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ERW FAWR
Sector Allweddol: Llaeth

Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar fferm Erw Fawr ar gyfer digwyddiad yn 
fyw o’r fferm arddangos, lle byddwn ni’n edrych sut mae buches o wartheg 
Holstein sy’n lloia drwy’r flwyddyn wedi cynyddu eu cynnyrch o’r borfa o 

ganlyniad i fesur a chynllunio’r llwyfan bori yn fwy manwl.

FFEITHIAU’R FFERM: 
• Mae Safle Arddangos Erw Fawr yn ddaliad o 192-hectar (ha) sy’n cael ei ffermio 

gan Ceredig a Sara Evans mewn partneriaeth â rhieni Ceredig, Ifan ac Ann. 

• Mae’r teulu’n cynhyrchu llaeth o fuches Holstein bedigri gynhyrchiol iawn, a 
honno’n cael ei rhedeg ar system lloia gydol y flwyddyn.

• Cafodd buches Branwen ei sefydlu ym 1980 pan drodd y fferm o gynhyrchu biff a 
defaid i gynhyrchu llaeth.

• Mae’r fuches yn cynhyrchu 9,000 litr y flwyddyn ar gyfartaledd, gyda 4% o fraster 
menyn a 3.3% o brotein. Mae’r llaeth yn cael ei werthu i Arla.

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:
• Gwella Da Byw Gan Ddefnyddio Geneteg
• Newid yn yr hinsawdd a Rheoli Tir
• Newid yn yr hinsawdd a Da Byw
• Gwerthoedd Bridio Tybiedig
• Sgôr Cyflwr Corff (BCS)
• Genomeg
• Rhywogaethau Glaswelltir
• Rheoli Pori
• Systemau Pori
• Gwella Iechyd Pridd
• Rheolaeth Maetholion Fferm
• Mastitis mewn Gwartheg
• Lleihau Llygredd Amaethyddol
• Rheoli Slyri

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:
• Lleihau Nwyon Ty Gwydr mewn System Da Byw
• Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi
• Sgorio Symudedd Gwartheg
• Defnyddio a Gwasgaru Slyri’n Ddiogel
• DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
• Cwrs lefel uwch ar docio traed gwartheg
• Trimio Traed Gwartheg
• Defnyddio Meddyginiaethau Milfeddygol mewn 

modd Diogel
• Cwrs Meistroli Meddyginiaethau

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 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

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 relevant webinars available: 

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/
cy/newyddion-digwyddiadau/gwebinarau?key-
words=&sectors%5B125%5D=125

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/newyddion-digwyddiadau/gwebinarau?keywords=&sectors%5B125%5D=125
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