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cyswllt FFERMIO

www.llyw.cymru/cyswlltffermio

Dros y 18 mis diwethaf mae tair o ffermydd arddangos Cyswllt Ffermio 
wedi edrych ar wahanol ddewisiadau i leihau’r risg o lygredd a chyfanswm 
y dŵ   r budr sy’n rhedeg oddi ar fuarthau. Gwelodd y tair fferm bod 
newidiadau syml, cost effeithiol yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i 
leihau’r risg o lygredd.

Rhaid i bob fferm gydymffurfio â Rheoliadau Adnoddau Dŵ   r (Rheoli 
Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd) (Cymru) 20101, a elwir yn 
“Rheoliadau SSOTA Cymru”. Rheoliadau SSOTA, a weithredir gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru, yw’r safonau rheoleiddiol i storio silwair, slyri2 ac olew 
tanwydd amaethyddol. Nod y rheoliadau yw lleihau’r risg o achosi 
llygredd dŵ   r. Mae’r diffiniad o slyri dan y rheoliadau SSOTA yn cynnwys  
dŵ   r sy’n rhedeg oddi ar fuarthau budr.

Cyflwyniad

Cwterydd dŵ   r glaw a phibellau newydd a osodwyd ar Great House

1 Gellir cael cyfarwyddyd ar y rheoliadau ar wefan Llywodraeth Cymru: www.
cymru.gov.uk
2 Diffinnir ‘slyri’ yn Rheoliad 2(1) Rheoliadau SSOTA Cymru fel ‘deunydd hylifol neu 
led-hylifol wedi’i wneud o garthion a gynhyrchir gan dda byw tra bônt mewn 
buarth neu adeilad (gan gynnwys rhai a gedwir mewn llociau sglodion pren); neu 
gymysgedd yn cynnwys yn bennaf neu’n rhannol garthion da byw, deunydd 
gwely da byw, dŵ   r glaw a golchion o adeilad neu fuarth a ddefnyddir gan dda 
byw, ac o ansawdd sy’n caniatáu iddo  gael ei bwmpio neu ei ryddhau drwy  
ddisgyrchiant ar unrhyw gam yn y broses drafod.’

http://www.cymru.gov.uk
http://www.cymru.gov.uk
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RHEOLI DŴ    R GLÂN/BUDR: 
ASTUDIAETHAU ACHOS

Mae fferm arddangos Great House, Llan-soe, Sir Fynwy 
yn cynnwys tua 270 erw o dir i gyd, gyda chyfran yn 
eiddo iddynt a chyfran ar rent, sy’n cadw 30 o fuchod 
magu o groesfridiau gwahanol a 400 o famogiaid. Prynir 
lloeau i’w magu fel stoc cyfnewid yn flynyddol.

Mae cyngor am isadeiledd a gafwyd trwy Cyswllt 
Ffermio wedi helpu i addasu system ffermio 
draddodiadol yn unol â’r rheoliadau presennol.  Mae’r 
argymhellion yn cynnig syniadau cost effeithiol, yn 
ei gwneud yn haws i reoli slyri a dŵ     r budr a lleihau’r 
risg o achosi llygredd dŵ    r.

Canfu arolwg o Great House bod cyfran fawr o’r slyri 
oedd yn cael ei gynhyrchu yn ddŵ     r glaw wedi ei 
lygru.  Ar y dechrau roedd Mr Williams yn ystyried 
gosod pwll slyri newydd i gasglu’r holl slyri/dŵ   r budr 
oedd yn cael ei gynhyrchu.  Tanlinellodd adroddiad 
Isadeiledd Cyswllt Ffermio y byddai gwneud 
newidiadau bach fel dargyfeirio dŵr glaw oddi ar y 
buarthau budron yn gostwng cyfaint y slyri yn 
sylweddol.

Trwy wneud gwelliannau i’r adeiladau roedd Mr 
Williams yn gallu porthi a chadw’r stoc dan do. 
Oherwydd hynny roedd y fferm yn gallu symud at 
system dail ar wellt gan gael gwared ar yr angen am 
storfa slyri. Gwelodd Mr Williams bod dargyfeirio’r dŵ   r  
glân cyn ei lygru a pheidio â chadw da byw ar 
fuarthau allanol yn sicrhau nad oedd dŵr budr yn 
cael ei gynhyrchu. Gwnaed buddsoddiad o £1,200 ar 
gwterydd, pibellau a thanc casglu dŵ     r glaw.

  

Lleihau faint o ddŵ     r budr sy’n cael 
ei gynhyrchu ar Great House Farm

Mae’r gwelliannau hyn mewn gwahanu dŵr glân a 
budr wedi torri costau a lleihau’r risg o achosi  
llygredd trwy:

• gael gwared ar fuarthau budron trwy borthi a 
chadw stoc dan do;

• ostwng costau llafur trwy gael gwared â’r angen i 
garthu buarthau allanol;

• sicrhau mai dim ond dŵr glân sy’n cael ei ollwng 
i’r afon trwy’r cwterydd a’r draeniau newydd;

• arbed costau adeiladu storfa slyri newydd.

Ar hyn o bryd mae’r to bach 250m2 yn  
cynhyrchu 160m3 o ddŵ     r budr dros bedwar  
mis y gaeaf. Mae hyn yn cyfateb i 35,200 galwyn  
neu 18 llwyth tancer fydd angen eu chwalu dros  
y gaeaf.  

Trwy ddargyfeirio’r dŵ     r oddi ar y toeau i ddraen  
glân mae’r ffermwr yn arbed costau ar ddisel, llafur, 
peiriannau, traul a storfeydd slyri ychwanegol. 

Mae hefyd yn lleihau’r difrod i’r tir (gwndwn a 
phridd) a’r risg o lygru afonydd trwy beidio â  
gorfod gwasgaru mewn tywydd anffafriol.
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Mae’r teulu Jenkins yn godro 125 o fuchod, yn cadw 
buches bedigri o wartheg duon Cymreig a 450 o 
famogiaid ar Cerrigcaranau, sydd yn nalgylch afon Dyfi.  

Yn ddiweddar maent wedi buddsoddi mewn gwella 
siediau’r gwartheg a’r storfeydd slyri yn yr uned laeth, 
gan adeiladu sied giwbiclau newydd gyda storfa slyri 
oddi tani.  

Er ei bod yn gymharol ddrud gosod y tanc slyri dan 
yr adeilad ciwbiclau mewn cymhariaeth â lagŵ     n 
pridd tu allan, roedd Mr Jenkins yn edrych ar y 
gwaith fel buddsoddiad tymor hir. Byddai storfa tu 
allan yn casglu  dŵ   r glaw arwynebol.  Ar 
Cerrigcaranau gallai hyn gyfateb i gymaint ag 
800mm (2dr8”) o ddŵr  ychwanegol yn cael ei 
gasglu dros arwyneb y storfa slyri. Ar ôl ystyried 
costau ychwanegol casglu a gwaredu’r dŵ   r glaw, a’r 
lle ychwanegol fyddai’n angenrheidiol, 
penderfynwyd adeiladu storfa slyri goncrid o dan 
yr adeilad ciwbiclau newydd.

Dyluniwyd a chynlluniwyd yr adeilad newydd gyda’r 
storfa oddi tano i sicrhau bod cyfaint y dŵ   r budr yn 
cael ei gadw cyn lleied â phosibl. Roedd hyn yn 
lleihau’r cyfaint angenrheidiol ac yn lleihau’r gwanhau 
ar y maetholion gan helpu i leihau costau gwrtaith yn 
gyffredinol.

Roedd casglu golchion y parlwr yn bryder ar 
Cerrigcaranau. Roedd golchion y parlwr yn 
cymysgu â’r dŵr oddi ar y buarth ac yn mynd i 
mewn i’r system ddraenio lân. Cynghorwyd Mr 
Jenkins i sianelu’r holl olchion parlwr i danc casglu 
newydd a thrwy hynny atal y golchion llaeth rhag 
mynd i’r draen dŵr  glân. Oherwydd nad oes 
unrhyw ddŵr  glaw yn cael ei gasglu yn y storfa 
slyri mae lle yno ar gyfer y  
golchion parlwr.

Bydd gwahanu’r golchion parlwr oddi wrth y dŵr  
oddi ar y buarth yn golygu y bydd y dŵr glân yn dal 
i lifo i’r ffos ac y bydd yr holl olchion yn cael eu 
casglu.

Mae’r gwelliannau hyn mewn gwahanu dŵr glân a 
budr wedi lleihau’r risg o achosi llygredd trwy:

•  wahanu a chasglu holl olchion y parlwr;

• sicrhau mai dim ond dŵr glân sy’n cael ei ollwng  
i’r afon;

• leihau’r risg o greu llygred trwy chwalu yn ystod 
tywydd gwael.

Gelwir golchion parlwr llaeth yn slyri dan 
Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) 
Silwair, Slyri a Olew Tanwydd Amaethyddol 
(Cymru) 2010 (SSFAO) ac mae angen eu casglu, 
eu cadw a’u gwaredu mewn modd sydd wedi ei 
reoli.  Ar fferm Cerrigcaranau, cynghorwyd Mr 
Jenkins i osod tanc newydd i gasglu golchion y 
parlwr.  Yn arferol mae golchion y parlwr yn 
cael eu chwalu ar y tir gyda thancer sugnydd. 
Os yw’r tywydd yn wael ac yn anaddas i chwalu, 
yna mae golchion y parlwr yn cael eu 
trosglwyddo o’r tanc i’r storfa slyri trwy bwmp 
dargyfeirio fflôt.

Casglu golchion y parlwr  
yn well ar Cerrigcaranau
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RHEOLI DŴ    R GLÂN/BUDR: 
ASTUDIAETHAU ACHOS

Mae William Jenkins a’i deulu yn godro tua 180 o 
fuchod ar fferm Stember, Poyston Cross, Hwlffordd. 
Maent wedi bod yn gweithredu rhaglen o welliannau 
isadeiledd trwy’r fferm gyfan.

Mae’r hen adeiladau fferm ar lefel y buarth uchaf. 
Mae’r holl slyri a dŵr budr a gynhyrchir gan y stoc 
ifanc yn yr adeiladau yma yn cael ei gasglu mewn  
lagŵ   n slyri ochrau pridd a adeiladwyd cyn 1991. Er 
bod y strwythur yma yn cael ei eithrio dan SSOTA 
oherwydd ei oedran, mae angen ei gynnal a’i gadw yn 
gyson i sicrhau nad yw’n creu risg o lygredd. Mae Mr 
Jenkins yn sicrhau bod ymyl wag o 750mm bob 
amser ac mae’n cadw golwg ar y lagŵ     n yn gyson yn 
ystod tywydd gwlyb.

Gwnaed gwaith gwella eisoes ar y buarthau concrid i 
sicrhau bod buarthau glân a budr yn cael eu cadw ar 
wahân. Cyflawnwyd hyn trwy ddefnyddio hympiau 
concrid i atal dŵ   r glân rhag cael ei lygru trwy lifo i 
fuarthau budr. Dargyfeirir yr holl ddŵ   r glân i’r buarth 
glân tra bydd yr holl ddŵ   r budr yn cael ei gasglu yn y 
system storio slyri. Mae’r gwelliannau yn rhan o’r 
gwaith atal llygredd sy’n parhau ar Stember.
Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r diffyg rheolaeth ar yr 
elifiant o’r prif glampiau silwair hefyd yn cael ei 
ddatrys. Mae elifiant silwair yn llygru llawer a rhaid ei 
gadw yn unol â rheoliadau SSOTA. Dewisodd Mr 
Jenkins osod tanc storio newydd sy’n cydymffurfio â 
SSOTA a sianel i gasglu elifiant yn agos at y clamp. Mae 
hwn yn glamp ers cyn 1991 ac felly yn cael ei eithrio o 
SSOTA (gweler trosodd am fanylion). Trwy osod y 
sianel wrth wyneb y clamp, mae cyfaint y dŵr wedi 
ei lygru sy’n rhedeg oddi yno yn cael ei gadw cyn 
lleied  
â phosibl.    

Lleihau’r risg o lygredd trwy elifiant 
silwair ar Fferm Stember

Roedd Mr Jenkins yn awyddus iawn i wella’r 
rheolaeth ar elifiant o gwmpas y clampiau silwair 
trwy osod tanc elifiant newydd oedd yn 
cydymffurfio â SSOTA. Mae’r rheoliadau SSOTA 
presennol yn nodi y dylai’r sianeli casglu arwain at 
danc sy’n gallu gwrthsefyll asid.  

Pennir cyfaint storio’r tanc newydd gan gyfaint y 
silos. Dylai’r tanciau elifiant newydd fedru dal o 
leiaf 20 litr o elifiant ar gyfer pob metr ciwbig (m3) 
o ofod silo os yw’r silo yn dal llai na 1,500m3. Dylai 
silos gyda chyfaint o fwy na 1,500m3 gael tanc 
elifiant o ddim llai na 30m3 a 6.7 litr ar gyfer pob 
m3 o ofod yn y silo dros 1,500m3. Os yw gwaelod 
y tanc dan ddaear, dylai’r tanc fedru gwrthsefyll 
ymosodiad asid am 20 mlynedd heb waith cynnal 
a chadw. 

Mae gosod y tanc a sianel elifiant newydd wedi:

• lleihau’r risg llygredd i “ddŵr daear a chyrsiau dŵr 
cyfagos” 

• atal llygru buarthau glân o flaen y clampiau;

• sicrhau bod y fferm yn cydymffurfio â’r rheoliadau 
SSOTA.
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Awduron: Rebecca Jones a Keith Owen,  ADAS 

Am fwy o wybodaeth am holl 
wasanaethau Cyswllt Ffermio, 
cysylltwch â ni:

FFÔN
08456 000813

E-BOST
farmingconnect@
menterabusnes.co.uk

GWEFAN
www.llyw.cymru/
cyswlltffermio

Gallwch gael y newyddion 
diweddaraf gan Gyswllt Ffermio 
drwy ein cymuned ar-lein:

FACEBOOK
facebook.com/farmingconnect

TWITTER
@farmingconnect

NRW customer care number 
03000 65 3000

Contact

Crynodeb 

Mae lleihau faint o ddŵ   r glaw sy’n mynd i’r system slyri/dŵ   r budr yn 
hanfodol i leihau costau. Gellir gwneud arbedion trwy:

• faint a chost cyfleusterau storio newydd;

• llafur;

• cost gwasgaru/chwalu ar y tir;

• gwell gwerth maeth i’r slyri, a thrwy hynny leihau costau gwrtaith;

• traul ar beiriannau;

• difrod i dir trwy chwalu mewn tywydd anaddas.

Mae’n bwysig cofio y bydd gwelliannau cost effeithiol i’r cyfleusterau 
ar y fferm yn lleihau’r risg o lygredd, yn helpu i gydymffurfio â 
rheoliadau ac yn rhoi tawelwch meddwl.

Statws eithrio clamp silwair/silo dan reoliadau SSOTA  
Mae’r rheoliadau SSOTA yn mynnu bod rhaid cael sianel o gwmpas y 
perimedr i gasglu unrhyw elifiant silwair a all ddianc o’r silo. Ond nid oes 
gan y clamp silwair ar Stember sianel i gasglu elifiant silwair o’i gwmpas ac 
mae hynny’n cael ei ystyried yn dderbyniol dan y ddarpariaeth ganlynol.

Adeiladwyd y clamp silwair ar Fferm Stember cyn Mawrth 1991, ac 
mae’n cael ei ystyried fel strwythur wedi ei “Eithrio” ac nid oes raid 
iddo gydymffurfio â’r rheoliadau SSOTA am y rhesymau canlynol:  

Yn ôl rheoliadau SSOTA mae gosodiadau, fel storfeydd slyri a chlampiau 
silwair oedd yn cael eu defnyddio neu wedi eu hadeiladu cyn Mawrth 
1991, neu fod contract i’w hadeiladu wedi ei lunio cyn Mawrth 1991 a’i 
gwblhau cyn Medi 1991 yn cael eu hystyried yn strwythurau wedi eu 
“heithrio” ac nid oes raid iddynt gydymffurfio â’r rheoliadau SSOTA.  
Gall y statws eithriedig gael ei golli petai’r strwythur yn achosi llygredd 
neu fod “newid sylweddol” yn cael ei wneud iddo.  Yn achos Stember  
nid yw gosod y sianel i gyfeirio hylif silwair i’r tanc casglu, a thrwy hynny 
leihau’r risg o greu llygredd, yn cael ei ystyried yn “newid sylweddol”  
ac mae statws eithriedig y clamp silwair yn parhau.

Ceir rhagor o gyfarwyddyd ar statws eithriedig ar wefan 
Llywodraeth Cymru neu yn Rheoliadau Adnoddau Dŵ   r (Rheoli 
Llygredd) (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd) (Cymru) 2010 – 
Canllawiau i Ffermwyr (Cymraeg). 

Ar gyfer cyfleusterau storio silwair newydd mae gofyniad 
cyfreithiol i hysbysu CNC 14 diwrnod cyn ei ddefnyddio.
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