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1 Crynodeb 

Mae Fferm Dudwell, Camros, yn un o Safleoedd Ffocws Cyswllt Ffermio ar hyn o bryd.  Mae’r daliad 283 

hectar (700 erw) ym meddiant y perchennog ac yn cael ei ffermio gan dad a mab, Charles a Tom Rees.  

Mae gan y fferm dir âr a da byw, ac mae’n tyfu 182 hectar (450 erw) o rawnfwydydd gan gynnwys gwenith 

gaeaf, barlys gwanwyn, ceirch gaeaf a gwanwyn, a rêp had olew sy’n cael ei hau yn y gaeaf.  Ar ben hyn, 

mae'r fferm yn gartref i 250 o famogiaid magu, 15 o wartheg a lloi sugno a 50 o wartheg eidion stôr.  Mae 

40 hectar (100 erw) o goetir yn cael ei reoli o dan y cynllun amaeth-amgylcheddol Glastir Uwch ar hyn o 

bryd. 

Dyheadau’r busnes: 

Datblygu system bwrpasol at chwalu gwrtaith ar draws y fferm, i gynyddu cynhyrchiant ac optimeiddio 

costau.  

Datblygu a gweithredu ffordd o fewnbynnu maetholion a fydd nid yn unig yn teilwra’r argymhellion at 

ofynion y cnwd mewn cae penodol, ond hefyd yn rhoi manylion am yr amrywiaeth o ofynion o fewn 

pob cae.   

Addasu cyfraddau chwalu gwrtaith – gan fynd ati fesul cae – i dargedu’r mewnbynnau ar fannau sydd 

â statws maethol gwael er mwyn gwella’r cynhyrchiant a’r elw.  

Lleihau’r gwrtaith a ddefnyddir ar fannau lle nad oes angen maetholion ychwanegol, er mwyn arbed 

costau a’r difrod amgylcheddol a achosir pan fo maetholion yn goferu dros dir cyfagos.   

Defnyddio dulliau samplu pridd digidol ar draws pob cae. 

Mae Tom yn dibynnu'n drwm ar samplu’r pridd yn rheolaidd ar draws ei gaeau âr a’i gaeau da byw i 

bennu’r dull mwyaf cost-effeithiol o ateb anghenion y cnwd.  

Drwy werthuso’r pridd yn rheolaidd mae wedi llwyddo i dorri’r costau sylweddol sy'n gysylltiedig â 

defnyddio gwrtaith, er bod gwrtaith wedi’i chwalu fel triniaeth ar yr un gyfradd.  Er hynny, gyda chyngor 

ac arweiniad yr arbenigwr ar ffermio manwl gywir, Ian Beecher-Jones, roedd Tom yn gobeithio gwerthuso 

gwahanol opsiynau ynglŷn â mapio pridd i'w helpu i bennu’r dull sy’n gwneud y gwaith samplu 

cynrychioliadol am y gost leiaf.     

Amcanion allweddol prosiect y Fferm Ffocws:  

Treialu technoleg ffermio manwl gywir ar Fferm Dudwell, ac wedyn rhannu eu profiad gyda'r diwydiant 

ehangach, ynghylch gwerth asesu amrywiadau yn y maetholion yn y pridd a theilwra’r mewnbwn 

maetholion yn unol â hynny.  Nodau’r prosiect oedd: 

1. Adnabod a gwerthuso technegau samplu pridd gwahanol ar draws dau gae – un mewn system âr 

a’r llall yn gae o laswellt 

2. Dadansoddi canlyniadau’r gwaith samplu pridd a chymharu’r technegau samplu parthau o 

safbwynt amrywiadau 

3. Trosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr eraill ynghylch pennu’r dull mwyaf cost-effeithiol o ddarparu 

darlun cywir o wahaniaethau mewn pridd a maetholion mewn cae. 

4. Dangos yr arferion gorau mewn gwaith rheoli maetholion i ffermwyr yn nalgylch afon Cleddau, 

sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd i’w ddynodi’n NVZ. 
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Mae cenhedlaeth newydd o dechnolegau, fel ffermio manwl gywir, wedi caniatáu i lawer o ffermwyr 

blaengar sicrhau dealltwriaeth well o dir eu fferm, gan ddarparu gwybodaeth gywir wrth iddyn nhw geisio 

gwella a chynnal tir âr a thir glas.    

Mae mapio’r maetholion yn y pridd yn caniatáu ichi greu ffiniau rhithwir mewn cae a samplu’r pridd yr un 

pryd.   

Er mwyn pennu’r parthau pridd yn electronig ac yna samplu’r parthau hynny, defnyddir dargludedd 

trydanol (EC) i samplu’r pridd ar sail grid, drwy rannu arwynebedd y cae yn gridiau o un hectar gyda'r 

bwriad wedyn o gymryd samplau o ganol pob parth ar y grid.   

Wedyn bydd profion o’r nitrogen, y ffosffad a’r potash yn y pridd, pH y pridd a dosbarthiad y math o bridd 

yn dangos y gwahaniaethau yn statws y maetholion yn y pridd ar draws yr holl gridiau samplu.  Mae hyn 

yn caniatáu i benderfyniadau gwybodus gael eu gwneud ynghylch rheoli, ac yn ei dro fe ddylai hynny arbed 

arian, cynyddu’r cynhyrchiant i’r eithaf a gwella cyflwr y tir.       

Beth yw Dargludedd Trydanol (EC)?  

Mae Dargludedd Trydanol (EC) yn ddull ffermio manwl gywir sy'n mesur pa mor hawdd y bydd cerrynt 

trydan yn llifo trwy ddeunydd megis pridd.  Bydd dargludedd trydanol sampl o bridd yn dangos faint o 

halen, tywod, clai, deunydd organig a dŵr sydd ynddo.  Ar y cyd â gwybodaeth o GPS, gall arwyddion 

o'r fath gael eu defnyddio i greu mapiau pridd.  Gellir cymryd mesuriadau ar ddau ddyfnder, y cyfeirir 

atynt fel mesuriad bas a mesuriad dwfn, ac mae’r berthynas rhwng y ddau yn darparu gwybodaeth 

werthfawr a defnyddiol i ffermwyr.1   

Mae’r math hwn o samplu manwl gywir yn costio £15-£25/hectar, ac mae angen ei ailadrodd bob 3-5 

mlynedd. 

Drwy dreialu dau gwmni samplu pridd gwahanol drwy gydol y prosiect, cafwyd sicrwydd bod yr 

wybodaeth am y maetholion yn y pridd a gasglwyd yn gywir ar draws y caeau tyfu, a chafodd Tom fwy o 

wybodaeth er mwyn teilwra’i opsiynau rheoli at y dyfodol.   

1.1 Casgliadau’r Prosiect  

Drwy fapio’r maetholion yn y pridd cafwyd penderfyniadau rheoli gwybodus   

Dangosodd gwaith mapio manwl ar draws y caeau yr ystod eang o amrywiadau yn y mynegeion ar draws 

y caeau unigol.    

Mewn un cae, dangosodd y gwaith samplu amrywiaeth enfawr yn lefel y ffosfforws, o lefel isel o 1 mewn 

rhai mannau i lefel uchel o +3 mewn mannau eraill.  Amrywiai potash o 0 i 3+, ac amrywiai’r pH o 5.3 

mewn rhai mannau i 6.3 mewn mannau eraill.  Er eu bod hwythau hefyd yn werthfawr, ni fyddai technegau 

traddodiadol at asesu samplau o bridd wedi rhoi’r lefel hon o fanylder. 

Mae mapio’r maetholion yn y pridd wedi caniatáu i Fferm Dudwell addasu eu cyfraddau chwalu gwrtaith 

o fewn y caeau unigol.  Mae’r offeryn mapio wedi arwain at driniaeth sydd wedi'i thargedu’n well gyda 

mwy yn cael ei chwalu ar y mannau hynny sydd â statws maeth gwael a llai ar y mannau lle nad oes angen 

maetholion ychwanegol.  Mae hyn yn creu proses reoli fwy gwybodus, ac yn galluogi’r ffermwyr i fod yn 

gwbl ymwybodol o amodau eu fferm eu hunain ac yn hyderus yn eu hymagwedd at eu strategaethau 

rheoli. 

                                                           
1 AHDB.  2009. Precision Farming Glossary.  AHDB.  Ar gael yma:  
https://cereals.ahdb.org.uk/media/185207/pf_gls1-precision_farming_glossary_2009.pdf.  (Cyrchwyd 15 Mehefin 
2018). 

https://cereals.ahdb.org.uk/media/185207/pf_gls1-precision_farming_glossary_2009.pdf
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Dangosodd y canlyniadau yn Dudwell fwy o amrywiad ar draws pob un o'r caeau dan sylw, ond roedd yr 

amrywiad yn wahanol i'r hyn yr oedd Tom wedi’i ddisgwyl.  Mae'n debygol bod technoleg o'r fath wedi 

caniatáu i Tom sicrhau dealltwriaeth ddyfnach a mwy cyfoes o'r amodau ym mhob cae a samplwyd.  Bydd 

hyn nid yn unig yn helpu i sicrhau bod mewnbynnau’n cael eu defnyddio'n effeithiol ond hefyd yn 

cyfyngu’r effaith amgylcheddol a achosir gan fewnbwn o'r fath. 

Nid yw Mapio Maetholion yn y Pridd o reidrwydd yn lleihau’r costau ariannol sy'n gysylltiedig â chwalu 

gwrtaith ond mae yn bendant yn lleihau’r diffyg effeithlonrwydd sy’n gysylltiedig â gwaith chwalu 

safonol.  

Wrth ystyried costau gwrtaith y fferm gyfan, doedd dim arbedion i’w cael ar yr adeg gynnar hon, ond fe 

arweiniodd y broses o gynllunio’r maetholion pridd at ailddosbarthu gwrteithiau a’u chwalu’n fanylach ar 

draws y fferm.  Yn sgil yr ailddosbarthu hwn, disgwylir arbedion o ran effeithlonrwydd a chynhyrchiant yn 

y tymor hirach.   

Serch hynny, yn y tymor byr efallai y bydd cynnydd yn y costau, os yw codi holl sgwariau’r grid i’r 

mynegeion pridd gorau posibl yn flaenoriaeth i’r fferm.  Wedi sicrhau dealltwriaeth glir o pob sgwâr 1ha 

yn y grid a’u mynegeion pridd, bydd teilwra’r gwrteithiau sy’n cael eu chwalu yn helpu i sicrhau'r amodau 

gorau posibl ar draws pob rhan o'r cae, er mwyn helpu i gynyddu lefelau cynhyrchiant.    

O ran y mannau hynny lle mae angen cynyddu’r cyfraddau chwalu, pan fydd y mynegeion a dargedir 

wedi’u cyrraedd, caiff arbedion eu gwneud yn y tymor hirach, gan mai dim ond chwalu gwrtaith i gynnal 

y lefelau fydd yn angenrheidiol yn y sgwariau grid hyn, yn hytrach na’r driniaeth safonol (ormodol). 

Bydd sicrhau bod y gwrtaith yn cael ei reoli yn unol â’r gofynion yn cyfyngu ar yr effaith amgylcheddol a 

achosir gan fewnbwn o'r fath hefyd.  Drwy chwalu cyfraddau digonol o’r gwrtaith a ddymunir, bydd y 

planhigion yn codi’r maetholion, gan gadw’r gwrtaith ffo i’r lleiaf posibl a chyfyngu’r niwed i gyrsiau dŵr 

ac adnoddau eraill.  

Bu’r effaith ar dwf cnydau drwy chwalu cyfraddau amrywiol o P, K a chalch yn anodd i’w phrofi’n 

bendant.  

Bu’n eithriadol anodd asesu’r cyfraddau amrywiol o P, K a chalch a chwalwyd yn y prosiect, a'u heffaith ar 

dwf y cnydau, yn rhannol oherwydd yr amserlen fer, ac amryw o ffactorau eraill.  Mae ffactorau pridd 

ychwanegol megis maeth dan glo, cyfyngiadau maetholion meicro a ffactorau twf cnydau sy’n cyfyngu ar 

faetholion i gyd yn rhesymau a allai ddylanwadu ar hyn, ac nid oedd asesu'r rhain yn rhan o rychwant 

prosiect y fferm ffocws.     

Bu penderfynu pa gwmni sy’n darparu’r broses ddadansoddi gywiraf yn her, ond mae cysondeb yn 

allweddol.  

Cafodd dau gwmni eu defnyddio, a hynny er mwyn rhoi eglurder drwy gydol y prosiect drwy ddefnyddio 

dulliau gwahanol.  Doedd canlyniadau’r ddau gwmni ddim yn wahanol iawn, sy’n ganlyniad da o ran asesu 

cywirdeb yr wybodaeth.  Er hynny, doedd dim awgrym ynghylch pa ddull oedd yn fwyaf priodol o ran ei 

ddefnyddio at y tymor hirach.  Un casgliad yw y byddai'n bwysig aros gyda'r un darparwr er mwyn sicrhau 

cysondeb wrth gymharu canlyniadau dros amser.  

1.2 Safbwynt y ffermwr ar y prosiect. 

Dywedodd Tom y byddai’r mapiau digidol a gynhyrchwyd, o’u defnyddio ar y cyd â'r offer newydd  i fonitro 

cynnyrch y cnydau roedd y busnes wedi buddsoddi ynddo eleni, yn caniatáu i’r caeau gael eu rheoli'n fwy 

effeithlon.   
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"Yr hyn mae’r gwaith mapio pridd wedi'i wneud yn y bôn yw rhoi’r hen ffiniau yn ôl yn y caeau ond mae 

wedi mynd gam ymhellach hefyd, a rhannu parseli o dir yn fannau llai byth yn ôl eu statws maeth,'' 

meddai.  

"Yn lle gweithio gyda chae o chwe neu saith hectar, nawr byddwn ni’n rheoli'r cae hwnnw mewn darnau 

o hectar neu hectar a hanner.''  

Mae Tom a Charles yn bwriadu defnyddio proses samplu pridd ddigidol yn eu caeau maes o law, gan 

ddweud bod y dechnoleg yn arbennig o berthnasol i’w defnyddio mewn caeau ger cyrsiau dŵr.  

“Mae llygredd amaethyddol yn broblem y mae'n rhaid i bob ffermwr ddelio â hi, a gall y dechnoleg yma 

ein galluogi ni i reoli maetholion yn fwy effeithiol.  Mae unrhyw faetholion sy'n cael eu golchi i ffwrdd am 

fod dim o’u hangen nhw ar y cae yn cael eu gwastraffu felly bydd chwalu’r rhain i gyd-fynd â mynegeion 

y pridd nid yn unig yn well i’r amgylchedd ond yn well o ran costau’r fferm hefyd.''  

1.3 Pwyntiau allweddol eraill i’r diwydiant: 

Bydd gwaith effeithiol i ddadansoddi pridd a rheoli maetholion yn arwain at benderfyniadau rheoli 

gwybodus.  

Mae bod yn ymwybodol o statws y maetholion yn y pridd ledled y fferm yn rhan o strategaeth reoli 

ehangach sy'n cynnwys: targedu’r gwaith chwalu gwrtaith, lleihau llygredd amgylcheddol a chynyddu 

cynhyrchiant ac effeithlonrwydd y fferm.  

Ewch ati NAWR a gofynnwch i chi’ch hun: 

• Oes gennych chi ddealltwriaeth o statws maeth pob cae ar y fferm sy'n seiliedig ar dystiolaeth? 

• Oes gennych chi gynllun rheoli maetholion?  

• Ydych chi’n samplu’r pridd fel rhan o’r drefn, gan brofi ar gyfer nitrogen, ffosffad, potash a pH? 

• Oes gennych chi ddealltwriaeth o’r gwahanol fathau o bridd ar draws y fferm? 

• Ydych chi’n chwalu gwrtaith yn unol â mynegeion pridd? 

• Ydy’r gwrtaith yn cael ei chwalu ar yr amserau gorau posibl i gael ei ddefnyddio’n effeithlon gan y 

planhigion?  

 

Ewch ati i wella effeithlonrwydd a chynhyrchiant drwy wneud y canlynol: 

• Defnyddio system argymell maetholion, fel y Canllaw Rheoli Maetholion (RB209) 

• Datblygu cynllun rheoli maetholion, fel Tried and Tested neu PLANET 

• Samplwch y priddoedd ar gyfer pH, ffosffad, potash a magnesiwm bob tair i bum mlynedd 

• I fod yn fanylach, ceisiwch samplu i ganfod amrywiadau o fewn caeau, gan deilwra’r gwaith 

chwalu ar sail yr wybodaeth hon 

• Chwliwch drwy gydol y tymor am unrhyw broblemau gweladwy 

• Er mwyn diagnosio, cymerwch samplau o bridd neu laswellt/cnydau o fannau da a drwg yn y 

cae2  

 

Ewch ati’n rhagweithiol i ofyn am gyngor proffesiynol  

                                                           
2 AHDB.  2016.  Managing Nutrients for Better Returns.  AHDB.  Ar gael yma:  https://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp-
content/uploads/2016/11/BRP-Managing-nutrients-071116.pdf.  (Cyrchwyd 18 Mehefin 2018). 

https://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/BRP-Managing-nutrients-071116.pdf
https://beefandlamb.ahdb.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/BRP-Managing-nutrients-071116.pdf
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Bydd cyngor proffesiynol gan ymgynghorwyr amaethyddol arbenigol, sydd wedi’u hachredu gan FACTS, 

yn werthfawr wrth gynllunio maetholion.  Bydd defnyddio arbenigwyr er mwyn cynllunio sut i reoli 

maetholion yn sicrhau bod yr arferion yn briodol i amgylchiadau’r ffermydd unigol ac yn sicrhau 

effeithlonrwydd drwy arferion rheoli ar gyfer cynnydd mewn perfformiad a chynhyrchiant.  Wrth 

ddefnyddio agronomegwyr i gasglu data, yr arfer gorau fyddai defnyddio'r un dechneg casglu data’n 

barhaus a honno’n cael ei darparu gan y cwmni rydych chi wedi’i ddewis er mwyn sicrhau cysondeb, gan 

y gall fod rhai amrywiadau yn y canlyniadau, gan ddibynnu ar y technegau a ddefnyddir. 

2 Adolygiad o’r Prosiect  

2.1 Nod y prosiect 

1. Adnabod a gwerthuso technegau samplu pridd gwahanol ar draws dau gae – un mewn system âr a’r 

llall yn gae o laswellt 

2. Dadansoddi canlyniadau’r gwaith samplu pridd a chymharu’r technegau samplu parthau o safbwynt 

amrywiadau 

3. Trosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr eraill ynghylch pennu’r dull mwyaf cost-effeithiol o ddarparu 

darlun cywir o wahaniaethau mewn pridd a maetholion mewn cae. 

4. Dangos yr arferion gorau mewn gwaith rheoli maetholion i ffermwyr yn nalgylch afon Cleddau, sy’n 

cael ei ystyried ar hyn o bryd i’w ddynodi’n NVZ.  

2.2 Methodoleg 

Cafodd y caeau eu samplu fel a ganlyn: 

• Mesur cyfartaledd y caeau 

• Tom Rees yn creu parthau pridd â llaw, gan gymryd samplau cyfartalog o’r parthau 

• Y cwmni samplu yn cynnal prawf Dargludedd Pridd i nodi’r parthau pridd yn electronig ac wedyn yn 

samplu’r parthau electronig 

• Cynnal sampl grid yn y cae fesul sgwariau grid 1ha a chymryd samplau o ganol pob sgwâr yn y grid 

• Gwahodd dau gwmni samplu i gynnal y broses brofi 

• Cynhaliwyd y profion dan amodau tebyg ac anfonwyd y canlyniadau yn ôl i’w dadansoddi. Gohiriwyd 

y profion oherwydd y glaw trwm yn ystod y gaeaf a’r gwanwyn 

• Cymharwyd y canlyniadau a thynnwyd casgliadau ar y gwahaniaethau rhwng y technegau samplu 
gwahanol. 
 

2.3 Canlyniadau 

2.3.1 Cadarnhau amrywiadau o fewn caeau 

Er enghraifft, mewn un cae, dangosodd y gwaith samplu amrywiaeth enfawr yn lefel y ffosfforws, o lefel 

isel o -1 mewn rhai mannau i lefel uchel o +3 mewn mannau eraill tra amrywiai potash o 0 i 3+. Amrywiai’r 

pH hefyd – o 5.3 mewn rhai mannau i 6.3 mewn mannau eraill. 

Mewn un cae enghreifftiol, cyfartaledd y cae oedd 2-.  

1+ 2 2- 2 2 2- 1+ 3- 

Ond, wrth asesu’r parthau a samplwyd yn y cae hwnnw (hynny yw yr wyth parth a amlinellwyd uchod): 

• mae dau barth yn is na’r cyfartaledd – 25% 

• mae dau barth yn gyfartalog – 25% 

• mae pedwar parth yn uwch na’r cyfartaled – 50% 
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Gan hynny, gellir casglu o hyn mai dim ond 25% o’r cae sy’n cyd-fynd â chyfartaledd cyffredinol y cae o 2- 

sy’n tanlinellu manteision mynd ati’n fwy penodol o fewn y cae.  Y perygl yw y bydd cyfradd chwalu 

gyffredinol ar gyfer y gwrtaith, gan fynd ati ar sail cyfartaledd y cae, yn arwain at wastraffu gwrtaith mewn 

rhai rhannau o'r cae a methu chwalu digon mewn rhannau eraill.   

Gwneir penderfyniad ar faint o wrtaith i’w ddefnyddio rhwng y ffermwr a'r agronomegydd gan ddefnyddio 

nifer o ffactorau, gan gynnwys y math o bridd, y cnydau a’r lefel mynegai a ddymunir yn y cae hwnnw. 

2.3.2 Cafodd cwmnïau Mapio Maetholion Pridd gwahanol ganlyniadau tebyg  

Profodd y ddau gwmni y parthau grid a ddewiswyd gan y ffermwr a bu canlyniadau’r cwmnïau’n debyg 

iawn.  Gan fod y profion wedi’u samplu gan gwmnïau gwahanol, golygai hyn fod y samplu wedi’i wneud 

mewn labordai gwahanol.  Bu’r canlyniadau hyn yn ddefnyddiol iawn gan eu bod yn cadarnhau bod 

canlyniadau’r profion pridd yn y ddau labordy yn debyg i'w gilydd, gan roi sicrwydd o ran cywirdeb, a sail 

ar gyfer penderfyniadau rheoli. 

2.3.3 Gall dangos canlyniadau tebyg mewn ffyrdd gwahanol greu dryswch ac mae cyngor 

arbenigwyr yn ddefnyddiol  

Wrth gymharu sut y dangosodd y ddau gwmni yr wybodaeth (fel y’i gwelir yn y mapiau dros y tudalen), 

gall lliw’r parthau fod yn gamarweiniol a rhoi camargraff o'r canlyniadau rhwng y ddau gwmni samplu. 

Gan hynny, rhaid gofalu wrth gymharu canlyniadau cwmnïau gwahanol a’r graddfeydd a ddefnyddir.  

Defnyddiodd y ddau gwmni graddfeydd ychydig yn wahanol i'w gilydd.  Er eu bod yr un fath i raddau 

helaeth o ran y canlyniadau cyffredinol, roedd y lliwiau a’r rhifau ar y ddau yn wahanol.  Gallai 

gwahaniaethau o'r fath arwain at gymariaethau a chasgliadau gwahanol, ac felly mae angen deall y lliwiau 

a’r rhifau cyn dod i unrhyw gasgliad.  

Cwmni A Cwmni B 

 
 

2.4 Casgliadau cyffredinol y prosiect  

Mae casgliadau’r prosiect wedi'u hystyried yn Adran 1 a 2 o’r adroddiad hwn.  I grynhoi, mae’r casgliadau, 

fel y’u hamlinellwyd gan Ian Beecher-Jones, yr ymgynghorydd Mapio Manwl a ddefnyddiwyd yn y prosiect, 

fel a ganlyn: 

• Canfuwyd amrywiad yn y ddau gae o safbwynt maeth ar gyfer P, K a pH.  Canfuwyd amrywiad hefyd 

ar gyfer parthau ansawdd pridd o’i gymharu â dealltwriaeth y ffermwr ei hun o’r caeau. 

• Nid oedd unrhyw arwydd pa un o’r ddwy system samplu fyddai’r dull gorau ar gyfer y fferm, gan fod 

y canlyniadau'n debyg.  Gan hynny, gallai’r ffermwr ddewis darparwr ar sail hygyrchedd a chost yr 

wybodaeth, yn hytrach na gorfod amau cywirdeb. 

• Dim ond ar ôl canfod ystod lawn yr amrywiadau ledled y fferm y gall y budd ariannol a ddaw o fapio 

maetholion yn y pridd gael ei bennu mewn gwirionedd, ac wedyn gall penderfyniadau gael eu gwneud 

o ran dosbarthu, cynyddu a lleihau’r mewnbynnau.  
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• Mae yna gyfleoedd amgylcheddol i reoli gwrtaith yn fwy effeithlon a’i leoli yn y man cywir, ar yr adeg 

gywir, er mwyn iddo gael ei ddefnyddio gan y planhigyn yn hytrach na chael ei olchi i gwrs dŵr. 

 

2.4.1 Dadansoddiad SWOT  

CRYFDERAU Mae Mapio’r Maetholion yn y Pridd: 

• yn darparu gwybodaeth sy'n caniatáu addasiadau yng nghyfraddau chwalu 

gwrtaith o fewn caeau unigol 

• yn caniatáu targedu mewnbynnau  

• yn lleihau’r diffyg effeithlonrwydd sy'n gysylltiedig â mewnbynnau maetholion – 

gan wella’r optimeiddio  

• yn lleihau’r effeithiau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â gwrtaith ffo 

• yn lleihau’r effaith economaidd sy'n gysylltiedig â gwrtaith ffo ac yn caniatáu 

mewnbwn ariannol lle mae ei angen  

• yn gwella cywirdeb yr wybodaeth am faetholion yn y pridd ar draws y lle tyfu 

• yn darparu cofnodion fferm gwell 

• gall technoleg ffermio manwl gywir gael ei chysylltu â meddalwedd rheoli fferm, 

gan wella gwaith casglu data ac effeithlonrwydd o ran gweithgareddau’r fferm 

GWENDIDAU • Yr unig ffordd i ddeall amrywiadau maetholion ac a yw hyn yn bodoli yw samplu 

mewn modd cynhwysfawr, ac yn aml gall hyn fod yn gostus 

• Mae cwmnïau unigol yn cyflwyno gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd, a all fod 

yn ddryslyd 

• Mae angen cyngor arbenigol i ddehongli'r canlyniadau i ddechrau, ac mae hyn 

yn costio 

• Efallai na cheir arbedion o ran cost defnyddio gwrtaith 

• Gall y costau cyfalaf cychwynnol fod yn uchel, os ydych am brynu offer i chwalu 

gwrtaith yn fanwl gywir 

CYFLEOEDD • Gall caeau sydd â mynegeion uchel neu isel gael eu rheoli’n well er mwyn gwella 

cynhyrchiant  

• Gwell rheolaeth amgylcheddol, gan leihau dŵr ffo ac unrhyw lygredd 

amgylcheddol ychwanegol  

BYGYTHIADAU • Efallai na fydd y graddfeydd a ddefnyddir gan gwmnïau samplu gwahanol yn 

debyg 

• Gall y tywydd bennu’r gallu i brofi – nid yw amodau gwlyb yn addas  

• Mae'r gallu i weithredu ar yr wybodaeth a ddarperir yn dibynnu ar y cwestiwn a 

oes gan y ffermwr neu'r contractwr offer manwl gywir, sy’n gallu addasu’r 

cyfraddau chwalu o fewn y cae 

 

 

2.4.2 Cysoni â nodau strategol y sector 
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Mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at yr amcan Amaethyddiaeth a Bwyd ym Mholisi Adnoddau Naturiol 

Llywodraeth Cymru 2017:3 

Parhau i gydgysylltu ac ymwreiddio’r arferion gorau ar gyfer rheoli ein hadnoddau pridd yn gynaliadwy. 

Caiff hyn ei wneud trwy fonitro tueddiadau mewn stoc garbon, gwella dealltwriaeth o’r adnodd pridd a 

thanlinellu pwysigrwydd gweithredol bioamrywiaeth y pridd a’r tueddiadau mewn macrofaethynnau a’r 

dulliau o’u rheoli.  

Mae’r technegau a ystyriwyd a’r gwersi a ddysgwyd o’r prosiect yn bur gyson ag argymhellion a 

amlinellwyd yn y Cod Ymarfer Amaethyddol Da ar gyfer Cymru.4 

Mae’r prosiect yn helpu’r fferm hon, a’r diwydiant ehangach (drwy ledaenu’r gwersi a ddysgwyd) i 

gyfrannu at flaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu strategol ar gyfer diwydiant cig coch Cymru,5 ac yn 

benodol: 

Gwella effeithlonrwydd cynhyrchu (a thrwy hynny, gynyddu cyflenwad o ansawdd) tra’n cynnal 

amgylchedd a thirlun Cymru.  

Pennu ffyrdd o wneud y defnydd gorau o gynnyrch systemau sy’n seiliedig ar laswellt a dibynnu llai ar 

borthiant wedi’i brynu (ei fewnforio). 

Hysbysu/addysgu’r diwydiant am arbed costau a chadwraeth, effeithlonrwydd ynni a dŵr, ffyrdd o leihau 

gwastraff a ffyrdd o wella gwybodaeth, bod yn agored a thryloyw. 

Darparu gweithgareddau trosglwyddo technoleg newydd sy’n gallu dangos atebion ymarferol ar gyfer y 

diwydiant i annog defnyddio technoleg newydd. 

Darparu gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth sy’n hyrwyddo arloesedd ac yn annog y defnydd o 

arferion gorau. 

3 Effaith ar y diwydiant 

3.1 Effaith ar y busnes unigol 

Ymdrinnir â hyn yn yr adran o’r adroddiad hwn o dan y pennawd Crynodeb. 

3.2 Effaith ar y diwydiant ehangach 

Gweler yr adran o’r adroddiad hwn o dan y pennawd Pwyntiau Allweddol Eraill i’r Diwydiant yn y 
Crynodeb.  

Mae lle i gysyniad y prosiect hwn gael ei ailadrodd dros ffermydd tir glas a ffermydd tir âr ledled Cymru.  
Mae Fferm Dudwell yn enghraifft wych o sut y gall mapio’r maetholion yn y pridd helpu ffermwyr tir âr a 
ffermwyr da byw i reoli eu cyfraddau chwalu gwrtaith, addasu’r cyfraddau chwalu o fewn un cae gan 
ddibynnu ar statws y maetholion, a chyfyngu ar y risgiau o lygredd amgylcheddol sy'n gysylltiedig â chwalu 
gormod o wrtaith ar y caeau lle nad oes ei angen.  

Yn y tymor hirach, os bydd y diwydiant yn mabwysiadu cyfuniad o egwyddorion gofynion y cnwd â gwaith 
i fapio maetholion yn y pridd (h.y. chwalu’n fanwl gywir o fewn caeau) yn ehangach, dylai hynny helpu i 
wella effeithlonrwydd, gwneud y gorau o wariant y fferm a lleihau llygredd gwasgaredig.  

                                                           
3 https://gov.wales/docs/desh/publications/170821-natural-resources-policy-cy.PDF 
4 https://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farming/code-good-agricultural-
practice-cogap/?lang=cy 
5https://hccmpw.org.uk/cy/amdanom-ni/gwybodaeth-gorfforaethol/cyhoeddiadau-corfforaethol/the-strategic-
action-plan-for-the-welsh-red-meat-industry 
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Mae’r graff hwn ‘Wales Summary of Waterbodies Failing due to Diffuse Pollution.  January 2013’ yn 
ymwneud â lefel y llygred gwasgaredig sy’n cael ei greu gan nifer o ddiwydiannu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yng Nghymru, gall gweithgareddau amaethyddol beri problemau arwyddocaol o ran llygredd 
gwasgaredig, os na ddilynir arferion da.  Mae’r prif broblemau  ansawdd dŵr sy'n gysylltiedig â llygredd 
gwasgaredig o amaethyddiaeth yn ymwneud â cholli maetholion fel ffosfforws a nitrogen, plaleiddiaid ac 
agrocemegau a micro-organebau ysgarthol eraill.  Mae erydiad pridd hefyd yn broblem mewn rhai 
ardaloedd, yn enwedig lle bydd tir glas ar oleddf neu lannau afonydd yn cael eu sathru, a lle mae 
ffosfforws, amonia a micro-organebau ysgarthol yn gysylltiedig â cholli gwaddodion.   

Mae gwelliannau o ganlyniad i dargedu mewnbynnau trwy ddefnyddio technoleg fanwl gywir yn debyg o 
leihau nifer yr achosion o wrtaith ffo a risgiau llygredd gwasgaredig. 

 

3.3 Effaith ar themâu trawsbynciol a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

3.3.1 Newid yn yr hinsawdd 

Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar amaethyddiaeth ac mae amaethyddiaeth yn cyfrannu at newid 

yn yr hinsawdd hefyd.  Mae newid yn yr hinsawdd ar hyn o bryd yn codi heriau cynhyrchu inni gan fod 

angen cynnal system gynhyrchiol ar sail allyriadau carbon sydd mor isel ag y bo modd.  Bydd defnyddio 

gwrtaith yn effeithiol yn darparu pridd sydd â symiau digonol o faetholion angenrheidiol ynddo i sicrhau 

bod statws y maetholion yn y pridd ar y lefelau gorau posibl i ddarparu amodau dymunol i gynnal ansawdd 

y pridd ac arwain at system gynhyrchiol ac effeithlon. 

Gall y nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu rhyddhau ar hyd y gadwyn cynhyrchu bwyd gael eu lleihau drwy 

ddefnyddio gwrtaith yn fwy effeithiol, a thrwy wella ymdrechion i integreiddio technegau arloesol.  Gall 

ffermio manwl gywir chwarae rôl werthfawr yn hyn o beth.    

Gall dulliau ffermio manwl gywir, megis mapio’r maetholion yn y pridd, helpu i reoli’r mewnbynnau at 

gynhyrchu cnydau mewn ffordd sy'n garedig i'r amgylchedd a hynny drwy ddefnyddio gwybodaeth 

benodol am y safle i dargedu cyfraddau gwrtaith, hadau a chemegau.  Bydd rhaglen fewnbynnau bwrpasol 

ar gyfer y safle penodol yn helpu i leihau colledion maetholion ac adnoddau’r pridd yn yr amgylchedd 

ehangach.  

3.3.2 Iechyd a Lles Anifeiliaid 

Fe ddylai gwaith asesu rheolaidd ar y pridd a rhaglen cynllunio maetholion ar sail hirdymor arwain at 

welliant yn safonau’r bwyd a’r porfeydd i dda byw ar y fferm. Dylai fod yn fwy ymarferol codi cynhyrchiant 
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cnydau a fwriedir ar gyfer bwyd anifeiliaid (tir âr neu borfa) i’r eithaf, gan gynnwys sicrhau bod uchder y 

glaswellt a gorchudd y porfeydd fel y dymunir, drwy ddefnyddio canlyniadau manwl gywir gwaith i fapio’r 

maetholion yn y pridd.  

 

3.3.3 Cenedlaethau’r Dyfodol 

Bydd mynd i'r afael â’r heriau parhaus sy'n gysylltiedig â chynhyrchiant a'r amgylchedd yn caniatáu i 

ffermwyr ifanc weld bod modd goresgyn heriau yn y diwydiant, ac mae technoleg ffermio manwl gywir yn 

chwarae rhan yn hyn o beth.    

Mae targedu mewnbynnau trwy ffermio manwl gywir nid yn unig yn gwella cynhyrchiant ar y fferm ond 

hefyd yn lleihau'r risgiau amgylcheddol.  Mae helpu busnesau fferm i ddod yn fwy gwydn yn helpu i 

ddarparu cynnig busnes mwy diogel i newydd-ddyfodiaid/gweithwyr proffesiynol ifanc yn y sector. 

Dylai addasu fel hyn at heriau ysbrydoli a chymell cenedlaethau'r dyfodol i ddilyn neu i barhau â gyrfa 

mewn amaethyddiaeth.  

Fe ddylai mynd i'r afael â’r heriau hyn nawr, a rhannu’r wybodaeth gyda'r diwydiant ehangach annog 

cenedlaethau'r dyfodol i fabwysiadu dulliau a thechnolegau ffermio newydd, i sicrhau busnes sy’n cael ei 

reoli’n well ac sy’n fwy cynhyrchiol.  Byddai mabwysiadu’r dulliau hyn yn helpu i greu dyfodol mwy diogel 

ar gyfer cynhyrchu da byw a thir âr yng Nghymru. 

3.3.4 Trechu Tlodi  

Bydd canolbwyntio ar elfennau allweddol megis gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd ar ffermydd yn 

lleihau’r straen ariannol sy’n wynebu llawer o ffermwyr Cymru ar hyn o bryd.  Mae arferion busnes mwy 

cost-effeithlon yn arwain at y potensial ar gyfer mwy o enillion, ac mae addasu at dechnolegau newydd 

yn debyg o fod yn fuddsoddiad cynaliadwy defnyddiol yn y tymor hir. 


