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1 Crynodeb 

1.1 Cefndir y Fferm 

Mae fferm organig Caerhys yn rhan o brosiect sy’n cynhyrchu llysiau ger Tŷ Ddewi, Sir Benfro. Mae 

Amaethyddiaeth Gymunedol Organig Caerhys (Caerhys Organic Community Agriculture COCA) 

http://www.coca-csa.org/ yn gynllun amaethyddiaeth a redir ar gyfer y gymuned leol ac a gefnogir ganddi. 

Mae aelodau COCA yn rhannu bwyd organig a dyfir mewn partneriaeth gyda ffermwyr lleol fel rhan o’r 

fenter bwyd gymunedol hon. 

Yn ogystal, mae’r fferm yn rhedeg buches o 37 o wartheg sugno Duon Cymreig a dilynwyr, ambell hwch 

ac ychydig o foch pwysau porc allanol. Mae’r uned hunangynhaliol yn ailgylchu maetholion yn seiliedig ar 

gynhyrchu compost gan ddefnyddio tail o wellt o gartrefu’r gwartheg dros y gaeaf ynghyd ag ychydig o 

wastraff llysiau gwyrdd ffres. 

Mae teulu’r Miles sy’n berchen ar Caerhys – Gerald ac Ann a’u mab, Cazz – yn defnyddio gwrtaith wedi’i 

gompostio o’u buches o wartheg Duon Cymreig i dyfu grawnfwyd a llysiau yng Nghaerhys, ger Tŷ Ddewi. 
 

 

 

Mae Cynllunio Rheoli Maetholion yn hanfodol i sicrhau bod maetholion yn cael eu rheoli’n effeithlon i 

arbed arian a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Mae hi’n bwysig bod y cynlluniau hyn yn ymarferol ac yn 

hawdd i’w gweithredu ar y fferm yn ddyddiol. Gall rhoi’r gyfradd gywir o dail/gwrtaith gan ddefnyddio’r 

dulliau gweithredu mwyaf effeithlon leihau costau a’r effaith ar yr amgylchedd. Yn o gystal, mae 

Cynlluniau Rheoli Maetholion yn ystyried blaenoriaethau yn ystod pedwar tymor y flwyddyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dyheadau’r busnes: 

Nod Caerhys yw gweithredu fel uned hunan-gynhaliol, mewn perthynas â darparu maetholion i’r 
cnydau a’r da byw wedi’u tyfu ar y fferm. Mae teulu’r Miles yn ailgylchu maetholion yn seiliedig ar 
gynhyrchu compost gan ddefnyddio tail o wellt o gartrefu’r gwartheg dros y gaeaf ynghyd ag ychydig 
o wastraff llysiau gwyrdd ffres. 

Hyd at eleni, roeddent yn storio’r gwrtaith heb orchudd, heb unrhyw ymyrraeth hyd nes iddo gael ei 
daenu ar y tir. Roedd y teulu’n awyddus i sefydlu a ellid gwella gwerthoedd maetholion pe byddai’r 
gwrtaith yn cael ei drin yn wahanol, oherwydd roeddent yn teimlo y gellid defnyddio’r adnodd yn well 
na’r ymarfer presennol. 

Felly, roedd y prosiect Fferm Ffocws yn seiliedig ar dreialu dulliau compostio gwrtaith a gynhyrchir ar 
y safle, gyda’r bwriad o ddatblygu system gompostio cyflym, gan ddarparu maeth o ansawdd uwch ar 
gyfer llysiau, yn cynnwys cnydau mewn twnneli plastig. Gwnaed hyn ar y cyd ag asesiad cynhwysfawr 
o’r maetholion oedd ar gael yn y caeau a’r twnneli plastig ar y fferm, er mwyn gwneud gwell defnydd 
o wrtaith/compost/tail a ddefnyddir. 



   Amcanion Allweddol y Prosiect Fferm Ffocws: 

Cynhyrchu gwrtaith wedi’i gompostio sy’n gynaliadwy ac yn rhagfynegadwy mor gyflym ac effeithlon 

â phosib gan hyrwyddo perfformiad gorau gan adnoddau’r fferm. Roedd yr amcanion penodol fel a 

ganlyn: 

 Deall yr argaeledd maethol cyffredinol ar y fferm yng nghyd-destun system organig, wedi’i 

harwain gan y stoc. 

 Defnyddio gwasanaeth cynllunio rheolaeth maetholion Cyswllt Ffermio i asesu arferion 

presennol a darparu data gwaelodlin gofynion ac argaeledd maetholion. 

 Cymharu’r broses a chynnyrch terfynol pentyrrau compost wedi’u gorchuddio a heb eu 

gorchuddio 

 Cyflymu’r broses compostio 

 Cadw unrhyw faetholion yn y pentwr 

 Rheoli pentwr gyda mewnbwn a defnydd gymharol isel o offer fferm 

 Gwella rheolaeth o chwyn, yn enwedig  dail tafol Rumex spp 
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1.2 Casgliadau’r Prosiect 

 
 

1.2.1 Cymharu gwerth maethol compostio tail wedi’i orchuddio ynteu heb ei orchuddio – 

penawdau Caerhys: 

 Roedd gwerth potash yn y pentwr wedi’i orchuddio yn ddwbl yr hyn yr oedd yn y rheolydd – 

5.99kg/y dunnell/pwysau ffres o’i gymharu â 2.73kg. 

 Roedd y gwerth ffosfforaidd yn llawer uwch hefyd, yn 3.71kg o’i gymharu â 2.8kg. 

 Roedd y gwerth magnesiwm hefyd yn uwch na’r pentwr rheolydd, yn 1.9kg/y dunnell/pwysau ffres 

o’i gymharu â 1.49kg. 

 

1.2.2 Gwerth samplo pridd ac ymgymryd â chynllun rheoli maetholion. 

Casgliadau canlyniadau samplo pridd gaeaf 2016/17, ar y cyd ag asesiad o weithgarwch rheoli caeau, 

patrwm cnydio a’r maetholion a ddefnyddiwyd, gan arbenigwr cymwys oedd yr isod: 

 Canlyniadau sampl pridd. 

Yn 88% o’r caeau a brofwyd, roedd angen taenu calch  er mwyn cywiro pH y pridd. Mae pH pridd optimwm 

yn hanfodol i uchafu’r mewnlifiad o faetholion. 

 Lefelau ffosffad. 

Roedd yr holl samplau ar y mynegai P dymunol. Dim ond lefelau cynnal P fyddai angen, i ymdrin â thyniad 

cnwd a chynnal lefelau P ar y mynegai optimwm. Byddai taenu P ychwanegol ar y caeau hyn yn cynyddu 

risg ymledu llygredd. 

 Lefelau Potasiwm. 

Roedd 41% o samplau yn is na’r mynegai pridd dymunol, a fyddai’n cyfiawnhau taenu K ychwanegol ar y 

caeau penodol hyn, er mwyn bodloni anghenion y cnwd. Byddai angen rhan-ddirymu corff tystysgrifo 

organig y fferm cyn prynu ffurfiau cymeradwy o botash i mewn. 

 Lefelau Magnesiwm. 

Nid oedd yr un o’r samplau yn is na’r mynegai pridd dymunol ond roedd 35% o’r samplau ar Fynegai 4 neu 

5, yr ystyrir yn uchel, felly ni ddylid ychwanegu mwy o Mg i’r caeau hyn. 

 Sicrhau bod y cyfraddau taenu yn aros o fewn y rheini a argymhellir o fewn Cod Ymarfer 

Amaethyddol Da. 

Ar hyn o bryd, mae Cod Ymarfer Amaethyddol Da ar gyfer Diogelu Dŵr, Pridd ac Aer Cymru yn nodi, er 

mwyn lleihau colledion trwytholchiad o wrtaith, ni ddylid taenu mwy na 250kg yr ha (200 uned yr acer) 

o’r cyfanswm nitrogen mewn gwrtaith organig mewn unrhyw 12 mis. Mae cyfraddau taenu wedi bod yn 

uwch na hyn ar rai caeau. Byddai sicrhau y cedwir at yr uchafswm hwn yn helpu i wneud arbedion cost yn 

y busnes, a lleihau risg halogiad. 

 Pwysigrwydd samplo pridd yn rheolaidd i sicrhau bod maetholion yn cyd-fynd â gofynion y cnwd. 

Roedd maeth ar y fferm yn dda mewn rhai caeau, ond mae gwerthoedd maetholion caeau yn amrywio ar 

draws y fferm. Dylid ymgymryd â dadansoddiad pridd ar gyfer pH, N, P, K a Mg bob 3 i 4 blynedd, fel rhan 

o reoli’r busnes. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i’r fferm flaenoriaethu’r defnydd o wrtaith organig a 

gynhyrchir ar y safle, ac am sicrhau bod hyn yn cael ei wneud yn effeithiol. 
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1.3 Pwyntiau i’r diwydiant eu hystyried 

Mae gwella’r maetholion mewn gwrtaith o fudd i bob ffermwr, pa bynnag system sydd ganddynt. Mae 

compostio effeithiol yn arwain at fwy o faetholion ym mhob tunnell o wrtaith felly gellir defnyddio llai 

ohono ar ardal fwy. 

Mae goblygiadau penodol i hyn ar gyfer ffermydd mewn Parthau Perygl Nitradau sydd wedi’u cyfyngu yn 

nhermau faint o wrtaith y gallant ei daenu ar eu tir. 

 

Negeseuon allweddol: 

 Mae gwrtaith yn adnodd gwerthfawr ar ffermydd organig a rhai confensiynol 

 Bydd egwyddorion compostio syml yn gwella buddion y gwrtaith 

 Bydd offer sydd ar gael ar fferm neu’n lleol yn troi’r pentwr 

 Mae gorchuddio’ch tomen o wrtaith yn syml gyda chynfas o fath silwair yn arwain at lawer o fuddion 

 Bydd hadau chwyn a rhai pathogenau yn cael eu lladd os aiff y pentwr yn ddigon poeth 

 Mae troi’r pentwr yn arwain at gynnyrch mwy cyson 

 Defnyddiwch ddadansoddiad o bridd a gwrtaith i roi golwg holistaidd o ofynion a chyflenwad 
maetholion 

 Mae gwrtaith sydd wedi’i gompostio’n dda hefyd yn gwella strwythur y pridd 

 Mae gweithgarwch mwydod yn y pentwr yn helpu i wella torri i lawr yn ddeilbridd brau 

 Gall trwytholchi’r pentwr gan law achosi llygredd yn ffynhonnell y pwynt, a cholli maetholion 
gwerthfawr; caiff hyn ei leihau os yw wedi’i orchuddio 

 Mae rheoli maetholion ar ffermydd yn broses hirdymor ac mae gwybodaeth yn ychwanegu at y 

cywirdeb - sy’n tanlinellu gwerth profi pridd yn rheolaidd 

 Mae defnyddio Cynllun Rheoli Maetholion yn ffordd ffurfiol o gofnodi’r rheolaeth hon, a chymryd 

ymagwedd gynlluniedig ar gyfer fferm gyfan 

 Mae dadansoddi pridd yn rhad ac yn rhoi llawer o wybodaeth ar lefel cae 
 
 
 

Drwy ddadansoddi’r compost, gall y ffermwyr ei daenu ar y gyfradd gywir ar gyfer y cnwd sy’n cael ei dyfu. 

Darparodd Cynllun Rheoli Maetholion Cyswllt Ffermio ddadansoddiad pridd o’r ardaloedd tyfu a’r twneli 

plastig yng Nghaerhys. 

Darganfu Mr Miles, o ganlyniad i’r Cynllun Rheoli Maetholion, fod gan rai ardaloedd tyfu fynegai potash a 

ffosfforws o 3, sydd gyfwerth â’r gwerthoedd sy’n gysylltiedig yn gyffredin gyda systemau mewnbwn 

uchel. Ni ddisgwylid hyn mewn system organig, sy’n dangos potensial yr hyn y gellir ei gyflawni mewn 

system hunangynhaliol, p’un a yw’n un mewnbwn isel neu uchel. 
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2 Adolygiad o’r Busnes 

2.1 Cefndir y Busnes. 

Mae Caerhys yn fferm organig gymysg 48 hectar. Mae’r fferm yn rhan o gynlluniau Glastir Uwch a Glastir 

Organig. Mae’r fferm yn tyfu tua 10 hectar o fathau treftadaeth yn cynnwys ceirch du. Hefyd, tyfir tua 24 

hectar o wair a silwair. Ni ddefnyddir tail wedi’i fagio. 

Hefyd, mae’r fferm yn cefnogi Menter a Gefnogir gan y Gymuned (CSA) gan ddefnyddio dau dwnnel plastig 

i dyfu tomatos, pupurau a salad, ynghyd â llysiau ar raddfa caeau. 

Mae niferoedd stoc yn seiliedig ar fuches sugno o 21 o wartheg sugno Duon Cymreig sy’n lloea yn y 

gwanwyn a dilynwyr. Ar hyn o bryd, mae gwartheg stôr yn cael eu gwerthu yn 12 mis oed. Mae’r fferm yn 

cefnogi menter moch sy’n cynnwys 5 o hychod Oxford Sandy & Black a Saddleback hefyd. Yn gyffredinol, 

caiff y moch eu pesgi ond mae rhai perchyll diddwyn yn cael eu gwerthu’n achlysurol. Caiff y moch eu 

magu y tu allan, tra bod y buchod yn cael eu cartrefu’n rhydd felly cynhyrchir gwrtaith Iard Fferm gwartheg 

(FYM) ar y daliad. Hefyd, caiff defaid eu tacio ar y fferm am y gaeaf. 

Amcangyfrifir bod tua 25 t/ha (10 t/ac) o FYM yn cael ei daenu yn y gwanwyn, ond dim ond tua 6 hectar a 

orchuddir. Mae rhan fwyaf y fferm ar gael i daenu gwrtaith, ond dim ond gwrtaith cyfyngedig sydd ar gael. 

Felly, roedd teulu’r Miles am uchafu’r defnydd o’r hyn sy’n adnodd cyfyngedig, gwerthfawr ar y fferm h.y. 

eu gwrtaith gwartheg a gynhyrchir ar y fferm. 

 

2.2 Dangosyddion Perfformiad Allweddol a dangosyddion perfformiad y busnes 

Y meysydd perfformiad busnes yr oedd Mr Miles am weithio arnynt yn y prosiect hwn oedd: 

 Ymgymryd ag ymagwedd cynllunio maetholion ar gyfer y fferm gyfan, ac yna’i gweithredu 

 Deall y broses compostio’n well, er mwyn gwella’r cynnyrch wedi’i gompostio sydd ar gael i’r 

fferm, gan gynyddu elfen hunangynhaliol y fferm yng nghyswllt ailddefnyddio maetholion 

 Sut i wella’r broses compostion yn nhermau ymarferol 

 P’un a ellir gwella rheolaeth o ddail tafol drwy gompostio 

Er nad yw’r rhain yn KPIs yn benodol, dyma oedd y meysydd allweddol o wella’r busnes ar gyfer y prosiect 

Fferm Ffocws hwn. Rhoddir manylion o’r cynnydd yn erbyn y rhain yn adran 3.4 yr adroddiad hwn. 

 

2.3 Effaith bosib y prosiect ar y busnes 

Mae maeth planhigion yn allwedd i ffermio organig da 

Gallai dealltwriaeth o fethodoleg compostio wella polisi porthi cyffredinol y fferm 

Mae gwrtaith anifeiliaid yn cael ei gynhyrchu ar y fferm a bydd unrhyw gynnydd mewn gwybodaeth a rheolaeth 
o’r adnodd o fudd i’r fferm 

Bydd unrhyw welliannau yn y defnydd o wrtaith yn helpu’r fferm i gyflawni’r canlyniadau gorau heb 

ddefnyddio deunyddiau sydd wedi’u mewnforio 



© ADAS 5 
 

3 Adolygiad o’r Prosiect 

3.1 Beth yw compostio? 

Mae compostio’n broses sy’n pydru gwastraff organig h.y. gwastraff bwyd, gwrtaith, dail, toriadau glaswellt, 

papur, pren, plu, gwaddod cnydau ac ati, a’i droi’n dail organig gwerthfawr. 

Mae compostio yn broses fiolegol naturiol, a wneir dan amodau aerobig rheoledig (mae angen ocsigen). Yn y 

broses hon, mae amrywiol ficro-organebau, yn cynnwys bacteria a fungi, yn torri mater organig i lawr i 

sylweddau symlach. Mae pa mor effeithiol yw’r broses compostio yn dibynnu ar yr amodau amgylcheddol 

oedd yn bresennol  o fewn y system compostio h.y. ocsigen, tymheredd, lleithder, aflonyddu’r deunydd, 

mater organig a maint a gweithgarwch y poblogaethau microbig. 

3.2 Gwerth compostio – egwyddorion allweddol 

Mae’r isod yn naratif ar fuddion defnyddio compost, a’r rhesymeg y tu ôl i ddiddordeb Caerhys mewn 

gwella’i ddefnydd o ddeunydd wedi’i gompostio, a chynhyrchiad cyffredinol y cynnyrch gwerthfawr hwn. 

 

3.2.1 Buddion rheoli adnoddau defnyddio compost 

Mae taenu deunydd wedi’i gompostio yn gwella mater organig y pridd, sydd, yn ei dro, yn help i greu 

strwythur pridd da, gwell nodweddion dal dŵr, gwell gweithgarwch microbig ac iechyd pridd. Gall 

buddion o’r fath wella cynhyrchiant cyffredinol drwy: 

 Leihau’r angen am dail wedi’i fagio 

 Lleihau trwytholchiad maetholion 

 Cynyddu potensial y cnwd 

 Potensial i wella draeniad mewn priddoedd trymach, a gwella nodweddion dal dŵr mewn priddoedd 
ysgafn 

 Gostyngiad mewn risg erydu a gwell strwythur pridd – haws gweithio gyda’r priddoedd a chynnydd 
mewn goddefiad o draffig 

 Bydd micro-organebau pridd buddiol yn cynorthwyo gydag agregu pridd, ailgylchu maetholion ac 

atal afiechydon planhigion 

 Hefyd, bydd compost yn gweithredu fel tail rhyddhau’n araf ar gyfer N a P gan ddarparu K sydd ar 

gael yn rhwydd. Gellir darparu Mg, S ac elfennau arlliw eraill gan gompost hefyd. 

 Dylai’r gwelliannau a wneir gan dail N anorganig hefyd wella’r mewnlifiad o daeniadau compost yn 

y dyfodol yn sgil gwelliannau mewn cyflenwadau maetholion cyffredinol a gwelliannau yn yr 

amgylchedd gwreiddio 

 Hefyd, ceir buddion calchu bychan sy’n gysylltiedig â chompostio yn ogystal â’r ffaith ei fod yn 

ffynhonnell werthfawr o galsiwm 1 

 Gwneir gwelliannau i fiota pridd, a fydd yn: 

o Gwella iechyd y pridd 

o Uchafu potensial y cnwd 

o Lleihau dibyniaeth ar dail artiffisial 

o Gwella cyflenwadau bwyd ar gyfer bywyd gwyllt ar dir fferm 

o Gwella ymwrthedd i afiechydon 
 

 
1 Earthcare Technical. 2016. What is Green Composting and why should I use it? Earthcare Technical Scotland. Ar gael 
o: http://www.greenwastecompany.com/webeasycms/hold/uploads/downloads/Green-compost- Factsheet-
2016.pdf.  (Agorwyd 8 Rhagfyr 2017). 

http://www.greenwastecompany.com/webeasycms/hold/uploads/downloads/Green-compost-Factsheet-2016.pdf
http://www.greenwastecompany.com/webeasycms/hold/uploads/downloads/Green-compost-Factsheet-2016.pdf
http://www.greenwastecompany.com/webeasycms/hold/uploads/downloads/Green-compost-Factsheet-2016.pdf
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2 Campaign For The Farmed Environment. Not Dated. Soil Management for your farm business. CPE. Ar gael o:  
http://www.cfeonline.org.uk/soils-leaflet-final/.  (Agorwyd 8 Rhagfyr 2017). 
3   OLUS. 2017. Compost  in  Agriculture   –  The   Practical  and   Financial  Benefits. OLUS. Ar gael o: 
http://www.olus.co.uk/Compost-in-agriculture.  (Agorwyd 8 Rhagfyr 2017). 
4ADAS,  IGER  &  HDRA.    2006.    Soil  and  Nutrient  Management  on   Organic  Farms. DEFRA.    Ar gael o: 
http://www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_uploads/iota/technical-leaflets/soil-and- 
nutrient-management-on-organic-farms.pdf.  (Agorwyd 8 Rhagfyr 2017). 

 Bydd gwella biota pridd ac iechyd pridd yn cynyddu poblogaethau o bryfed genwair. Mae pryfed 

genwair yn chwarae rhan hanfodol wrth ddadelfennu mater organig cylchred gan ryddhau 

maetholion i’r pridd. Maent yn gwella mandylledd, awyriad, treiddiad dŵr, dargludedd dŵr, maint 

a sefydlogrwydd agregau, lleihau crawennu ar y wyneb a chynyddu twf gwreiddiau a gwella 

cnydau’r dyfodol2. 

3.2.2 Buddion Ariannol Compostio 

 

 

 

Bydd gwella strwythur a ffrwythlondeb y pridd yn arwain ar gynnydd ym mhotensial y cnydau 

Mae compost yn gweithredu fel amnewidyn ar gyfer tail costus, sy’n cynnwys y maetholion sydd 
ar gael ar gyfer mewnlifiad y cnwd 
Gall defnydd o gompost helpu i wella mynegai pridd hefyd all helpu i leihau dibyniaeth ar dail sy’n 
cael ei brynu. 
Bydd compostio yn gwella strwythur cyffredinol y pridd a fydd nid yn unig yn caniatáu i gaeau gael 
eu gweithio’n haws, ond hefyd yn arwain at ostyngiad mewn defnydd o danwydd 

 Gwell defnydd o dail gan fod gan ffermwyr well dealltwriaeth o gynnwys maetholion y compost, 

a fydd, yn ei dro, yn helpu i sicrhau’r cyfraddau taenu cywir er mwyn uchafu buddion cynhyrchu 

 Pan fo ffermwyr yn cynhyrchu eu compost eu hunain, mae hyn yn lleihau costau cludiant gan 

gyflenwyr, a bydd hyn hefyd yn atal ymdrin â tail/gwrtaith ddwywaith gan gyflenwyr, cariwyr a’r 

ffermwr3
 

3.2.3 Manteision ac anfanteision defnyddio compost – canlyniadau ymchwil 

Dangosodd adolygiad gan ADAS ac IGER fuddion megis: 

 Llai o arogleuon 

 Lladd hadau chwyn a phathogenau 

 Llai o gyfaint o ddeunydd 

 Cynhyrchu cynnyrch mwy unffurf 

 Sefydlogi nitrogen mewn ffurf organig  

Tra roeddent yn teimlo mai rhai anfanteision oedd 

 Gall y broses troi achosi colled fawr o amonia 

 Gall awyru’r biswail gynyddu colledion N – yn enwedig os yw’r awyru’n rhy rymus 

 Collir carbon fel carbon deuocsid 

 Nid yw N mewn compost ar gael mor rhwydd i’r cnwd dilyn yn y tymor byr4
 

http://www.cfeonline.org.uk/soils-leaflet-final/
http://www.olus.co.uk/Compost-in-agriculture
http://www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_uploads/iota/technical-leaflets/soil-and-nutrient-management-on-organic-farms.pdf
http://www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_uploads/iota/technical-leaflets/soil-and-nutrient-management-on-organic-farms.pdf
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3.2.4 Awgrymiadau ar gynhyrchu compost o ansawdd da mewn pentyrrau sydd wedi’u 

gorchuddio ar y fferm – rheoli awyru, tymheredd a pH 

 Mae tymheredd uwch na 40 gradd a pH is na 6 yn rhwystro’r broses compostio’n sylweddol. Mae’n 

bosib cynyddu’r gweithgarwch a byrhau’r ‘cyfnod asidig’ hwn (h.y. cyfnod pH isel) drwy gynyddu’r 

gyfradd awyru hyd yn oed os yw’r tymheredd yn parhau’n 40 gradd 

 Bydd tymheredd yn pennu gweithgarwch microbig ac felly’r gyfradd aflendid 

 Mae anweddiad yn lleihau’r cynnwys lleithder, mae hyn yn bwysig ar gyfer y gyfradd aflendid yn 

uniongyrchol gan ei fod yn effeithio ar weithgarwch microbig ac yn anuniongyrchol gan ei fod yn 

effeithio ar y strwythur a’r cyflenwad ocsigen 

 Bydd y gwres a gynhyrchir gan ddadelfeniad a’r gwres a dynnir oddi yno gan awyru yn pennu’r 

cydbwysedd egni 

 Er mwyn uchafu effeithiolrwydd rhaid uchafu’r gyfradd dadelfennu, ond gall hyn fod yn heriol, gan 

nad yw’r gyfradd yn nodwedd ffisegol y gellir ei fesur yn rhwydd - mae cyfradd awyru yn effeithio 

ar y swmp y gellir ei fesur a’r gyfradd dadelfennu 5 

 Mae awyru yn nodwedd hanfodol o gompostio effeithiol, gan sicrhau’r cyflenwad cywir o ocsigen i 

gefnogi organebau erobig 

Cynnwys Lleithder 

 Mae’r holl organebau byw angen dŵr, felly mae’r broses compostio angen lleithder. Nid oes 

uchafswm ar gyfer y cynnwys dŵr yng nghyswllt micro-organebau ond bydd gormod o leithder yn 

lleihau’r aer yn y matrics compost a fydd, yn ei dro, yn cyfyngu ocsigen 6 

 Gyda chompostio ar raddfa fawr, mae’r golled dŵr yn cael ei bennu’n bennaf gan y dadelfeniad cronnus 
- ni chaiff tymheredd y broses fawr o effaith ar golli dŵr7

 

 Pwysigrwydd cyflawni’r lefelau pH cywir ar gyfer y dasg: 

 Bydd y broses yn gweithio rhwng pH 5.5 – 9  

 Mwyaf effeithiol rhwng pH 6.5 a 8 

 Bydd pH is na 6 yn arafu dadelfennu 

 Bydd pH uwch nag 8 y rhyddhau amonia – arogl  

 Achosir pH isel gan lefelau ocsigen isel yn aml, felly drwy droi’r twmpath, bydd hyn yn  
cynyddu awyru a chodi’r pH 

 Rheoli’r Ardal Arwyneb 

 Mae gronynnau llai yn cynyddu faint o faetholion ac egni sydd ar gael i ficro-organebau 

ond gall hefyd leihau aer o fewn compostio 

 Mae angen cydbwysedd – angen gronynnau o tua 5cm mewn diamedr 

 

5 Sundberg, C. 2005.  Improving Compost Process Efficiency by Controlling Aeration, Temperature and pH.  Faculty  of 
Natural Biometry and Engineering Uppsala. Ar gael o: http://pub.epsilon.slu/950/1/CeSu103fin0.pdf. (Agorwyd 8 
Rhagfyr 2017). 
6 Miller, F, C. 1993. Composting as a process based on the control of ecologically selective factors. Soil Microbial 
Ecology.  Marcel Deekker, New York.  515 – 544. 
7 Sundberg, C. 2005.  Improving Compost Process Efficiency by Controlling Aeration, Temperature and pH.  Faculty  of 
Natural Biometry and Engineering Uppsala. Ar gael o: http://pub.epsilon.slu/950/1/CeSu103fin0.pdf. (Agorwyd 8 
Rhagfyr 2017). 

http://pub.epsilon.slu/950/1/CeSu103fin0.pdf
http://pub.epsilon.slu/950/1/CeSu103fin0.pdf
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3.3 Nodau cyffredinol y prosiect 

Darparu gwrtaith wedi’i gompostio sy’n rhagweladwy ac yn gynaliadwy er mwyn cael y perfformiad gorau 

o adnoddau’r fferm. 

Nod y prosiect oedd ceisio cyflymu’r broses compostio, ynghyd â chynhyrchu paramedrau ynghylch 

monitro pentwr gwrtaith, sut ellid gwella cynnwys maetholion y pentwr a sut ellid defnyddio’r gwrtaith i 

wella lefelau maetholion wrth gynhyrchu llysiau organig yn cynnwys cnydio wedi’i warchod. 

Dadansoddiad o wrtaith yn y pentwr a thriniaeth o’r gwrtaith, yn nhermau maint y pentwr, amlder troi a 

dadansoddiad ar ddiwedd y broses i alluogi taenu’r maetholion yn rhagweladwy i’r llysiau fel y manylir yn 

y Llyfr Cyfeirio RB209 fel safon i’r diwydiant. 

Mae gwrtaith wedi’i gompostio yn osgoi’r diffyg nitrogen a achosir gyda gwrtaith ffres a hefyd yn arwain 

at lefelau rhagweladwy o N, P, Mg a pH. Mae’r lefel hon o sicrwydd yn fuddiol yng nghyswllt bwydo manwl 

cynhyrchu llysiau lled ddwys yn cynnwys cnydio wedi’i warchod wedi’i dyfu yn y pridd. 

 
 
3.4 Methodoleg y Prosiect 

Roedd Gerald Miles o fferm Caerhys yn sicr y gallai wella’r defnydd o wrtaith oedd wedi’i gynhyrchu ar y 

fferm ac ynghyd ag un o’i wirfoddolwyr, ymgymerodd ag ambell arbrawf o gymysgu gwrtaith gyda 

deunydd gwyrdd heb ei gompostio a gwelodd bod hyn wedi cyflymu’r broses compostio’n fawr. Mae hyn 

yn unol â’r dechneg traean sydd wedi’i sefydlu, traean o wyrddni (deunydd planhigion), traean o wrtaith 

a thraean o garbon (gwellt neu swbstrad arall). 

Penderfynwyd dechrau gydag edrych ar y broses gyffredinol ar y fferm a oedd yn cynnwys gwrtaith 

gwartheg, moch a defaid o’r fferm yn cael ei bentyrru mewn pentwr 4-5m ar hen lwyfan concrid a’i adael 

i hindreulio a chompostio. 

Er mwyn cael enillion cyflym, penderfynwyd symleiddio’r broses drwy greu pentyrrau llai, a throi pan 

gyrhaeddodd y tymheredd 600C neu pan stopiodd y gweithgarwch. Ar ben hynny, gorchuddiwyd y pentwr 

wedi’i droi gyda chynfas o fath silwair wedi’i bwyso i lawr gyda theiars ac ati. 

Er mwyn monitro’r tymheredd, gosodwyd rhai Tiny Tags electronig yn y pentwr. Mae’r dyfeisiau hyn yn 

cofnodi tymheredd dros gyfnod a gellir eu lawrlwytho ar gyfrifiadur gan roi cofnod amser go iawn o 

dymheredd y pentwr. 

 
 
 

 

8 Sherman, R. Not Dated. Large Scale Organic Material Composting. North Carolina Cooperative Extension Service. 
North Carolina. 

 Rheoli Tymheredd 

 Mae tymheredd yn arwydd o ba mor dda y mae’r broses compostio yn mynd 

 Bydd yn cynyddu’n fuan ar ôl i’r pentwr gael ei greu – o 48 i 60 gradd C 

 Amser Cadw 

 Bydd yn dibynnu ar y ffactorau sydd wedi’u nodi eisoes 

 Cynnwys lleithder priodol a chymhareb C:N = cyfnod compostio cyflymaf 8 
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Crëwyd dau bentwr o fath rhenc (gweler Ffigwr 1), oedd yn 2m o uchder a 3m o led yn y gwaelod a 

gosodwyd y tagiau. Cymerwyd samplau o wrtaith o’r pentwr i’w dadansoddi cyn i’r rhenciau gael eu gosod, 

er mwyn sefydlu lefel gwaelodlin. 

Gorchuddiwyd un o’r pentyrrau gyda chynfas silwair ond ni orchuddiwyd y llall. Roedd un o’r Tiny Tags yn 

stiliwr a osodwyd 1m i mewn i’r pentwr ac roedd darllenydd deial ar hwn yn ogystal â’r cyfleuster cofnodi 

felly roedd posib gwirio’r tymheredd pan oedd angen. 

Noder bod chwyn yn tyfu ar dop y pentwr na chafodd ei orchuddio, a allai arwain at halogi caeau yn 

ddiweddarach. Hefyd, ymddengys bod gweithgarwch mwydod yn llawer uwch yn y pentwr a orchuddiwyd, 

gyda band o weithgarwch dwys yn 30cm uchaf y pentwr. 

 

Ffigwr 1.  Y ddau bentwr ar fferm Caerhys, ar y dde ceir y pentwr rheoli sydd heb ei drin. 

 
3.5 Canlyniadau’r prosiect a thrafodaeth 

3.5.1 Crynodeb o’r canlyniadau. 

 
Nodwedd perfformiad Beth oedd canlyniad y prosiect? 

1 Ymgymryd â dull NMP, ac yna’i 

weithredu 

Roedd y cynllun NMP o fudd mawr wrth gydbwyso 

maetholion ar draws y fferm 

2 Gwell dealltwriaeth o’r broses 

compostio 

Yn amlwg, roedd hyn wedi’i wella’n fawr gyda chynfas a throi 

yn cyflymu’r broses 

3 Gwelliannau i’r broses 

compostio 

Rhenci llai, cynfasau cyson a monitro tymheredd yn 

rheolaidd yn debygol o arwain at ganlyniadau gwell 

4 Rheoli dail tafol Fe wnaeth y pentwr treial gynhesu’r tymheredd lle byddai 

hadau dail tafol yn cael eu lladd 
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3.5.2 Cynllun rheoli maetholion (NMP) – argymhellion cyffredinol. 

Nid oedd y busnes erioed wedi ymgymryd ag adolygiad cynhwysfawr ar draws y fferm gyfan o faetholion 

o’r blaen. Rhoddodd canlyniadau’r samplo a dadansoddi pridd sylfaen ar gyfer taenu maetholion yn fwy 

penodol, yn seiliedig ar ofynion y cnwd. Roedd canlyniadau ac argymhellion yr adolygiad o reoli 

maetholion fel a ganlyn. 

 Ceisio ymgymryd â dadansoddiad pridd safonol [pH, ffosfforws (P), potasiwm (K), magnesiwm (Mg)] 

dros 25% o’r caeau bob blwyddyn, neu unwaith bob pedair blynedd. Bydd hyn yn rhoi darlun o 

ffrwythlondeb y pridd ar y fferm a sail ar gyfer cynllunio gwrtaith/tail yn y dyfodol. Argymhellir profi 

ar gyfer dargludedd (Cf) a Nitrad (NO3 N) ar gyfer y twnneli plastig. 

 Gall busnesau garddwriaeth yng Nghymru, os ydynt wedi’u cofrestru gyda Chyswllt Ffermio, dderbyn 

80% o arian tuag at gost ymgymryd ag adolygiad rheoli maetholion. 

 Dylid ystyried Gwrtaith Iard Fferm (FYM) yn adnodd gwerthfawr. Yn gyffredinol, dylid dychwelyd 

gwrtaith i gaeau gyda’r mynegai isaf a chaeau cnydau i helpu i gydbwyso tyniad. 

 Ar hyn o bryd, mae Cod Ymarfer Amaethyddol Da ar gyfer Diogelu Dŵr, Pridd ac Aer Cymru yn nodi, 

er mwyn lleihau colledion trwytholchiad o dail, ni ddylid taenu mwy na 250kg yr ha o’r cyfanswm 

nitrogen mewn tail organig mewn unrhyw 12 mis. Mae hyn gyfystyr â 42 tunnell/yr ha (17 t/ac) FYM 

gwartheg yn seiliedig ar ffigyrau safonol o’r Llawlyfr Gwrtaith RB209. 

 
 

3.5.3 Cynllun rheoli maetholion (NMP) – canlyniadau penodol i gaeau: 

 pH pridd: Yn 88% o’r samplau, roedd angen taenu calch  er mwyn cywiro pH y pridd. Mae pH prif 

optimwm yn hanfodol er mwyn uchafu mewnlifiad maetholion. Y pH optimwm ar gyfer gwair mewn 

priddoedd mwynol yw 6.0 a 6.5 ar gyfer cnydau âr. 

 Ffosfforws pridd (P): Nid oedd yr un o’r samplau (0%) yn is na’r mynegai pridd dymunol fyddai angen 

P ychwanegol ar gyfer anghenion y cnwd. Felly, dim ond lefelau cynnal o P fyddai angen i ymdrin â 

tyniad cnwd a chynnal lefelau P ar y mynegai optimwm. Y mynegai ffosfforws optimwm ar gyfer 

cnydau yw 2 (16-25 mg/l). 

 Potasiwm pridd (K): Roedd 41% o samplau yn is na’r mynegai pridd dymunol, a fyddai’n cyfiawnhau 

taenu K ychwanegol er mwyn bodloni anghenion y cnwd. Y mynegai K pridd optimwm ar gyfer 

cnydau a defnydd o faetholion eraill yw 2 -(121-180 mg/l). Byddai angen rhan-ddirymu corff 

tystysgrifo organig y fferm cyn prynu ffurfiau cymeradwy o botash i mewn. 

 Magnesiwm pridd (Mg): Nid oedd yr un o’r samplau yn is na’r mynegai pridd dymunol. Roedd 35% 

o’r samplau ar Fynegai 4 neu 5, yr ystyrir yn uchel, felly ni ddylid ychwanegu mwy o Mg i’r caeau 

hyn. Y mynegai magnesiwm pridd optimwm ar gyfer cnydau a defnydd o faetholion eraill yw 2 - (51-

100 mg/l). 
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3.5.4 Canlyniadau o elfen compostio’r prosiect. 

Ni chafodd y treialon eu hailadrodd felly canllaw yn unig i’r deilliannau tebygol yw’r ffigyrau a gynhyrchir o’r 

dadansoddiad. Wedi i’r pentyrrau gael eu rhannu, dylai’r samplau fod wedi rhoi gwerthoedd tebyg iawn 

Tabl 1. Crynodeb o’r canlyniadau 
 

Maetholyn Hen bentwr Wrth rannu Ar y diwedd 

Kg y dunnell 

ffres 

 
Rheolydd Treial Rheolydd Treial 

Nitrogen 7.61 5.64 8.83 5.60 5.39 

Ffosfforws 3.76 4.19 4.47 2.80 3.71 

Potasiwm 7.35 4.88 8.05 2.73 5.99 

Magnesiwm 2.09 2.15 2.38 1.49 1.90 

Yn y sefyllfa hon, ni wnaeth y canlyniadau roi darlun clir gan awgrymu bod y twmpath yn amrywiol a gallai 

canlyniadau maeth fod yn gamarweiniol, fodd bynnag, yn y dadansoddiad terfynol, ymddengys fod 

gwerthoedd P, K a Mg yn uwch na’r pentwr rheoli neu heb ei orchuddio. 

 
 

3.5.5 Canlyniadau o’r dadansoddiad o sampl compost/gwrtaith 

 
Tabl 2. Samplwyd y twmpath compost gwreiddiol er mwyn rhoi syniad o’r lefelau oedd yn bresennol, a 
thaenwyd y pentwr hwn ar y fferm yn gynnar yn 2017 
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Tabl 3. Dadansoddiad a gymerwyd yn fuan wedi i’r pentwr gael ei rannu i’r ddwy renc, dyma’r 
pentwr rheoli heb ei orchuddio a heb ei droi ar ddechrau’r monitro 

 
 
 

Tabl 4. Y pentwr treial yn fuan wedi gosod y ddwy renc. 
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Tabl 5. Samplau a gymerwyd o’r pentwr treial wedi’i droi a’i orchuddio ar ddiwedd y cyfnod monitro. 
 

 
 

Tabl 6. Canlyniadau o’r pentwr heb ei orchuddio ar ddiwedd y cyfnod monitro 
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3.5.6 Dadansoddiad SWOT o’r prosiect 

CRYFDERAU  Gwell techneg compostio 

 Dadansoddiad yn rhoi canllaw defnyddiol – fel maetholion pridd a gwrtaith 

 Gwell dealltwriaeth o opsiynau rheoli maetholion 

 Gall technegau syml wella’r broses – gellir ei daenu gydag offer ac 

arbenigedd fferm sylfaenol 

 Mae gwrtaith wedi’i gompostio yn gwella strwythur y pridd, ac yn fwy 

defnyddiol i fusnes y fferm, yn enwedig os yw'n rhedeg system organig 

GWENDIDAU  Gall ansawdd y gwrtaith fod yn amrywiol, felly mae’n bosib na ellir cyflawni 

cynnyrch cyson mewn sefyllfaoedd fferm safonol 

 Nid yw’r tueddiadau’n hawdd i’w gweld dros gyfnod byr; angen asesu dulliau 

newydd dros sawl tymor cyn dod i gasgliadau terfynol 

 Treial heb ei ailadrodd felly dim canlyniadau ystadegol o’r prosiect hwn 

CYFLEOEDD  Gellid gwella compostio ar ffermydd, yn gymharol hawdd 

 Gellid cyflwyno technegau syml ar yr holl systemau ffermio, lle mae gwrtaith yn 

gydran o gyflenwad maetholion pridd 

 Mae monitro gwerthoedd maetholion yn y pridd a drwy samplo gwrtaith yn 

hawdd, ac yn rhoi canllaw defnyddiol i gynllunio maetholion 

BYGYTHIADAU  Anodd cael digon o gompost i fodloni gofynion y fferm gyfan, oni bai y 

cynyddir niferoedd y stoc a/neu adnabod ffynonellau gwrtaith organig eraill 

 

3.5.7 Safbwynt y ffermwr am y prosiect 

Roedd teulu’r Miles yn gwbl gefnogol drwy gydol y prosiect. Roeddent wedi synnu at y gwelliant i’r broses 

compostio drwy ddefnyddio cynfas silwair syml, ac fe wnaeth y broses NMP arwain at ddull wedi’i 

ganolbwyntio’n well i daenu gwrtaith a rheoli da byw ar draws y fferm. 

Bu’n bosib rheoli’r pentwr yn rhwydd gyda pheiriannau syml ar y fferm. 

Yn y dyfodol, bydd eu holl bentyrrau yn cael eu gwneud mewn rhenci wedi’u gorchuddio. 

Dywedodd Gerald y byddai’n prynu ychydig o offer monitro i’w defnyddio yn y dyfodol. Dywedodd hefyd: 

 ‘Mae ffermwyr bob amser yn taenu gwrtaith ar 10 tunnell yr acer ac wedyn yn darganfod eu bod wedi 

rhedeg allan. Drwy gymryd amser ac ychydig o ymdrech i reoli’r gwrtaith, gallwn gynhyrchu gwrtaith da a 

fydd yn gorchuddio ardal llawer mwy ar y fferm.’ 

‘Dwi’n meddwl mai gwrtaith wedi’i gompostio yw isgynnyrch mwyaf gwerthfawr ffermio ac mae’n ased a 

dylem oll allu gwrteithio’n ffermydd yn well’, oedd casgliad Gerald Miles. 
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3.6 Effaith ar y busnes unigol 

Am y rhestr grynodeb lawn o effaith y prosiect ar y busnes, cyfeiriwch at Gasgliadau’r Prosiect yn adran 

1.2 yr adroddiad hwn. 

3.7 Effaith ar y diwydiant yn ehangach 

Mae pwyntiau i’r diwydiant eu hystyried wedi’u hamlinellu yn adran 1.3 yr adroddiad hwn. 

3.8 Effaith ar themâu trawsbynciol a blaenoriaeth Llywodraeth Cymru 

Newid yn yr Hinsawdd  

Mae gwneud defnydd gorau o wrtaith a gynhyrchir ar y fferm yn lleihau gofynion y busnes am wrtaith a 

brynir i mewn, sydd ag allyriadau GHG cynhyrchu a thrafnidiaeth gysylltiedig. 

Mae’r prosiect yn dangos y gellir gwarchod/gwella gwerth maethol gwrtaith, a allai helpu busnesau sy’n 

wynebu cyfyngiadau ar daenu gwrtaith, yn sgil gofynion rheoleiddio NVZ a risgiau halogiad ehangach. 

Iechyd a Lles Anifeiliaid (AHW) 

Mae angen rheoli da byw yn dda, gan eu bod yn ffynhonnell allweddol o faetholion ar gyfer system organig 

sydd ag opsiynau cyfyngedig o ran ffynonellau gwrtaith. 

Cenedlaethau’r Dyfodol 

Mae cynhyrchu organig yn elfen bwysig o systemau ffermio cynaliadwy yn yr hir-dymor. 

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o ethos busnes ehangach yng Nghaerhys, sy’n gysylltiedig â chadwyni 

cyflenwi byr rhwng cynhyrchwyr bwyd a phrynwyr, sy’n annog y gymund leol i gymryd rhan yn sut mae eu 

bwyd yn cael ei dyfu. Mae agwedd hunan-gynhaliol cynhyrchu a phrosesu gwrtaith yn rhan o’r athroniaeth 

ffermio hon. 

Trechu Tlodi 

Mae’r fferm yn rhoi cyfleoedd i wirfoddolwyr o’r gymuned leol i gymryd rhan mewn tyfu a chynaeafu 

cnydau, mae’r agwedd rheoli gwrtaith yn rhan o’r system gynhyrchu hon. 

Mae egwyddorion bwyd hygyrch o ansawdd da yn rhan o athroniaeth ffermio Caerhys. 

Mae’r busnes ehangach a’r prosiect penodol yn rhoi cyfleoedd uwchsgilio/addysgol i weithwyr ar y fferm. 

Mae hyn yng nghyswllt y rhai yn y busnes ffermio, a’r gweithwyr gwirfoddol sydd wedi’u hyfforddi mewn 

cynhyrchu cnydau, tyfu organig a marchnata. 
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