RHITHIOL
Cefnogaeth Bellach

wythnos Arloesi ac Arallgyfeirio
Cefnogaeth bellach gan Cyswllt Ffermio Manylion

Cymorthfeydd digidol un-i-un wedi’u
hariannu’n llawn.

Mae’r pynciau’n cynnwys:
• Marchnata ac Arallgyfeirio
• Cyfreithiol
• Busnes
• Cyfrifydd
• Rheoli Staff
• Cynllunio
• Adolygiad Egni

Cyrsiau Hyfforddiant - Wedi’i
ariannu’n llawn neu hyd at 80%.
Ffenest ymgeisio ar agor nes dydd
Gwener 30 Hydref, 2020

Rhai o’r cyrsiau sydd ar gael:
• Cynllunio a datblygu busnes
• Marchnata eich busnes
• Cynllunio ar gyfer arallgyfeirio neu fenter
newydd ar fferm
• Pori er lles cadwraeth
• Lleihau nwyon tŷ gwydr mewn system da byw

E-ddysgu - Cyrsiau dysgu rhyngweithiol
byr y gallwch eu cwblhau o’ch cartref
ar amser cyfleus.

Rhai o’r cyrsiau sydd ar gael:
• Newid yn yr Hinsawdd a Rheoli Tir
• Newid yn yr Hinsawdd a Da Byw
• Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
• Meincnodi fferm
• Adnoddau dynol fferm
• Gwella Da Byw Gan Ddefnyddio Geneteg
• Genomeg
• Cynllunio a Cyllid
• Technoleg Fanwl Gywir mewn Amaethyddiaeth
• TAW

Gweminarau wythnosol

Gweminarau i ddod:
28 Hydref: Effeithlonrwydd Pesgi Wŷn
29 Hydref: A ddylem fod yn defnyddio llai
o nitrogen?
Gweminarau diweddar:
27 Awst: Ychwanegu mentrau tyfu i sefydlu
ffrwd incwm ychwanegol ar fferm fynydd sy’n
cadw da byw
10 Medi: Technoleg GPS ar y tractor
17 Medi: Incwm ychwanegol drwy’r Cod
Carbon Coetiroedd
Gwyliwch holl weminarau blaenorol Cyswllt
Ffermio ar ein sianel YouTube
Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr - ail-ddechrau’r
cyrsiau yn y dosbarth o ddechrau mis Tachwedd.
Cyfrifiaduron i Ddechreuwyr - Cwrs yn
seiliedig ar werslyfr ar gael.
Hyfforddiant un i un - dau sesiwn dwy awr o
hyd ar gael dros y ffôn/yn ddigidol ar gyfer eich
holl anghenion cyfrifiadurol/TG.

Rhaglen TGCh

Gweminarau i ddod 02/11/20 a 30/11/20 - Marchnata drwy e-bost
09/11/20 - Adnodd Cofnodion Fferm WLBP
16/11/20 - Storio data’n ddiogel yn y cwmwl
23/11/20 - Defnyddio gwefan EIDCymru
07/12/20 - Ymwybyddiaeth ynglŷn â
Seiberddiogelwch
14/12/20 - Optimeiddio Peiriannau chwilio
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