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1.0 Crynodeb 

1.1 Manylion y fferm 

 Fferm organig 4,500 erw, yn cynnwys 2,000 erw o dir mynydd, 170 erw o gnydau a gaiff 

eu cynaeafu â chombein, 120 erw o gnwd cyfan, 120 erw o faip sofl a’r gweddill yn 

laswelltir 

 Pesgir 600 o wartheg bîff a brynwyd fel gwartheg stôr  

 3,500 o famogau bridio 

 20 o fuail a 25 o ewigod ceirw hefyd 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Amcanion allweddol y prosiect 

 Cynnal asesiad meincnodi sylfaenol o’r fenter gan ddilyn egwyddorion “Mesur i Reoli”  

 

 Gwneud defnydd rheolaidd o bwyso er mwyn monitro perfformiad, yn cynnwys y 

defnydd o EID a meddalwedd rheoli/monitro 

 

 Cofnodi data ffisegol ac ariannol ynghylch pob mewnbwn fel y gellir cyfrifo costau 

gwirioneddol fesul cilogram yn fanwl gywir 

 

 

 Cynyddu’r defnydd o TGCh i wella effeithlonrwydd y busnes ac i helpu’r diwydiant i 

wneud mwy o ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol 

 

 

 

 

 

 

Amcanion Busnes: 

 Gwella proffidioldeb y system pesgi gwartheg bîff 

 Gwella effeithlonrwydd, trwybwn a Maint Elw cyffredinol y busnes o fewn 

cyfyngiadau’r cyfleusterau a’r adnoddau presennol (lledaenu gorbenion) 

 Pennu meincnodau sylfaenol ac yna pennu targedau at y dyfodol a gaiff eu 

monitro gan ddefnyddio EID, technoleg ac ati 

 Gallu gwneud penderfyniadau ffeithiol ar gyfer y busnes ar sail gwybodaeth 

gadarn am gostau 

 



 

 

1.3 Llwyddiannau’r prosiect  

 Gosodwyd offer pwyso ac EID / cyfarpar pwyso electronig Tru-test  

  

 

 Cychwynnwyd rhaglen reolaidd o bwyso a chasglu data, ac mae’r data cychwynnol 

wedi cael eu dadansoddi. 

 

 Maent bellach yn fwy gofalus wrth ddewis gwartheg stôr i’w prynu o fewn cyfyngiadau 

gorfod canfod gwartheg organig.   Daw hyn yn haws wrth i fwy o gofnodi pwysau 

ddigwydd, oherwydd bydd y ffermydd hynny y mae eu gwartheg yn perfformio’n well 

yn haws eu nodi, a gellir osgoi prynu gwartheg o ffermydd ble mae gwartheg yn 

perffomio’n wael neu gellir trafod â’r ffermydd hynny ynghylch geneteg, rheoli ac ati.  

 

 Mae hyn wedi cynnwys trafodaeth â ffermwyr llaeth ynghylch gwartheg bîff sy’n 

groesiadau o fridiau llaeth. Gallai hyn gynorthwyo i ganfod gwartheg mwy cyson a 

sicrhau cyflenwad mwy rheolaidd o fuchesi sy’n lloea trwy gydol y flwyddyn.   Yr hyn 

a allai greu anhawster yw’r ffaith nad oes llawer o ffermydd llaeth organig yn bodoli, 

ac efallai eu bod yn cynhyrchu eu gwartheg bîff eu hunain hefyd. 

 

 Mae’r meincnodi cychwynnol wedi digwydd ac mae nifer o Ddangosyddion 

Perfformiad Allweddol wedi cael eu pennu ar y cyd â chontractwyr y prosiect, SAC 

Consulting.  

 

 Mae cnydau porthi wedi cael eu dadansoddi, mae cyllideb porthi wedi cael ei phennu 

ac mae’r dognau wedi cael eu llunio.  

 

 Ceir diweddariadau rheolaidd ar wefan Cyswllt Ffermio, ynghyd â blogiau, fideos ac 

ati.  

 

 Mae cyfarfod mentora wedi cael ei gynnal gyda Meilir Jones.  

 

1.4 Manylion y Prosiect 

Ym Medi 2017, cafodd Rhug ei dewis yn Safle Ffocws Cyswllt Ffermio er mwyn ystyried 

“diogelu uned bîff at y dyfodol – croesawu technoleg newydd er mwyn ymdopi â dyfodol 

ansicr.” Llwyddodd SAC Consulting â’u cynnig i ddarparu gwasanaethau ymgynghorol, 

a chafodd Meilir Jones, fferm Gop, ei benodi yn fentor Cyswllt Ffermio. Er nad yw ei 

system yn organig, mae’n debyg oherwydd pesgir grwpiau o wartheg yn rheolaidd, ac 



 

 

mae wedi bod yn flaenllaw o ran defnyddio technoleg, EID a phwyso’n rheolaidd i wella 

effeithlonrwydd a phroffidioldeb. 

 

Mae maint yr elw yn dynn ym maes pesgi gwartheg bîff, ac mae sicrhau elw yn fater o 

roi sylw i niferoedd yn bennaf, oherwydd mae pesgi nifer fawr o anifeiliaid yn helpu i 

ddefnyddio gorbenion ac adnoddau yn well, a chynyddu Maint Elw Gros cyffredinol y 

system. Bydd gwella perfformiad hefyd yn golygu y gellir anfon anifeiliaid i’w lladd yn 

gynt a gellir prynu mwy o wartheg i mewn i’r system i gynyddu trwybwn a maint yr elw 

ymhellach.  

 

Er enghraifft, os cynyddir perfformiad o 0.6kg y pen y diwrnod i 1kg y pen y diwrnod, 

bydd hynny’n golygu gostyngiad o 150 diwrnod yn yr amser sydd ei angen cyn y gellir 

anfon anifeiliaid i’w lladd, os byddir yn pesgi anifeiliaid sy’n pwyso 400kg ar adeg eu 

prynu ac yn eu gwerthu pan fyddant yn pwyso 600kg. Yn ogystal â chynnig arbedion 

enfawr o ran costau a chynnydd ym maint yr elw fesul anifail, mae hyn hefyd yn 

caniatáu i’r system a’r adeiladau dderbyn 2 neu 3 o wartheg ychwanegol. Bydd hyn yn 

lledaenu costau’r holl orbenion megis peiriannau, llafur ac ati.  

 

Mae gwaith y prosiect wedi cael ei rannu’n 3 rhan: 

 Asesiad meincnodi sylfaenol o’r fenter, pennu Dangosyddion Perfformiad 

Allweddol ar gyfer y dyfodol.  

Ymarfer bwrdd gwaith i feincnodi perfformiad ffisegol ac ariannol sylfaenol y fenter. 

Yn ychwanegol, mae manyleb y prosiect yn awgrymu ystyried dewisiadau 

marchnata (cynlluniau marchnata bridiau ac ati, yn ogystal â gwerthu pum anifail 

bob wythnos trwy siop y fferm) a chynnal archwiliad sylfaenol o’r carbon a 

gynhyrchir gan y fenter.  

 

 Cynllunio maethiad 

Yn naturiol, mae porthiant organig yn ddrutach, felly pwysleisir pwysigrwydd 

porthiant cartref, yn cynnwys cnydau porthi, cnydau cyfan a chnydau grawn. Mae 

dadansoddi’r holl borthiant a phennu dognau cywir yn hollbwysig. Yn ychwanegol, 

o gofio y caiff gwartheg stôr eu prynu trwy gydol y flwyddyn (bydd hyn yn cyrraedd 

anterth yn y gwanwyn a’r hydref) a’u gwerthu trwy gydol y flwyddyn, mae’n anochel 

y bydd gwartheg yn treulio cyfnod ar borfa. Gall gweithredu system pori cylchdro 

yn ystod y cyfnod 5-7 mis hwn helpu i ychwanegu at bwysau gwartheg am gost is. 

Mae twf ychwanegol gan ddefnyddio’r borfa yn golygu bod angen gwneud llai o 

ddefnydd o ddognau drud i sicrhau twf ar ôl symud yr anifeiliaid dan do.  

 

 Ymgorffori technoleg EID yn y system 

Mae hyn yn elfen allweddol o’r prosiect. Heb fonitro cyfraddau twf, ni ellir 

dadansoddi’r system, ac ni ellir newid dognau neu driniaethau i wella perfformiad. 

Yn ychwanegol, mae gallu gwybod pryd bydd perfformiad wedi gwastatáu yn 

golygu y gellir eu gwerthu cyn iddynt gychwyn peri costau dyddiol uchel. 

 

    Asesiad meincnodi sylfaenol o’r fenter 

Cafodd data sylfaenol ar gyfer meincnodi eu casglu a cheir crynodeb o hynny isod:  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GROSS MARGIN.

Fin1517 from 20-Jun-15

OW&GFBeef[22] over22months to 25-Jul-16

Number 536

Financial results(£) Total per head

Output

Sale/Transfer Out Steer 536 610kg £1,348.04 £722,550

Heifer 0 0kg £0.00 £0

Bull 0 0kg £0.00 £0

Total Sales_Transfers Out 536 610kg £1,348.04 £722,550 £1,348.04

Purchases/Transfer In Steer 536 385kg £914.79 £490,329 £914.79

Heifer 0 0kg £0.00 £0

Bull 0 0kg £0.00 £0

Total Purchases_Transfers In 536 385kg £914.79 £490,329 £914.79

Valuation Change 0 £0 £0.00

Net Output £232,221 £433.25

Variable costs

Concentrate 428.0tonnes £99,000 £184.70

OtherForage £0 £0.00

OtherFeed £0 £0.00

Bedding £26,923 £50.23

Vet&Med £1,696 £3.16

Marketing £15,220 £28.40

SundryEnterpriseCosts £7,821 £14.59

Variable Costs £150,660 £281.08

GROSS MARGIN before forage £81,561 £152.17

Forage Cost

Silage 110.8ha £6,739 £12.57

Hay 0.0ha £0 £0.00

Roots 0.0ha £0 £0.00

Grazing 189.2ha £14,204 £26.50

Hill 0.0adj.ha

ForageCost 300.0ha £20,943 £39.07

GROSS MARGIN after forage £60,618 £113.09

GROSS MARGIN per Hectare 1.79head/ha £202.06

Allocated Fixed Costs

Wages £34,049 £63.52

Contract £22,830 £42.59

Machinery £17,511 £32.67

Property £2,918 £5.44

General £3,891 £7.26

Land £0 £0.00

Depreciation £34,049 £63.52

Finance £11,674 £21.78

Total Fixed Costs £126,923 £236.80

Net Margin -£66,305 -£123.70



 

 

Sylwadau ar y data perfformiad uchod 

 Fe wnaeth SAC Consulting gymharu’r data â data safonol Quality Meat Scotland 

ynghylch pesgi gwartheg bîff – dros 22 mis oed – y gymhariaeth agosaf sydd ar 

gael. Pwysleisiodd Gareth Jones hefyd bod diffyg data meincnodi cymharol ar gael 

ar gyfer systemau organig. Er y gallai hynny fod yn wir, mae meincnodi hefyd yn 

ddefnyddiol i allu cymharu eich fferm eich hun o’r naill flwyddyn i’r llall, fel y gellir 

gwneud gwelliannau.  

 

 Ystadegau cychwynnol 

o Maint elw fesul anifail Rhug ar ôl costau porthiant: £113 fesul anifail  

o Cyfartaledd QMS £165, traean uchaf £259 

o Maint elw net Rhug fesul anifail - £124 fesul anifail 

o Cyfartaledd QMS £80, traean uchaf-£22 

o Cynnydd Pwysau Byw Rhug – 0.58kg fesul anifail bod dydd 

o Holl QMS - 1kg fesul anifail bob dydd 

 

         

Pennu Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

Y prif ddangosydd perfformiad allweddol a nodwyd oedd gwella’r cynnydd pwysau byw 

dyddiol, er mwyn gallu anfon gwartheg i’w lladd yn gynt.  

 

Fe wnaiff gwella’r cynnydd pwysau byw o 0.4kg fesul anifail i oddeutu 1kg fesul anifail 

bob dydd olygu bod y cyfnod porthi yn gostwng i 225 diwrnod (gostyngiad o 165 

diwrnod), a byddai hynny’n caniatáu i’r system besgi rhagor o wartheg er mwyn 

cynyddu Maint Elw’r busnes os yw hynny yn ddewis dichonol, gan ystyried cyfanswm 

y cyflenwad porthiant sydd ar gael ac argaeledd gwartheg stôr organig. 

 

Cynllunio maethiad 

Dadansoddwyd silwair o laswellt a chnydau cyfan yn 2018. Mae dognau ar gyfer 

gwartheg sy’n tyfu a gwartheg sy’n cael eu pesgi wedi cael eu llunio. Oherwydd haf 

sych 2018, mae’r cyflenwad o borthiant yn dynn, felly gwnaed ymarfer cyllidebu 

porthiant hefyd.  

 

Rheoli pori 

Hyd yn hyn, ychydig iawn o gynnydd sydd wedi digwydd o ran gweithredu system pori 

cylchdro. Unwaith yn rhagor, oherwydd haf sych 2018, mae’n debyg nad oedd hon yn 

flwyddyn ddelfrydol i ymateb i hyn, felly rhoddir sylw i hyn unwaith eto yn 2019.  

 

Efallai mai’r dewis doethaf fyddai gadael gwartheg sy’n agos at orffen cael eu pesgi (o 

fewn 100kg) dan do a’u porthi â dognau, a gadael y gwartheg y mae angen iddynt ennill 

dros 200kg allan i barhau i bori am gost is.  Yn achos y gwartheg hynny sydd rhwng yr 

eithafion pwysau hyn, gellid defnyddio pori cylchdro a phorthi rhywfaint o gnydau grawn 

iddynt tra byddant yn cael eu cadw ar dir pori (os bydd hynny’n ofynnol) wrth iddynt 

agosáu at y pwysau a’r cyflwr corfforol delfrydol. 

 

Ymgorffori technoleg EID yn y system 

Mae system EID wedi cael ei gosod fel rhan o’r system bresennol o drin a thrafod 

gwartheg.  Roedd hyn yn cynnwys celloedd pwyso o dan y craets Warwick oedd eisoes 

wedi’i osod a gosod cyfarpar pwyso Trutest. Mae Border Software wedi darparu’r 

meddalwedd. Mae hyn yn debyg iawn i’r system yn Fferm Gop sydd wedi gweithio’n 

dda yn ystod y 4-5 mlynedd diwethaf.  



 

 

 

 

     Dewisiadau ar gyfer gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb.  

Mae llyfryn HCC, “Systemau Pesgi Gwartheg Eidion”, yn ganllaw diweddaredig 

ynghylch gwella systemau pesgi gwartheg bîff, ac mae ar gael trwy droi at 

https://hccmpw.org.uk/en/industry-resources/beef-management  

 

Dyma rai awgrymiadau posibl: 

 Prynu gwartheg gan gyflenwyr gwartheg yn cynnwys anifeiliaid sy’n groesiadau o 

fridiau llaeth. Byddai hyn yn arwain at wella cysondeb y gwartheg, a gellid teilwra 

dulliau rheoli oedd yn cael eu defnyddio’n flaenorol yn unol â gofynion y system y 

byddent yn rhan ohoni yn Rhug er mwyn atal unrhyw arafu aneffeithlon yn y gyfradd 

twf. Gallai trafodaeth â chynhyrchwyr gwartheg stôr am eneteg addas wella 

cysondeb a pherfformiad ymhellach, a gellid rheoli statws iechyd gwartheg a brynir 

yn well.   Dylid annog cynhyrchwyr i werth gwartheg i ystâd fawreddog sydd â’i siop 

fferm ei hun, a gellid talu premiwm a fyddai'n cael ei ariannu gan y gwelliant tebygol 

mewn perfformiad. Dylai mwy o integreiddio arwain at feintiau elw gwell i bawb sy’n 

rhan o’r gadwyn gyflenwi. Ar hyn o bryd, mae cynhyrchwyr gwartheg stôr yn 

debygol o ddal eu gafael mewn gwartheg yn rhy hir er mwyn cael pris uwch fesul 

anifail am wartheg trymach, ond mewn gwirionedd, byddai’n well iddynt gynhyrchu 

nifer fwy o wartheg i’w gwerthu pan fyddant yn iau ac yn ysgafnach. 

 

 Ar y cyd â milfeddyg a maethegydd y fferm, byddai’n fanteisiol sefydlu protocolau 

ar gyfer triniaethau iechyd a deietau dros dro pan fydd gwartheg yn cyrraedd y 

fferm. Dylai’r ddau fater hefyd gynnwys trafodaethau â chynhyrchydd y gwartheg 

stôr fel y gellir sicrhau na wnaiff twf arafu oherwydd newidiadau disymwth mewn 

dulliau rheoli neu ddeiet.  

 

 Dylai gweithredu system pori cylchdro, hyd yn oed ar lefel sylfaenol, sicrhau 

cyfraddau twf o hyd at 1kg fesul anifail bob dydd gan ddefnyddio porfa. Byddai hyn 

hefyd yn rhatach na deiet gwartheg a gedwir dan do (ac yn rhatach hefyd na system 

pori sy’n perfformio’n salach) a bydd angen ennill llai o bwysau yn ystod y cam 

terfynol pan gedwir gwartheg dan do.  

 

 Mae dadansoddi porthiant a dognau cywir (sydd eisoes yn digwydd) yn golygu bod 

y broses yn fwy effeithlon ac mae’n osgoi gwastraffu porthiant gwerthfawr. Yn 

achos unrhyw borthiant a brynir, dylid hefyd ystyried lefelau egni a phrotein y 

Gwerth Porthiant Cymharol mewn cymhariaeth â phorthiant safonol. Mae hyn yn 

cynnig awgrym gwell o werth am arian wrth brynu porthiant na’r pris fesul tunnell 

fetrig yn unig. 

 

 Fe wnaeth pwyso gwartheg yn rheolaidd a dadansoddi eu perfformiad ganiatáu 

iddynt gael eu monitro er mwyn gallu eu gwerthu pan fyddant wedi cyflawni’r 

pwysau priodol a gorffen eu pesgi cyn iddynt gychwyn peri costau porthi dyddiol 

uchel. Trafodir hyn ar dudalennau 25-29 yn llyfryn HCC. Wrth i wartheg ddod yn 

drymach, bydd eu gofynion cynnal a chadw yn cynyddu a bydd twf yn llai effeithlon. 

Mae gallu gorffen eu pesgi ar yr adeg ddelfrydol pan fydd gwerth y cynnydd pwysau 

yn fwy na chost ddyddiol y cynnydd yn dipyn o gamp, ond mae’r cyfleusterau a’r 

meddalwedd yn gwneud hynny’n haws. Ar brydiau, gall hyn arwain at wartheg y 

mae eu perfformiad wedi gwastatáu, yn cael eu gwerthu ychydig o dan y pwysau 

delfrydol neu hyd yn oed yn dychwelyd i’r arwerthiant gwartheg stôr, ond gall y swm 

https://hccmpw.org.uk/en/industry-resources/beef-management


 

 

a gollir fod yn llai na chost y porthi ychwanegol sy’n ofynnol er mwyn sicrhau eu 

bod yn cyflawni’r pwysau a’r dosbarth braster delfrydol. Unwaith yn rhagor, dylai 

gallu prynu gwartheg sy’n fwy cyson pan fyddant yn ysgafnach ac yn iau sicrhau 

bod y pontio o dyfu i orffen pesgi yn fwy didrafferth, felly bydd hyn yn llai o broblem 

yn y dyfodol. 

   

1.5 Sylwadau’r ffermwr – Gareth Jones 

Roeddwn i’n dymuno asesu perfformiad y busnes gwartheg bîff i sicrhau ei fod mewn 

sefyllfa ariannol gadarn, o gofio nad oes sicrwydd y bydd taliadau cymorth ar gael yn y 

dyfodol. Yn ychwanegol, roeddwn i’n dymuno defnyddio technoleg EID yn y busnes i 

lunio dangosyddion perfformiad allweddol ac i gynorthwyo i gynllunio marchnata a 

monitro perfformiad. Y nod yn y pen draw yw gallu gwneud penderfyniadau ffeithiol ar 

gyfer y busnes ar sail gwybodaeth gadarn am gostau.  

 

2 Adolygiad o’r Busnes 

2.1 Data cychwynnol y busnes  

Gweler y data yn yr adran flaenorol uchod.  

  

2.2 Effaith posibl y prosiect ar y busnes 

Mae’r busnes yn cyflenwi gwartheg bîff i ddau fusnes yn bennaf, sef siop y fferm ei 
hun yn Rhug a Dovecote Park hefyd. Mae’r pris a geir gan y ddau yn debyg ac nid yw 
siop y fferm yn cymorthdalu’r busnes gwartheg bîff o gwbl. Felly, mae’n hanfodol 
sicrhau bod y busnes yn broffidiol, neu fel arall, byddai’n wella canfod ffynonellau 
eraill o gig eidion a rhyddhau’r adnoddau a’r cyfalaf sy’n gysylltiedig â’r fenter 
gwartheg bîff.  
 
Ar hyn o bryd (neu ar y cychwyn), mae bob anifail yn costio £124 i’w gadw gan y 
busnes, felly mae’n amlwg fod hyn yn anghynaladwy. Mae nifer o feysydd wedi cael 
eu nodi y gellir rhoi sylw iddynt er mwyn gwella perfformiad ffisegol ac ariannol. Dylai 
meincnodi ddigwydd bob blwyddyn fel y gellir olrhain cynnydd a gwneud rhagor o 
newidiadau. 
 

3 Adolygiad o’r prosiect 

3.1   Dadansoddiad SWOT 

CRYFDERAU  Enw da’r ystâd a’i siop fferm ei hun fel busnes adwerthu  

 Awydd i wella perfformiad a gwneud y newidiadau sy’n 

ofynnol 

 Argaeledd cyfleusterau ac adnoddau da  

GWENDIDAU  Ffynhonnell gwartheg stôr organig – o ran argaeledd y 

niferoedd a’r ffaith eu bod yn tueddu i fod yn rhy drwm ac 

yn rhy hen ar adeg eu prynu – felly mae llawer o 

effeithlonrwydd yr anifail eisoes wedi cael ei golli 



 

 

 Diffyg data ynghylch perfformiad a mesurau rheoli costau 

yn y gorffennol 

Cyfleoedd  Mwy o integreiddio â bridwyr gwartheg, yn cynnwys 

gwartheg sy’n groesiadau o fridiau llaeth a gwartheg o 

fuchesi sugno 

 Prynu gwartheg sy’n iau ac yn ysgafnach a chael 

cyflenwad o wartheg sy’n fwy effeithlon eu natur  

 Parhau i fonitro perfformiad, rheoli costau, llunio dognau a 

chynllunio iechyd. Sylw i fanylion ym mhob maes.  

 Sicrhau gwelliant yn y Cynnydd Pwysau Byw, lleihau’r 

nifer o ddiwrnodau y bydd gwartheg yn eu treulio ar y 

fferm a chynyddu’r trwybwn heb gynyddu’r gorbenion.  

BYGYTHIADAU  Brexit ac ansicrwydd hynny o ran cynhyrchu da byw 

 Achosion o dywydd eithafol yn effeithiol ar gynhyrchu 

porthiant 

 Ansicrwydd o ran y cyflenwad o wartheg stôr organig 

 

 

3.2 Buddion i fusnesau defaid/bîff eraill yng Nghymru 

Ar y cyd â’r hyn sydd wedi digwydd yn Fferm Gop, mae cyfleoedd ar gael i gynnal 

gweithgareddau Cyfnewid Gwybodaeth rhagorol a fyddai’n seiliedig ar y llwydd iant a’r 

cynnydd sydd wedi digwydd yn ystod y prosiect hwn.  

Yn ychwanegol, ceir cyfle hefyd i sefydlu cadwyn gyflenwi fwy integredig ar gyfer 

cynhyrchu cig eidion organig o Gymru.  

Yn ychwanegol, mae gwella’r defnydd o dechnoleg ym maes cynhyrchu da byw yn 

ystyriaeth hollbwysig. Mae’r dechnoleg eisoes yn bodoli, ond bydd angen ymagwedd 

gydgysylltiedig gan y diwydiant at hynny i sicrhau'r buddion sy’n bosibl ym mhob rhan 

o’r gadwyn gyflenwi.  

 

3.3 Cysondeb â nodau strategol y sectorau defaid/cig eidion 

Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at Gynllun Gweithredu Strategol Diwydiant Cig Coch Cymru, 

2015-2020; yn benodol, mewn perthynas â’r canlynol: 

   Blaenoriaeth Strategol “Gwella effeithlonrwydd cynhyrchu (ac felly cynyddu 

ansawdd y cyflenwad) tra’n cynnal amgylchedd a thirwedd Cymru”  

 

 Amcan Strategol 2- “Cynyddu cyfraniad sector cig coch Cymru i Gynnyrch 

Amaethyddol Cymru” –y Camau Gweithredu dilynol yn benodol:  

  “Datblygu rhaglenni newydd sy’n canolbwyntio ar fusnes i wella rhoelaeth, 

effeithlonrwydd a phroffidioldeb busnesau cig coch Cymru”  

 

    “Sefydlu dulliau a fydd yn uchafu cynnyrch o systemau glaswellt a 

lleihau’r ddibyniaeth ar borthiant a brynir (a fewnforir)”. 

 



 

 

 “Hysbysu/addysgu’r diwydiant am arbed costau a chadwraeth, defnyddio 

ynni a dŵr yn effeithlon, dulliau o leihau gwastraff a gwella gwybodaeth, 

natur agored a thryloywder.” 

 

 “Sicrhau gweithgareddau trosglwyddo technoleg newydd a all ddangos 

atebion ymarferol ar gyfer y diwydiant i annog pobl i fabwysiadu technoleg 

newydd.” 

 

 “Cyflawni gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth sy’n hybu arloesedd ac 

yn annog pobl i fabwysiadu arferion gorau.” 

 

            

4 Effaith ar y diwydiant 

4.1 Effaith ar fusnesau unigol 

Nid yw’r perfformiad ariannol presennol (cychwynnol) yn gynaliadwy yn y tymor hir, felly bydd 

unrhyw welliannau yn fuddiol. Ymhen amser, gellir gwella perfformiad fesul anifail yn 

sylweddol a chynyddu’r trwybwn hefyd, fel y gellir sicrhau gwelliant enfawr ym Maint Elw 

cyffredinol y busnes heb gynnydd mewn gorbenion.  

 

4.2 Effaith ar y diwydiant ehangach 

Mae’r prosiect hwn yn fuddiol i’r holl fusnesau pesgi gwartheg bîff yng Nghymru, yn cynnwys 

rhai organig a rhai confensiynol. Mae’r egwyddorion sylfaenol, sef twf, effeithlonrwydd, 

maeth, iechyd, monitro perfformiad a rheoli costau, yn berthnasol i bob system. 

 

4.3 Effaith ar themâu trawsbynciol a blaenoriaethol Llywodraeth Cymru 

Y Newid yn yr Hinsawdd 

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i lywodraeth y Deyrnas Unedig sicrhau lleihad o 80% yn lefelau 

allyriadau nwyon tŷ gwydr amaethyddiaeth 1990 erbyn 2050 (ceir targed hefyd o sicrhau 

lleihad o 11% yn y nwyon hyn erbyn 2020). Mae gan amaethyddiaeth gyfraniad pwysig i’w 

wneud at sicrhau’r gostyngiadau hyn. Fe wnaiff gwella perfformiad gwartheg bîff a gwneud 

defnydd gwell o adnoddau porthiant ac ati effeithio’n gadarnhaol ar ôl troed carbon y busnes.  

 

Iechyd a Lles Anifeiliaid  

Trwy gydweithio â milfeddygon a maethegwyr, fe wnaiff y prosiect sicrhau gwelliannau o ran 

Iechyd a Lles da byw.  

 

Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae’r buddion ariannol sydd eisoes wedi’u hamlinellu yn golygu fod y math hwn o waith yn 

fuddiol ac yn fwy deniadol i ffermwyr iau ac i newydd-ddyfodiaid.  

 

Yr Amgylchedd Naturiol 

Gallai’r system hon ganiatáu i’r tir gorau ar fferm gynhyrchu rhagor, ac felly, gellid defnyddio 

mannau mwy ymylol y fferm i weithredu mesurau amgylcheddol. 

 

Trechu Tlodi  



 

 

Pan fydd ffermydd yn fwy proffidiol, yn aml iawn, bydd yr elw ychwanegol yn cael ei ail-

fuddsoddi yn y busnes.  Bydd hyn yn arwain at ragor o arian yn cael ei wario yn lleol â 

chyflenwyr i’r busnes, gan arwain at gadw swyddi mewn cymunedau lleol. 

 

 

 

5 Tîm y Prosiect 

       Gareth Jones – Rheolwr Ystâd Rhug 

       Elwyn Parry – Stocmon Ystâd Rhug 

       Meilir Jones, Fferm Gop – mentor Cyswllt Ffermio 

       Marianne Burrell – gweinyddu/cofnodion Ystâd Rhug 

       Gwyn Jones – Milfeddygon Wern, Rhuthun 

       Emyr Owen a Gwawr Hughes - Cyswllt Ffermio/Menter a Busnes 

       Gavin Hill - SAC Consulting (arbenigwr ar y diwydiant) 
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