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DOLYGARN
Sector Allweddol: Bîff, Defaid

Opsiynau porthiant amgen i wella cynhyrchiant a lleihau’r effaith 
amgylcheddol ar fferm ucheldir.

FFEITHIAU’R FFERM: 
• Mae safle Arddangos Dolygarn yn fferm fynydd 182 hectar (ha) sy’n cael ei ffermio gan 

James Powell a’i dad a’i ewythr, Matthew a Tudor. 

• Mae’r fferm tir glas yn codi o 1,000 i 1,500 troedfedd ac mae gandi bridd lôm silt 
uwchben clai. 

• Mae’r busnes yn cynhyrchu cig oen o ddiadell o 1,000, sef mamogiaid Aberfield yn bennaf, 
a chig eidion o fuches o 30 o fuchod sugno. 

• Mae’r ddiadell hefyd yn cynnwys rhai mamogiaid Cymreig sy’n cael eu prynu i’w troi at 
hwrdd Aberfield.

• Mae defaid Aberfield pur yn cael eu paru â hyrddod Aberblack i ychwanegu hyd a rhagor o 
gyhyr at gryfder a chyhyrau’r Aberfield.

• Mae’r hyrddod yn cael eu gosod i mewn gyda’r mamogiaid ar 15 Tachwedd ac mae’r 
ŵyna’n dechrau ar 10 Ebrill am gyfnod o bedair wythnos.

RHWYDWAITH ARDDANGOS
DEMONSTRATION NETWORK

Cefnogaeth bellach gan Cyswllt Ffermio Manylion

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

Mae’r cyrsiau sydd ar gael yn cynnwys:
• Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
• Newid yn yr hinsawdd a Rheoli Tir
• Newid yn yr hinsawdd a Da Byw
• Rhywogaethau Glaswelltir
• Pori Da Byw ar Fetys Porthiant
• Rheoli Pori
• Systemau Pori
• Gwella Iechyd Pridd
• Rheolaeth Maetholion Fferm
• Iechyd Yr Hwrdd
• Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
• Cloffni mewn Defaid

Hyfforddiant wyneb i wyneb - 
Cefnogaeth ariannol o hyd at 80%  
ar gael tuag at gyrsiau’n ymwneud  
ag iechyd anifeiliaid 

Mae’r cyrsiau sydd ar gael yn cynnwys:
• Cwrs Cneifio Defaid ar Lefel Uwch
• Cwrs lefel uwch ar docio traed gwartheg
• Trimio Traed Gwartheg
• DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
• Cyflwyniad i Reoli Llyngyr a Chyfri Wyau 

mewn Carthion i Gynhyrchwyr Defaid
• Cneifio Defaid gyda Pheiriant
• Cwrs Meistroli Meddyginiaethau
• Lleihau Nwyon Tŷ Gwydr mewn System Da Byw
• Defnyddio Dip Defaid yn Ddiogel
• Sganio Defaid
• Defnyddio Meddyginiaethau Milfeddygol mewn 

modd Diogel

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

Mae’r pynciau’n cynnwys:
• Maeth
• Rheoli pridd a glaswelltir
• Materion iechyd anifeiliaid
• Isadeiledd

Rhaglen TGCh 

• Gweminar Amaethyddiaeth glyfar a  
rhyngrwyd pethau - 05/10/20 6pm

• Gweminar Beth all offer a thechnegau Ffermio 
Da Byw yn Fanwl Gywir (Precision Livestock 
Farming) ei gynnig i ffermwyr da byw? 
12/10/20 7pm

• Gweminar Adnodd Cofnodion Fferm WLBP 
09/11/20 6.30pm

• Gweminar Defnyddio gwefan EID Cymru 
23/11/20 6pm

• Sesiynau hyfforddi un i un dros y ffôn neu ar-
lein i’r rhai sydd â sgiliau TGCh sylfaenol 

• Cwrs hyfforddiant o’r cartref i ddysgu sgiliau 
TGCh sylfaenol ar gael drwy’r haf gyda 
chymorth gan golegau diwydiannau’r tir.

• Cwrs coleg chwe wythnos o fis Tachwedd 
ymlaen i’r rheini sydd am ddysgu sgiliau TG syml

Gwasanaeth Cynghori

• Cynllunio busnes
• Ffrwythlondeb
• Rheoli glaswelltir
• Cynllunio rheoli maetholion
• Llunio dognau bwydo
• Amgylcheddol

Rhagori ar Bori
Cymryd rhan yn y rhaglen er mwyn gweithredu 
arferion gwell o ran rheoli’r borfa ac adolygu 
effeithlonrwydd y defnydd a wneir o’r borfa.

Clinigiau Iechyd Anifeiliaid - un clinig  
i bob busnes fydd yn darparu hyd at  
£250 i ymgymryd â samplu, profi a 
chyngor gan filfeddyg lleol

Gall clinigiau ymdrin â ystod o faterion iechyd 
anifeiliad fel:
• FEC (Cyfrif wyau ysgarthol)
• Ffrwythlondeb
• IBR
• Symudedd
• Profi Parlwr
• Ectoparasitiaid (Clafr, Trogod ayb.)

Gweminarau diweddar
9 gweminar perthansol ar gael: https://businesswales.
gov.wales/farmingconnect/cy/newyddion-digwyddiadau/
gwebinarau?keywords=&sectors%5B125%5D=125 


