llyngyr cyffredinol ffermydd. Rydym yn damcaniaethu felly bod 

her llai difrifol gan barasitiaid yn ffactor sylweddol o safbwynt perfformiad gwell gan stoc yn gynnar yn y tymor yn 

achos sawl fferm. 

 

Gwelwyd yr effaith mwyaf ar berfformiad ŵyn yn Halghton Hall, fferm David Lewis, ar ôl i’r grŵp o foddion 

gwrthlyngyrol a ddefnyddir yno gael ei newid mis Mai, yn dilyn profion FEC a chyngor gan Techion. Digwyddodd y 

newid wrth i brofion cynnar ddangos lefelau uwch na’r disgwyl o wyau llyngyr y ceffylau, ac roedd triniaeth arferol 

David yn targedu llyngyr nematodirws, ac mae’n ymddangos nad oedd hynny’n effeithiol iawn o ran rheoli 

rhywogaethau llyngyr y ceffylau. Fe wnaeth newid y grŵp o anthelmintigau olygu y cafodd y mwyafrif o ŵyn eu 

gwerthu cyn canol Awst, o gymharu â 150 neu ragor o ŵyn yn cael eu gadael ar y fferm tan yr hydref a’r gaeaf. Fe 

wnaeth David bwysleisio bod nifer o bethau eraill wedi newid yn dilyn ail-hau caeau yn ddiweddar ar y fferm, 

gwell tyfiant glaswellt a dylanwad hyrddod y cofnodir eu perfformiad yn dod yn fwy amlwg. Ond mae’n credu mai 

llwyddo i reoli llyngyr yn well oedd yr allwedd terfynol a wnaeth ddatgloi potensial y fferm. Fe wnaeth y 

perfformiad gwell hwn arwain at fuddion sylweddol i’r fferm (a ddisgrifir yn astudiaeth achos y fferm), ac mae 

hynny’n cynnwys cynnydd o £1,000 yng ngwerth ŵyn, defnyddio gwerth £1,400 yn llai o ddwysfwyd a gostyngiad 

o £200 yn y gwariant ar lafur. Mae’n werth cofio bod hyd wedi digwydd pan oedd angen nifer gryn dipyn yn llai o 

driniaethau gwrthlyngyrol.  

 

Heb yn wybod iddynt, roedd llawer o ffermwyr yn defnyddiol moddion gwrthlyngyrol aneffeithiol cyn cynnal y prawf 

effeithlonrwydd, ac os oedd eu defnydd yn cyd-daro â chyfnod o feichiau llyngyr uchel, byddai hynny wedi golygu 

colledion sylweddol o safbwynt perfformiad ac incwm. Yn flaenorol, fel rhan o brosiect FECPAKG2 Sainsbury’s, 

mae Techion wedi amcangyfrif bod gwerth y golled o safbwynt perfformiad yn £11.93 yr oen.   

 

Yn ddiddorol iawn yn achos Cothi Vale, ble gwnaethom ni ganfod tystiolaeth o ddiffyg effeithlonrwydd yn achos 

sawl math o foddion gwrthlyngyrol, fe wnaeth yr ŵyn croesfrid berfformio’n well nag arfer yn gynnar yn y tymor, a 

chafodd llawer o ŵyn eu pesgi ar borfa yn unig erbyn dechrau’r hydref, ar waethaf y ffaith eu bod wedi cael eu 

dosio â moddion aneffeithiol. Mae’n bwysig cofio na wnaiff ymwrthedd llyngyr effeithio ar berfformiad nes bydd 

gan yr ŵyn faich llyngyr sydd angen ei ddatrys. Fodd bynnag, newidiodd y tywydd yn ddiweddarach, ac felly 
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newidiodd y baich llyngyr hefyd, ac nid oedd y grŵp o ŵyn a ddefnyddiwyd ar gyfer y prawf hwn wedi perfformio’n 

dda ar waethaf cael eu dosio. Nid yw hynny’n syndod oherwydd roedd y FEC yn dal yn uchel yn dilyn y driniaeth, 

oedd yn golygu eu bod yn cario baich sylweddol. Wrth i’r hydref nesáu, byddai’r fferm bod amser yn dibynnu ar 

ddwysfwydydd i helpu i orffen pesgi’r criwiau olaf o ŵyn, ac yn ystod blynyddoedd arferol, byddai’r yn fwy na 200 

o ŵyn. Mae’n gyfnod o feiciau llyngyr cynyddol, a bydd yn ddiddorol gweld a fyddai rheoli llyngyr yn well trwy 

ddefnyddio moddion gwrthlyngyrol effeithiol yn arwain at ŵyn yn perfformio’n well ar laswellt ac angen llai o 

ddwysfwydydd ar ddiwedd y tymor. 

 

Yn bwysicaf oll, ni wnaeth unrhyw un o’r ffermydd gofnodi gostyngiad o ran perfformiad ar ôl newid eu polisi 

rheoli llyngyr, ac yn y mwyafrif o achosion, ni wnaethant gofnodi gostyngiad ar ôl lleihau amlder y dosio.  Mae hon 

yn neges bwysig i’w chyfleu oherwydd efallai na fydd rhai ffermwyr yn cyfranogi mewn gweithgareddau megis 

monitro FEC oherwydd pryder bod angen dosio’n rheolaidd i sicrhau’r perfformiad gorau. Mewn gwirionedd, profir 

yn yr achos hwn nad yw hynny’n wir, os caiff ei gynnal yn briodol a bod tystiolaeth yn sail i’r gwaith rheoli.  

9. Beth ddywedodd y ffermwyr  

Isod, rhestrir dyfyniadau gan bob un o’r 8 ffermwr ar gyfer eu hastudiaethau achos, i gynnig cipolwg ar eu barn. 

 “Ers newid i foddion gwrthlyngyrol melyn i ddosio am yr ail dro ar sail canlyniadau profion FEC a chyngor 

Techinon, mae’r ŵyn wedi perfformio’n wych, a chafodd y mwyafrif eu gwerthu fel ŵyn wedi’u pesgi erbyn canol 

Awst.” 

 “Mae monitro rheolaidd a chael canlyniadau cyflym yn ôl trwy e-bost, heb orfod gadael y fferm, yn golygu y 

gallaf i reoli’r sefyllfa. Er na fyddaf i’n dosio’n aml, rwyf i wedi gallu dosio’n gynharach ar sail canlyniadau profion 

FEC ac fe wnes i osgoi lleihad sylweddol o ran cyfraddau twf.” 

 “Mae profi effeithlonrwydd moddion gwrthlyngyrol yn sicr yn werth y drafferth, a chawsom ni rywfaint o 

ganlyniadau diddorol, ac mae’r anawsterau â Levamisole, yn benodol, yn annisgwyl. Mae ystyried faint o 

ffermwyr sy’n talu am foddion gwrthlyngyrol sy’n fethiant yn ddigon i ddychryn rhywun.” 

 “Mae ehangder yr ymwrthedd yn destun pryder ac mae’n dangos pam y bu’n rhaid i’n polisi blaenorol newid. 

Nawr, bydd yn rhaid i ni weithio’n galetach i sicrhau y gallwn ni gynnal perfformiad da ymhlith stoc sydd ddim yn 

pori glaswellt.” 

 “Er bod angen pinsiad o halen wrth ddehongli canlyniadau’r effeithlonrwydd, bu’n agoriad llygaid go iawn i mi o 

ran yr anawsterau y gallem ni eu hwynebu â’n defnydd o foddion gwrthlyngyrol ar y fferm. O hyn ymlaen, bydd yn 

rhaid i mi fod yn ddetholus iawn ac yn fwy gofalus wrth ddewis y triniaethau i’w defnyddio.” 

 “Rwyf i wedi dysgu llawer am bwysigrwydd monitro rheolaidd. Mae’n ymddangos nad yw llyngyr yn gymaint o 

anhawster yn achos ein gwartheg blwydd nag oeddem ni wedi’i dybio, sydd wedi arbed llawer o waith a chostau 

triniaethau diangen. Mae angen i mi wneud mwy o ddefnydd o hyn a sefydlu’r arfer yn well, oherwydd bydd 

wythnosau’n mynd heibio heb sylweddoli, a weithiau, bydd y bwlch rhwng profion yn rhy hir. Wrth wneud defnydd 

cynyddol o system FECPAKG2, daw pethau’n haws. Byddaf yn parhau i fonitro, oherwydd mae’n cynnig cipolwg 

gwerthfawr.” 

 “Fel yn achos y mwyafrif o brofion, nid oes dim yn ddu a gwyn, ond mae’n darparu gwybodaeth werthfawr i 

helpu i wneud penderfyniadau am driniaethau. Mae angen i mi gadw cofnodion gwell o driniaethau a sylwadau 

am samplau a gyflwynir. Wrth edrych yn ôl ar ddata’r tymor cyfan, mae’n fy helpu i sylweddoli bod ein her o 

safbwynt parasitiaid yn dal yn un sylweddol yma, a bydd yn anodd lleihau hynny dan gyfyngiadau system 

organig.” 

 “Mae wedi bod yn brofiad sydd wedi agor fy llygaid i. Yn sicr, mae profion FEC wedi’n helpu ni i amseru dosio 

ŵyn yn llawer gwell. Rydym ni bellach yn gwybod bod gennym ni anawsterau o safbwynt moddion gwrthlyngyrol 

gwyn ac Ivermectin, felly gallwn ni osgoi eu defnyddio, a gobeithio y gwelwn ni welliant o ran perfformiad ŵyn.” 

10. Crynodeb a Thrafodaeth 

Roedd y prosiect yn llwyddiannus o safbwynt monitro a rhannu baich parasitiaid o ffermydd sydd wedi’u 

gwasgaru’n ddaearyddol ledled Cymru. Fe wnaeth wyth o’r ffermwyr gynnal cryn dipyn yn fwy o brofion FEC nag yn 
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flaenorol, ac roedd pob un yn credu fod hynny’n ddefnyddiol.  Fel yr adroddwyd, fe wnaeth hyn hefyd arwain at 

weithredu sawl newid ar y fferm ac fe wnaeth hynny arwain at lawer o ddeilliannau cadarnhaol. Roeddent yn 

cynnwys lleihau’r ddibyniaeth ar anthelmintigau, ac mewn sawl achos, gwelliant o ran perfformiad, a dyna fyddai’r 

brif nod i ffermwr.  

Ar waethaf y llwyddiant, cafwyd heriau o ran mabwysiadu’r cyngor diweddaraf a’r dechnoleg newydd. Tueddai’r 

rhai a gyfranogodd orau yn y prosiect i fod yn ffermwyr a oedd eisoes wedi gweithredu rhywfaint o newidiadau. Ni 

wnaeth un o’r ffermydd yn benodol ddarparu digon o samplau i ni allu llunio adroddiadau am ganfyddiadau, ac 

roedd ar lawer o’r rhai eraill angen llawer o berswâd ac atgoffa i fynd allan i gasglu’r samplau. Mae’n bwysig nodi 

bod y dechnoleg oedd yn cael ei defnyddio yn fersiwn oedd newydd gael ei lansio o system FECPAKG2, ac fe wnaeth 

ychydig ohonynt brofi rhai o’r anawsterau cychwynnol sy’n digwydd wrth ddefnyddio technoleg newydd, ac efallai 

bod hyn wedi llesteirio rhai. Fodd bynnag, roedd rhai o’r cyfranogwyr braidd yn amharod i ddefnyddio technoleg, 

ac fe wnaeth hyn arwain at broblemau penodol. Mae argaeledd y defnydd o dechnoleg fanwl gywir a chlyfar i 

ffermwyr yn cynyddu wrth i’r diwydiant dderbyn y chwyldro digidol yn frwdfrydig, ac i helpu i elwa ar hyn, awgrymir 

bod ar ffermwyr angen rhagor o gymorth a hyfforddiant ynghylch TG.  

Roedd canfod amser i weithredu’r cyngor a monitro yn adborth cryf arall. Fodd bynnag, roedd yn ddiddorol nodi 

bod ychydig ohonynt a ddywedodd nad oedd ganddynt amser i brofi yn methu canfod digon o amser i barhau i 

ddosio yn rheolaidd. Yn syml iawn, mae angen newid meddylfryd, ac mae angen i ni sicrhau mai gweithgareddau 

megis profion FEC, yn hytrach na dosio, yw’r drefn arferol.  Mae angen llawer o amser a chymorth i sicrhau bod yn 

dod yn welliant parhaol, ac mae angen i brosiectau tebyg i hwn fod yn ymwybodol o hynny. 

Mae gan y prosiect hwn ganlyniadau cadarnhaol eraill sy’n anodd eu mesur, ond mae’n bwysig eu hystyried 

serch hynny. Y cyntaf yw’r effaith ar allyriadau a gynhyrchir gan anifeiliaid sy’n cynhyrchu bwyd. Yn ôl 

canfyddiadau gan SRUC a Sefydliad Ymchwil Moredun, gall heintiau parasitiaid mewn ŵyn arwain at gynnydd o 

33% o ran allbwn methan, a pharasitiaeth yw un o’r tri prif glefyd ymhlith da byw sy’n gyfrifol am gynyddu 

allyriadau nwyon tŷ gwydr, ac mae’n gost effeithiol i’w reoli. Yn ogystal â lleihau perfformiad (yn enwedig cyfradd 

trosi porthiant – FCE – sy’n golygu bod angen rhagor o amser i besgi anifeiliaid ar bwysau is), dengys yr ymchwil 

bod anifeiliaid sydd â llyngyr yn rhyddhau mwy o fethan yn ddyddiol oherwydd y problemau maent yn eu hachosi 

i’r system dreulio. Mae’n deg felly cymryd yn ganiataol bod y newidiadau y gwnaeth y ffermwyr hyn eu gweithredu 

wedi lleihau allyriadau o’u systemau cynhyrchu.  

Bydd lleihau amlder triniaethau gwrthlyngyrol hefyd yn effeithio’n gadarnhaol ar yr amgylchedd uniongyrchol, 

oherwydd profwyd y gall dod i gysylltiad yn rheolaidd ag anthelmintigau niweidio fflora a ffawna’r pridd. Wrth 

ddosio, ni chaiff yr holl foddion gwrthlyngyrol eu hamsugno gan y corff, a chaiff rhywfaint o’r cemeg anthelmintig 

ei ollwng yn yr ysgarthion, a gall ladd infertebratau eraill. Er enghraifft, gwyddys bod niferoedd chwilod y dom yn 

lleihau ar gaeau sy’n cael eu pori gan stoc sy’n dod i gysylltiad yn rheolaidd ag anthelmintigau. Mae chwilod y 

dom yn hollbwysig ar gyfer ecosystemau lleol, ac maent hefyd yn beirianwyr allweddol sy’n helpu i ddadelfennu 

dom a’i gludo i lawr i’r pridd, gan helpu i well ffrwythlondeb ac iechyd pridd. Felly, mae nifer o’n ffermydd wedi 

lleihau’r amlygiad hwn i anthelmintigau yn sylweddol, ac os bydd hyn yn parhau, dylai’r newid parhaol helpu 

fflora a ffawna’r pridd i ffynnu.  

Gellir dadlau mai datrys effaith cynhyrchu cig coch ar yr amgylchedd yw un o’r heriau mwyaf a wynebir gan y sector 

hwn, ac mae gwella dulliau o reoli parasitiaid yn un dull syml y gall ffermwyr ei ddefnyddio i gynorthwyo i gyflawni 

hyn, ac ar yr un pryd, gwella proffidioldeb busnesau a chynhyrchu yn fwy effeithlon.  

Mae’r canlyniadau hefyd yn cyd-fynd â meini prawf yr hyn sy’n ofynnol gan y gadwyn gyflenwi wrth i ddefnyddwyr 

ddod yn fwyfwy ymwybodol o sut caiff eu bwyd ei gynhyrchu. Bydd dyfodol cynhyrchu da byw yn canolbwyntio mwy 

ar borthiant a dyfir ar y fferm, ac mae angen i ni leihau’r ddibyniaeth ar ddwysfwydydd sy’n cael eu prynu, yn 

cynnwys soia a grawn, sy’n cael eu hystyried yn aneffeithlon o ran cynhyrchu bwyd. Bydd dibynnu rhagor ar gnydau 

porthiant a glaswellt yn arwain at heriau eraill, a mynd i’r afael â heintiau parasitaidd fydd un ohonynt. 

Gobeithio y gwnaiff y prosiect tymor byr hwn arwain at welliannau tymor hir yn y ffermydd a wnaeth gyfranogi. Mae 

mwyafrif y ffermwyr wedi ymrwymo i barhau i fonitro ac maent yn gobeithio gwneud mwy fyth o hynny, oherwydd 

maent bellach yn sylweddoli pa mor bwysig yw hyn. Rydym ni’n gobeithion gweld buddion graddol yn cael eu 

gwireddu wrth iddynt elwa o’r wersi a ddysgwyd eleni yn ystod tymhorau’r dyfodol. Er enghraifft, profwyd 
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effeithlonrwydd tuag at ddiwedd y prosiect, a chaiff unrhyw effaith ar berfformiad yn sgil newid grwpiau moddion 

gwrthlyngyrol ei wireddu yn y dyfodol. Cynghorir y dylai ffermwyr gydweithio’n agos â’u milfeddygon a/neu unigolion 

sydd â chymwysterau addas, a chafodd gwybodaeth o’r prosiect hwn ei rannu’n rheolaidd. Byddai’n ddiddorol 

parhau i fonitro’r ffermydd hyn i geisio gwerthuso rhai o’r buddion tymor hirach posibl.  

Mae’r prosiect hefyd wedi dangos bod angen gwneud llawer iawn rhagor o waith i helpu’r diwydiant i fynd i’r afael 

ag anhawster cynyddol ymwrthedd i anthelmintigau, ac mae angen i lawer rhagor o ffermwyr gyfranogi yn y 

gweithgareddau hyn a dilyn y cyngor diweddaraf i sicrhau newidiadau eang. Mae lefelau’r effeithlonrwydd y cyfeirir 

atynt yma yn bryder sylweddol, ond yn anffodus, nid ydynt yn peri syndod, oherwydd maent yn cyd-fynd ag 

adroddiadau blaenorol ynghylch diffyg effeithlonrwydd anthelmintigau ac ymwrthedd iddynt yn y DU.  Mae’n amlwg 

y gallai ymwrthedd i foddion gwrthlyngyrol olygu cost sylweddol i’r diwydiant cig coch, ac mae’n rhywbeth y mae’n 

rhaid ei ddatrys. Fe wnaeth Prosiect WAARD 2015 amcangyfrif y gallai’r golled bosibl i’r diwydiant defaid yng 

Nghymru, yn sgil perfformiad salach ŵyn, fod rhwng £20 miliwn a £53 miliwn y flwyddyn.  

Fodd bynnag, mae’n amlwg y gellir sicrhau gwelliannau sylweddol trwy ddilyn cyngor priodol a gweithredu’r 

argymhellion diweddaraf, ac mae’n eithaf sicr y gallai datblygiadau technolegol helpu i gyflawni hyn.   

11. Diolchiadau 

Hoffai staff y prosiect ddiolch i Cyswllt Ffermio am ariannu’r prosiect hwn, a diolch i’w staff am eu cymorth trwy 

gydol y prosiect. Hoffem ddiolch yn benodol i’r ffermwyr a gyfranogodd am gyfrannu at y prosiect, am ddilyn ein 

cyngor ac am ganiatáu i ni rannu’r wybodaeth a’r canfyddiadau â chymuned ehangach y diwydiant amaethyddol.  


