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1.0 Crynodeb 

1.1 Manylion y fferm 

 Mae Carwed Fynydd yn fferm fynydd xx ha yn codi i 800 tr uwchlaw lefel y môr sy’n 

cael ei ffermio gan Arthur a Menna Williams.  Bydd yn tueddu i brofi cyfnodau o 

sychdwr yn ystod blynyddoedd sych, ac mae gan y fferm bridd y bydd dŵr yn llifo 

trwyddo’n rhwydd a rhai llecynnau o bridd tenau.  Ceir buches o 120 o wartheg sugno 

sy’n groesiadau Limousin a Glas Prydeinig, a byddant yn bwrw lloi dros 11 wythnos 

o 1 Ebrill. Caiff deugain o’r buchod eu croesi â tharw Salers i gynhyrchu gwartheg 

cadw a gaiff eu magu ar y fferm, a chaiff y gweddill eu croesi â theirw Charolais i 

gynhyrchu gwartheg stôr.  Yn y gorffennol, bu’r rhain yn cael eu gwerthu pan oeddent 

yn 20-22 mis oed fel gwartheg stôr oedd bron iawn yn barod i’w lladd, ond yn y 

dyfodol, byddant yn cael eu gwerthu fel anifeiliaid blwydd. Efallai y gall hyn ganiatáu 

i ragor o fuchod magu gael eu cadw i gynyddu cynnyrch y fferm ynghyd â thyfu cnydau 

gaeaf sy’n cynhyrchu cnwd dwys. Mae ganddynt hefyd ddiadell o 800 o famogiaid 

Llŷn, a chaiff 300 ohonynt eu croesi â hyrddod Aberfield i gynhyrchu anifeiliaid cadw 

i’r dyfodol (byddant yn cychwyn ŵyna ar 20 Mawrth) a bydd y 500 o famogiaid hynaf 

yn cael eu croesi â hyrddod Texel a Charollais i gynhyrchu ŵyn tewion, gan gychwyn 

ŵyna ar 20 Chwefror. Byddant yn cychwyn gwerthu ŵyn yng nghanol Mai.  

 Mae dull Arthur o reoli’r fferm yn arloesol, a cheir sawl enghraifft o fabwysiadu 

technegau rheoli i arbed amser ac arian gan barhau i gynnal neu wella perfformiad a 

lles da byw.  Ers 2010, mae’r gwartheg yn cael eu porthi yn ystod y gaeaf â system 

cêl a silwair, un o fuddion pridd y bydd dŵr yn llifo trwyddo’n rhwydd.   Fel arfer, bydd 

600 o ddefaid yn cael eu cadw dros y gaeaf ger Caer, sy’n golygu cost sylweddol 

ynghyd ag amser a chludiant, a gobeithir y gellir cadw llawer o’r rhain ar y fferm dros 

y gaeaf yn y dyfodol.  Mae ymdrech i gynhyrchu eu hanifeiliaid cadw eu hunain o 

fridiau mamol hefyd wedi cael ei sefydlu yn achos y gwartheg a’r defaid.   

         Arthur Williams 

 

 

 

 

 

 

Amcanion Busnes: 

 Lleihau costau silwair a deunydd gorwedd i aeafu buchod sugno 

 Lleihau costau cadw defaid i ffwrdd dros y gaeaf 

 Tyfu cnwd porthiant sy’n fwy dwys fel bydd angen llai o dir i dyfu cnydau, gan sicrhau fod 

tir glas ar gael ac osgoi anawsterau cylchdroi/clefydau a ddaw yn sgil cnydau bresych 

 Canfod pa mor addas yw betys porthiant ar y fferm hon i gynhyrchu cnwd porthiant 

rhagorol dwys i aeafu gwartheg a defaid 
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1.2 Amcanion allweddol y prosiect 

 Lleihau costau cadw buchod sugno a defaid dros y gaeaf 

 Asesu addasrwydd tyfu betys porthiant a phori’r cnwd yn y cae ar gyfer ffermydd cig 

eidion a defaid. 

 Gwerthuso materion ynghylch sefydlu ac agronomeg/hwsmonaeth y cnwd (Cam 1) 

 Cyfrifo dwysedd y cnwd a diwrnodau pori 

 Asesu’r dull gorau o ddefnyddio’r cnwd (Cam 2) 

 

1.3 Llwyddiannau’r prosiect (Cam 1) 

 Sefydlwyd y cnwd yn llwyddiannus ar 23 Ebrill.  Er  gwaethaf amgylchiadau heriol, 

mae wedi tyfu’n dda.  Roedd Mai a Mehefin yn sych ac fe wnaeth rhywfaint o chwyn 

ledaenu.    

 Cofnodi hwsmonaeth ac agronomeg lawn y cnydau betys porthiant a chêl 

 Cofnodi’r holl gostau a gafwyd hyd yn hyn 

 Dwysedd amcangyfrifedig y cnwd o 18tDM/ha (mesurir hynny’n gywirach cyn pori) 

 

1.4 Manylion y Prosiect 

 

Betys porthiant 

Plannwyd fetys porthiant Robbos mewn cae 3 hectar (7.5 erw).  Y bwriad yw gaeafu 20 o 

heffrod magu R2 o un pen i’r cae am 150 diwrnod a hyd at 500 o ddefaid trymion o’r pen arall 

am oddeutu 70 diwrnod.   Caiff nifer gwirioneddol y diwrnodau pori eu cyfrifo yn agosach at 

yr amser, oherwydd caiff oddeutu 30% o gyfanswm deunydd sych betys porthiant ei 

ychwanegu yn ystod 4 wythnos olaf twf, ac mae’r tywydd (fel y mae ar 16 Hydref) yn dal yn 

fwyn iawn, a bydd rhywfaint o dwf yn dal yn bosibl.  Caiff byrnau silwair eu cludo i’r cae yn y 

gaeaf pan fydd y cnwd yn cael ei bori.   
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  Betys porthiant o faint da ar ddechrau Medi 2017 

Betys porthiant – Hwsmonaeth a chostau 

Dyddiad Tasgau Symiau Costau/ha 

Dechrau 

Ebrill 

Chwalu tail buarth y gwartheg 30t/erw -75t/ha 40.00 

9 Ebrill Aredig  56.60 

11 Ebrill Chwalu calch (roedd y pH yn 

5.8 yn flaenorol) 

6,25/ha o galch 54.16 

 Llyfnu ag oged sydd wedi'i 

bweru 

 52.00 

 Rholio  13.85 

23 Ebrill Hau â dril – heuwr dril tra chywir  50,000 o hadau yr 

erw 

237.5 

 Costau hau â dril  53.16 

 Chwistrelliadau - Golotix a 

Beteasan 

        113.19 

 Chwistrellu – chwistrellu 

ddwywaith 

 26.00 

  Cyfanswm y 

gost/ha 

       646.46 

    

Amcan o ddwysedd a chost y cnwd/tunnell fetrig o Ddeunydd Sych 

Dwysedd  £/tunnell fetrig DM Cost/kg DM a 

dyfir 

 

16 t DM/ha 40.40 40.4c  

18 t DM/ha 35.91 35.9c  

20 t DM/ha 32.32 32.3c  

22 t DM/ha 29.38 29.4c  

Costau safonol contractwyr peiriannau o’r ‘SAC Farm Management Handbook’ 
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Diwrnodau pori/hectar â defnydd o 80% a 50% o DM o’r betys porthiant 

Dwysedd 

Kg DM/ha 

Diwrnodau pori 

gwartheg/ha 

(3 kg DM/diwrnod) 

Cost/y 

pen/diwr

nod £ 

Diwrnodau pori 

defaid/ha 

(0.5 kg DM/diwrnod) 

Cost/y 

pen/diw

rnod £ 

16,000 4,267 1.51 25,600 0.25 

18,000 4,800 1.35 28,800 0.22 

20,000 5,333 1.21 32,000 0.21 

22,000 5,867 1.10 35,200 0.18 

 Cymerir fod ME y betys porthiant yn 13MJ/kg DM (Limagrain) 

 Mae cost/y pen/diwrnod am y gyfran o fetys porthiant sy’n rhan o’r deiet 

 

 

Cyfanswm y stoc a gynhelir gan y cae (â hanner DMI o fetys porthiant) 

Gan gymryd fod hanner y cae yn cael ei bori gan ddefaid a hanner gan wartheg, bydd 

dwysedd y cnwd sydd wedi’i gyllidebu (lliw melyn) o 18tDM/ha yn cynnal: 

 7,200 o ddiwrnodau pori gwartheg neu 48 o dda byw am y 150 diwrnod a gynlluniwyd 

 43,200 o ddiwrnodau pori defaid neu 617 o dda byw am y 70 diwrnod a gynlluniwyd 

 

 

Silwair sy’n ofynnol i ddarparu 50% o’r Deunydd Sych a Fwyteir (DMI) (byrnau 600kg 

a DM o 30%) 

 Gwartheg  21.6 t DM, 72 tunnell fetrig fel dwysedd ffres, 120 o fyrnau 

 Defaid 21.6 t DM, 72 tunnell fetrig fel dwysedd ffres, 120 o fyrnau 

 

 

 

 

 

 

 

Cêl 

Cafodd hadau cêl Maris Kestrel eu plannu mewn cae 3.9 hectar (9.75 erw) ar 19 Gorffennaf.  

Cawsant eu hau’n uniongyrchol o laswellt yn dilyn triniaeth â Glyffosad.  Dyma’r ffordd arferol 

sydd wedi cael ei ddefnyddio i sefydlu cêl yn llwyddiannus ar y fferm hon ers 2010.  Mae 135 

o fyrnau silwair (heb eu dadansoddi eto) wedi cael eu gadael yn y cae fel y gellir eu porthi 

ynghyd â’r cêl yn y gaeaf.  Nid yw’r cnwd wedi sefydlu cystal ar rai o lethrau serthaf y cae, 

felly mae mwy o fyrnau silwair wedi’u gadael ger y llecynnau hyn (gweler y llun isod).  
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Cêl – Hwsmonaeth a chostau 

Dyddiad Tasgau Symiau Costau/ha 

8 

Gorffennaf 

Chwistrellu glyffosad ar y cae  25.00 

18 

Gorffennaf 

Palu â pheiriant  52.11 

19 

Gorffennaf 

Chwalu gwrtaith ar y cêl  5 kg/ha 80.00 

 Chwalu  11.00 

 Gwrtaith 1.2 tunnell fetrig 

16.16.16 

37.08 

 Pelenni atal gwlithod  11.80 

  Cyfanswm y 

gost/ha 

    216.99 

    

Amcan o ddwysedd a chost y cnwd/tunnell fetrig o Ddeunydd Sych 

Dwysedd £/tunnell fetrig DM Cost/kg DM a dyfir  

5t DM/ha 43.40 43.4c  

6 t DM/ha 36.16 36.2c  

7.5 t DM/ha 28.93 28.9c  

9 t DM/ha 24.11 24.1c  

 

        

       Diwrnodau pori/hectar â defnydd o 80% a 50% o DM o’r cêl 

Dwysedd 

Kg DM/ha 

Diwrnodau pori 

gwartheg/ha 

(3.5 kg DM/diwrnod) 

Cost/y 

pen/diwr

nod £ 

Diwrnodau pori 

defaid/ha 

(0.6 kg DM/diwrnod) 

Cost/y 

pen/diw

rnod £ 

5,000 1,143 1.90 6,667 0.32 

6,000 1,371 1.58 8,000 0.27 

7,500 1,714 1.26 10,000 0.22 

9,000 2,057 1.05 12,000 0.18 

 Cymerir fod ME y cêl yn 11 MJ/kg DM (Limagrain) 

 Mae’r gost/y pen/diwrnod yn cyfeirio at y gyfran o gêl sy’n rhan o’r deiet 

 

Cyfanswm y stoc a gynhelir gan y cae (â hanner DMI o gêl) 

Caiff y cae hwn (3.9ha) ei bori gan wartheg yn unig.  Fe wnaiff dwysedd y cnwd sydd wedi’i 

gyllidebu (lliw melyn), sef7.5 t DM/ha, gynnal 6,686 o ddiwrnodau pori neu 44 o wartheg am 

150 diwrnod.   

 

Mae 135 o fyrnau silwair wedi cael eu gadael yn y cae, cyfanswm DM o 24.3 tunnel fetrig, 

sydd fwy neu lai'r un fath â dwysedd defnyddiadwy’r cnwd cêl (23.4 tunnell fetrig o DM).   

 

 

Materion porthi 

Argymhellir y dylai cnwd porthiant ddarparu 50% yn unig o ddeiet da byw.  Serch hynny, bydd 

llawer o ffermwyr yn darparu 60-70% heb unrhyw effeithiau andwyol, os byddant yn sicrhau 

y rhoddir y mwynau ychwanegol priodol a bod gan y da byw lecyn o laswellt y gallant orwedd 

arno. Gall lefelau Ïodin, Seleniwm a Chopr fod yn isel mewn cnydau porthiant, felly dylid eu 

profi a darparu mwynau ychwanegol fel sy'n briodol i'r math o dda byw. Mae betys porthiant 

yn weddol ddiogel i’w pori, bydd y gwreiddiau yn cynnig llawer o egni ac ychydig 
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o brotein, felly dylid pori pob rhan o’r planhigyn, yn cynnwys y dail, gyda'i gilydd.   Os bydd 

da byw yn gwthio trwy ffens ac yn bwyta llond eu bol o ddail sydd heb wywo, gall hyn arwain 

at wenwyndra.  Caiff y broblem ei lleihau wedi cyfnod o dywydd rhewllyd.  Fodd bynnag, fel 

rhagofal, mae'n syniad da defnyddio dwy linell o ffens, felly, oherwydd os bydd da byw yn 

gwthio trwy un ffes, fe wnaiff yr ail ffens eu hatal.   

 

       Cymharu costau cnydau yng Ngharwed Fynydd 

Fel y gwelir yn y tablau uchod, â dwysedd y cnwd sydd wedi’i gyllidebu o 18tDM/ha yn achos 

betys porthiant a 7,5tDM/ha yn achos cêl, nid oes gwahaniaeth enfawr yn y gost fesul tunnell 

fetrig neu kg o Ddeunydd Sych.  Fodd bynnag, mantais fawr betys porthiant yw’r ffaith ei fod 

yn darparu cnwd â dwysedd llawer uwch, felly bydd angen llai o dir i dyfu’r porthiant gaeaf 

sy’n ofynnol.  

 

 

Cylchdroi cnydau 

Bydd hyn hefyd yn arwain at oblygiadau o ran cylchdroi cnydau, oherwydd mae gan lawer o 

ffermydd nifer cyfyngedig o gaeau sy'n addas i dyfu cnydau bresych, ac weithiau, byddant yn 

cael eu gorfodi i ailddefnyddio'r un caeau yn gynharach na'r hyn a argymhellir.  Gwaethygir 

hyn os byddant wedi tyfu cnwd bresych am ddwy flynedd o’r bron.  Clwy'r gwraidd clap yw 'r 

brif broblem.  Nid yw betys porthiant yn gnwd bresych, felly ni wnaiff y clwy hwn effeithio arno, 

ond mae ganddo ei broblemau penodol ei hun â chlefydau, felly mae cylchdroi synhwyrol yn 

ofynnol.   

 

Bydd tyfu cnwd bresych am ddwy flynedd yn yr un cae yn caniatáu i gnwd yr ail flwyddyn 

gael ei hau’n gynharach a thyfu dros dymor hirach. Yn gynyddol, bydd ffermwyr yn hau cnwd 

bresych hybrid yn y flwyddyn gyntaf – gellir ei hau yn ddiweddarach ar ôl torri’r 

silwair/chwistrellu’r cae a’i hau â dril yn uniongyrchol, a bydd yn sefydlu'n gyflymach.  Nid yw 

cêl yn ddigon caled i oroesi’r gaeaf, felly caiff ei bori yn ystod rhan gynharach y gaeaf.  Yn yr 

ail flwyddyn, gellir hau cnwd fel cêl yn gynharach – i gynorthwyo i’w sefydlu ac i sicrhau tymor 

tyfu hirach.  Mae’n ddigon caled i oroesi’r gaeaf, felly caiff ei bori yn ystod ail hanner y gaeaf 

cyn cael ei ailhau yn ystod blwyddyn 3. 

 

Fodd bynnag, fel y dywedwyd eisoes, os caiff cnydau bresych eu tyfu am ddwy flynedd, bydd 

angen bwlch hirach cyn i’r cnwd bresych nesaf allu cael ei dyfu – o leiaf chwe blynedd mewn 

egwyddor.  Oherwydd hynny, gall hyn gyfyngu ar y caeau y gellir tyfu cnydau arnynt.   

 

Felly, gall betys porthiant gynorthwyo â dau fater yma.  Yn gyntaf, mae dwysedd y cnwd yn 

uwch, felly bydd angen arwynebedd llai, ac yn ail, mae'n gnwd tymor llawn, felly gallai ddilyn 

cnwd bresych fel rhan o'r cylchdro yn yr ail flwyddyn, oherwydd bydd y cae yn barod i'w hau 

yn gynnar.  Yn ychwanegol, byddwch chi eisoes wedi ennill blwyddyn o ran yr egwyl sy’n 

ofynnol cyn y cnwd bresych nesaf.   

Systemau gaeafu confensiynol a chostau 

Bydd dulliau confensiynol o gadw gwartheg a defaid dan do yn amrywio’n enfawr yn dibynnu 

ar amrywiaeth o ffactorau - 

 Hyd y cyfnod dan do 

 Y math o ddeunydd gorwedd a’i gost - gwellt, sglodion pren/gronynnau mân, ciwbiclau, 

slatiau 

 Cost silwair/porthiant ar bob fferm - sawl gwaith y torrir silwair, tomen neu fyrnau, 

contractwr neu ddefnyddio offer sy’n eiddo i’r fferm 

 Ansawdd y silwair/porthiant a faint o borthiant atodol sy’n ofynnol 
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 Lefel y mecaneiddio a'r offer porthi a ddefnyddir - TMR, hunan-fwydo ac ati  

 Dibrisiad adeiladau a chostau eu cynnal a’u cadw 

 Maint a cham cynhyrchu’r da byw 

 

Serch hynny, gwneir ymdrech i gyfrifo’r arbedion posibl a allai ddigwydd pe bai’r da byw sy’n 

gallu pori'r betys porthiant yn gorfodi cael eu cadw dan do â system gonfensiynol o borthi 

silwair a gwellt fel deunydd gorwedd.  Mae’r cyfrifiad hwn yn cynnwys lwfans ansicrwydd 

sylweddol ar sail y ffactorau a restrir uchod.   

 

Rhagdybiaethau a wneir ynghylch y cyfrifiad o gyllideb rannol isod. 

 Byddai angen porthi 10kg o silwair ychwanegol bob dydd i 48 o wartheg sugno sych a’u 

cadw dan do, gan ddefnyddio un dunnell fetrig o wellt fesul buwch, yn costio £75 y dunnell 

fetrig am 150 diwrnod.  Mae’n gyfystyr â 72 dunnell fetrig o silwair a 48 tunnell fetrig o 

wellt. 

 Byddai angen bwydo 1.67  kg ychwanegol o silwair am 70 diwrnod i famogiaid trwm.  Mae 

hynny’n gyfystyr â 70 tunnell fetrig o silwair. 

 Cymerir fod DM y silwair yn 30%, yr ME yn 10.5 a’r gwerth yn £30 y dunnell fetrig 

 

Cyllideb rannol – buddion tyfu 3 ha o fetys porthiant yng Ngharwed Fynydd 

Colledion blynyddol (costau) £ Enillion blynyddol (buddion) £ 

Incwm a ildir  Incwm ychwanegol  

    

Costau ychwanegol  Costau a arbedir  

3 ha o fetys porthiant am  

£646/ha 

1939 Buchod 72 t o silwair am £30/t 2,160 

  Buchod 48 t o wellt am £75/t 3,600 

    

  Defaid 70 t o silwair am £30/t 2,100 

Cyfanswm 1939  7,860 

Budd blynyddol 5,921 (mae bob 1 ha yn werth 

£1,974) 

 

Ar sail y gyllideb rannol syml hon, byddai bob hectar o fetys porthiant sy'n costio £646 i’w 

dyfu yn werth £1974 o arbedion o ran porthiant a deunydd gorwedd uniongyrchol.  Mae hyn 

yn gyfystyr ag enillion o 3 am bob 1 ar y buddsoddiad! 

 

Buddion eraill sydd heb eu cynnwys yn y gyllideb rannol 

Costau peiriannau ac adeiladau 

Mae’r gyllideb rannol yn ystyried costau uniongyrchol porthi a deunydd gorwedd yn unig, nid 

costau tanwydd, traul peiriannau, dibrisiad, amser i borthi na chostau cadw dan do megis 

cynnal a chadw adeiladau a dibrisiad.  

 

Defaid a gedwir i ffwrdd dros y gaeaf 

Fel arfer, bydd Arthur yn cadw 600 o ddefaid i ffwrdd rhwng Hydref a dechrau Mawrth – 

oddeutu 20 wythnos am gost o 70c/y pen/wythnos a chostau cludiant i fynd yno a dychwelyd, 

ac amser i gadw golwg ar y da byw.  Bydd hyn yn gyfystyr â bron iawn £20/y pen.  Eleni, 

bydd 200 yn llai o famogiaid yn cael eu cadw i ffwrdd dros y gaeaf, arbediad arall o oddeutu 

£4,000.  
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1.5 Sylwadau’r ffermwr – Arthur Williams 

“Bydd gwartheg sugno yn bwyta er mwyn bwyta.  Os gallaf i ostwng costau porthiant, 

deunydd gorwedd a llafur heb amharu ar eu hiechyd a’u lles, bydd gaeafu da byw yn yr 

awyr agored yn addas.   Mae’n addas iawn i ni oherwydd mae gennym ni fferm sych, ac 

mae hynny’n caniatáu i ni gadw rhagor o wartheg o ganlyniad i hynny, heb gostau 

ychwanegol adeiladau.  Mae hynny hefyd yn helpu â’n cynllun cylchdroi ailhau, a bydd yn 

gwell ein gyndynnau ac yn llesol i adeiledd pridd.  Bydd y buchod yn llawer mwy bodlon ac 

yn iachach yn yr awyr agored, a bydd ganddynt lai o broblemau â’u traed na phe byddent ar 

goncrid trwy gydol y gaeaf.  

 

2 Adolygiad Busnes 

2.1 Effaith posibl y prosiect ar y busnes 

 Enillion sylweddol yn sgil y gwariant oherwydd llai o gostau porthi, deunydd gwely a 
chadw da byw dan do, yn ogystal â lleihau’r angen i gadw defaid i ffwrdd dros y gaeaf.   

 Potensial i gynyddu niferoedd da byw (gwartheg yn bennaf) a chynyddu Cynnyrch y 
fferm ymhellach.  Fe wnaiff hyn hefyd liniaru’r risgiau y bydd busnesau ffermydd yn eu 
hwynebu yn sgil Brexit a lleihad posibl yn nhaliadau cymorth y dyfodol. 

 Llesol o ran y rhaglen tyfu cnydau.  Llai o berygl o glefydau o’i gymharu â chnydau 
bresych a gellir ei gynnwys fel rhan o raglen ailhau glaswellt.  

 Gwella’r ôl troed carbon oherwydd llai o ddefnydd o danwydd ar gyfer porthi, deunydd 
gorwedd ac ati, a chludo defaid o’r fferm ac yn ôl yno.  

 

3 Adolygiad o’r prosiect 

3.1 Dadansoddiad SWOT 

CRYFDERAU  Dull arloesol o aeafu da byw 

 Mae’n dangos ymwybyddiaeth o gostau y gellir eu rheoli/ 

lleihau 

 Awyddus i leihau baich gwaith a chynyddu cynnyrch hefyd 

 Mae gan y fferm briddoedd cymharol sych a glawiad isel 

sy’n caniatáu i dda byw gael eu cadw yn yr awyr agored 

yn y gaeaf 

GWENDIDAU  Angen gaeafu da byw i ffwrdd a diffyg lle i’w cadw dan do 

 Gall cylchdroi cnydau bresych greu cyfyngiadau oherwydd 

clefydau 

CYFLEOEDD  Tyfu betys porthiant sy’n cynyrchu cnwd â dwysedd uwch i 

leihau nifer yr erwau a ddefnyddir i dyfu cnydau neu dyfu 

rhagor a chynyddu cyfraddau stocio 

 Lleihau costau cadw defaid i ffwrdd dros y gaeaf, gan 
arbed amser a lleihau’r ôl troed carbon 

BYGYTHIADAU  Brexit ac ansicrwydd hynny o ran cynhyrchu da byw 

 Digwyddiadau tywydd garw yn effeithio ar hau â dril/ 

defnyddio’r cnwd 
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3.2 Buddion i fusnesau defaid/cig eidion eraill yng Nghymru 

 Bydd y buddion i fusnesau defaid a chig eidion eraill yng Nghymru yr un fath â’r 

buddion i’r fferm hon.   

 Mae gan y fferm hon fathau manteisiol o bridd a glawiad sy’n caniatáu i fetys porthiant 

gael eu tyfu’n llwyddiannus.  

 Fodd bynnag, bydd gan lawer o ffermydd yr un sefyllfa fanteisiol i dyfu’r cnwd hwn, a 

bydd y gweithgareddau Trosglwyddo Gwybodaeth o’r prosiect hwn yn helpu eraill i 

benderfynu a ddylent dyfu betys porthiant neu beidio.   

 Bydd yr enillion yn sgil y buddsoddiad, y posibilrwydd o gynyddu niferoedd da byw a’r 

cynnyrch yn llesol i ddiwydiant cig coch Cymru yn gyffredinol.  

 

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” – yn benodol Camau Gweithredu  

 “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 ynghylch 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 

 

 Sicrhau 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 

Mae’r gyllideb rannol wedi dangos enillion positif blynyddol sy’n werth oddeutu £1,974/ha ar 

y fferm hon, a gallai arbedion eraill fod yn bosibl yn sgil nifer lai o ddefaid yn cael eu cadw i 

ffwrdd dros y gaeaf a llai o gostau peiriannau a chadw da byw o dan do.  
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4.2 Effaith ar y diwydiant ehangach 

Mae llawer o ddiddordeb ar hyn o bryd mewn canfod cnydau a thechnegau a wnaiff leihau 

costau a baich gwaith, ac efallai caniatáu cyfraddau stocio uwch. Mae’r prosiect hwn wedi 

tyfu’r cnwd betys porthiant yn llwyddiannus; y cam nesaf fydd defnyddio’r cnwd yn 

llwyddiannus y gaeaf hwn.  

 

4.3 Effaith ar themâu trawsbynciol a blaenoriaethol Llywodraeth Cymru 

Y newid yn yr hinsawdd 

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i lywodraeth y DU sicrhau lleihad o 80% yn lefelau allyriadau 

nwyon tŷ gwydr amaethyddiaeth 1990 erbyn 2050 (11% o hynny erbyn 2020). Nid yw’r ôl 

troed carbon wedi’i gyfrifo eto.  Fodd bynnag, trwy gynyddu dwysedd cnydau, cynyddu 

cyfradd stocio yn y dyfodol o bosibl, lleihau’r costau sy’n ofynnol i aeafu da byw i ffwrdd a’u 

cadw dan do, fe wnaiff y prosiect hwn yn dangos lleihad yn yr effaith ar yr hinsawdd.  

 

Iechyd a Lles Anifeiliaid  

Yn gyffredinol, ni fydd da byw a gedwir yn yr awyr agored yn y gaeaf yr un mor agored i 

glefydau amgylcheddol megis niwmonia ac ati. Yr hyn sy’n ofynnol yw sicrhau fod eu deiet 

yn ddigonol, bod rhywle sych ar gael iddynt orwedd arno, a bod cysgod ar gael i’w ddefnyddio 

ar adegau tywydd garw.  Rhaid ystyried Tymheredd Critigol Is yr anifail, sy’n digwydd pan 

fydd y corff yn colli gwres yn gyflymach nag y gall gynhyrchu gwres.  Caiff hyn ei effeithio gan 

dymheredd yr aer, cyflymder y gwynt, a pha un ai a fyddant yn wlyb neu’n sych.  

 

Cenedlaethau’r Dyfodol 

Un o’r rhwystrau a allai atal cenedlaethau’r dyfodol rhag gallu cychwyn yn niwydiant da byw 

Cymru yw argaeledd tir.  Er bod betys porthiant yn gnwd drud i’w dyfu, mae ei botensial  i 

gynnig cnwd dwys iawn ac enillion o 3 am bob 1 ar gostau yn golygu y bydd angen llai o dir 

o’i gymharu â systemau gaeafu eraill, sy’n fuddiol i genedlaethau’r dyfodol. 

 

Yr Amgylchedd Naturiol 

Gallai’r tir gorau gael ei ddefnyddio i dyfu cnwd sy’n ddwys iawn, gan ryddhau tir salach i’w 

ddefnyddio ar gyfer mesurau amgylcheddol.  

 

Trechu Tlodi  

Mae’r enillion sylweddol yn sgil y buddsoddiad yn dangos fod y prosiect wedi helpu â’r amcan 

hon.  

 

Iechyd a Diogelwch 
n  

 
Er bydd peryglon bob amser yn gysylltiedig â gweithio gyda da byw, bydd lleihad yn y galw 
am beiriannau a theithio ar y ffordd yn gwella materion Iechyd a Diogelwch 
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5 Tîm y Prosiect 

         Arthur Williams, Ffermwr 

       Emyr Owen, Menter a Busnes/Cyswllt Ffermio 

       Charlie Morgan, Ymgynghorydd o fewn y diwydiant 

       Marc Jones, Ymgynghorydd o fewn y diwydiant 
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