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1.0 Crynodeb 
 Nod y prosiect Safle Ffocws Patrymau Godro Effeithlon yw cynyddu effeithiolrwydd yr 

arferion cyn godro i leihau amseroedd godro a niwed i flaen y tethi yn y fuches. 

 Mae’r fenter odro ar Ffosyficer yn rhan o fusnes ffermio mwy sy’n ymestyn i 3,000 erw. 321 

erw yw’r llwyfan odro. Mae’r busnes yn gweithredu buches gaeedig, mae’r holl heffrod yn 

cael eu magu gartref, y gyfradd gyfnewid ar hyn o bryd yw 20%. 

 Mae’r fferm yn organig a defnyddir y llaeth i gynhyrchu cynnyrch llaeth Daioni y 

fferm ei hun, gwerthir y llaeth dros ben i OMSCo. 

 Cyfartaledd y fuches yw 6,500 litr ar 4.1%BF a 3.3% Protein ac mae’n gweithredu bloc 

lloea o fis Medi i fis Rhagfyr. 

 Mae gan gynhyrchwr llaeth 1m litr confensiynol arferol y gallu i gynyddu ei 

broffidioldeb trwy wneud y mwyaf o’i gontract llaeth o ran ansawdd hylendid y 

llaeth. 

 Roedd sychu gyda thyweli papur yn lleihau TBC (cfu/ml) o gyfartaledd o 48.8%, mewn 

cymhariaeth â sychu gyda chadachau wedi eu trin y gellid eu hailddefnyddio a 

ostyngodd TBC (cfu/ml) o gyfartaledd o 95.3%. 

 Defnyddiwyd profi â lactocorder i fesur llif y llaeth a thynnu sylw at broblemau o ran gosod 

y clystyrau a gor-odro. Trwy hynny cynyddwyd y llif llaeth wrth dynnu’r clystyrau gyda’r 

nod o leihau’r niwed i flaenau’r tethi. 

 Nid oedd y trwynau chwistrellu yn gorchuddio’r deth yn effeithiol, profwyd hyn trwy 
chwistrellu ar dywel papur a gweld faint oedd yn cael ei orchuddio. Prynwyd trwynau 
newydd am lai na £10. 

 Gwelwyd bod y mesuryddion llaeth wedi eu calibradu yn anghywir o hyd at 15% a gan fod y 

dwysfwyd yn cael ei gyfrifo ar sail y darlleniadau roedd hyn yn achosi gorborthi a thanborthi. 

Ail galibradwyd y mesuryddion llaeth a chyfrifwyd bod yr arbediadau mewn dwysfwyd yn 

£30,345. 

 Mae potensial yn parhau ar gyfer prosiectau dilynol ar yr un thema fel monitro lefelau sŵn 

mewn parlwr godro a’r ardal gasglu, ymchwilio i wahanol batrymau cyn godro a godro 

Max-t sy’n edrych ar dynnu clystyrau i gynyddu’r llif a lleihau’r niwed i flaen y deth. 

 Dangosodd y prosiect yn glir rai newidiadau syml ac effeithiol a all gael effaith anferth ar 

iechyd anifeiliaid ac effeithlonrwydd o ran gwaith. Bydd gweithredu gwaith paratoi ar y 

deth yn gyson yn cynyddu’r cynnyrch llaeth o 5.5% (Ruegg, 2005). 

 Dylai ffermydd eraill ystyried profi llaeth deinamig fel modd o wella ansawdd y llaeth, 

iechyd y fuwch a phroffidioldeb yn y pen draw. 

 Petai’r prosiect yn cael ei fabwysiadu yn ehangach byddai’n cysylltu â gwaith yn edrych ar 

ostwng y defnydd o wrthfiotig ar y fferm. 

 Dylai’r wybodaeth am y prosiect gael ei lledaenu trwy’r diwydiant, a dylid rhoi pwyslais 

arbennig ar gael negeseuon patrwm godro i’r staff godro allweddol. Gallai hyn gynnwys 

posteri a fideos cyfarwyddyd y gallai perchenogion ffermydd a rheolwyr eu rhannu. Dylid 

ystyried rhwystrau iaith fel rhan o’r wybodaeth hon. 



2.0 Adolygiad o’r busnes 

2.1 Data fferm cymharol (sy’n berthnasol i’r prosiect) 

2.1.1 Meincnodi ariannol 
Rhestrir ansawdd cyfartalog llaeth ar gyfer ffermydd y Deyrnas Unedig a gyhoeddwyd gan HDB 

Dairy yn y flwyddyn hyd at 31Mawrth 2017 isod: 

 4.09% Braster menyn 

 3.29% Protein 

 27,000 bactoscan 

 165,000 cyfrif celloedd 

Roedd y cyfartaledd pris am laeth a dderbyniwyd eleni yn 25.61c/l (AHDB Dairy). Rhestrir 

prisiau llaeth ar gyfer Mawrth 2017 isod ar gyfer y prif brynwyr llaeth yng Nghymru: 
 

(1) bydd y contractau hyn yn derbyn 13fed taliad o tua 0.73c/l. 

(2) mae’r pris a ddangosir yn gyfuniad o brisiau A&B. 



Mae’r tabl isod yn rhoi manylion y bonws/didyniadau ansawdd llaeth ar gyfer y 2 brosesydd 

llaeth mwyaf yn y Deyrnas Unedig, Muller Milk and Ingredients ac Arla. 

Bactosgan Hylendid Llaeth 
 Band  ARLA MWDI cyfartaled

d 0  30,000 0.51 0.00 0.26 

30,001  50,000 0.51 -0.25 0.13 

50,001  75,000 0.00 -1.25 -0.63 

75,001  100,000 0.00 -2.00 -1.00 

100,001  200,000 -1.02 -4.00 -2.51 

200,001  + -5.12 -8.00 -6.56 

Somatig Hylendid Llaeth 
 Band  ARLA MWDI cyfartaled

d 0  225,000 0.51 0.00 0.26 

225,001  250,000 0.00 -0.25 -0.13 

250,001  300,000 -2.83 -1.75 -2.29 

300,001  400,000 -3.07 -6.00 -4.54 

400,001  + -5.12 -20.00 -12.56 
 

Fel enghraifft, byddai cynhyrchydd 1m litr sydd ar hyn o bryd yn gwerthu llaeth â bactoscan o 

50,001 a SCC o 250,001 y derbyn didyniad cyfartalog o’u taliad (ar gyfer y 2 gontract yma) o 2.92c/l 

neu £29,200 y flwyddyn. Byddai gwella ansawdd hylendid y llaeth i’r band uchaf (dan 30,000 bacto 

a dan 225,000 SCC) yn arwain at fonws o 0.52c/l neu £5,200 – byddai hyn yn arwain at newid 

ariannol net o £34,400. 

Roedd yr Arolwg Busnesau Fferm Cymru 2015/16 (yr un a gyhoeddwyd ddiwethaf) yn rhoi 

manylion y cyfartaledd canlynol o ran elw ar ôl talu rhent a chostau cyllid: 

 Ffermydd Llaeth y Bryniau a’r Ucheldir - £25,791 

 Ffermydd Llaeth yr Iseldir - £52,596 

Mae’r gymhariaeth o ran elw ffermydd â chynlluniau bonws a chosb am ansawdd llaeth yn 

amlygu pwysigrwydd gwneud y mwyaf o gontractau llaeth ar ffermydd llaeth Cymru. 

 

 
2.1.2 Meincnodi ffisegol 
Mae’r fenter odro ar Ffosyficer yn rhan o fusnes ffermio mwy sy’n ymestyn i 3,000 erw. 321 erw 

yw’r llwyfan odro. Mae’r busnes yn gweithredu buches gaeedig, mae’r holl heffrod yn cael eu 

magu gartref, y gyfradd gyfnewid ar hyn o bryd yw 20%. 

Mae’r fferm yn organig a defnyddir y llaeth i gynhyrchu cynnyrch llaeth Daioni y fferm ei hun, 

gwerthir y llaeth dros ben i OMSCo. 

Cyfartaledd y fuches yw 6,500 litr ar 4.1%BF a 3.3% Protein ac mae’n gweithredu bloc lloea o 

fis Medi i fis Rhagfyr. 



2.2 Canlyniadau profion 

2.2.1 Tyweli papur v cadachau 
Rhan o’r prosiect oedd dadansoddi manteision defnyddio cadachau y gellid eu golchi 

mewn cymhariaeth â thyweli papur sych. Mae’r tabl isod yn rhoi manylion y gostyngiad 

mewn TBC cyn ac ar ôl sychu gyda thyweli papur: 

 



Mae’r tabl isod yn rhoi manylion y gostyngiad mewn TBC cyn ac ar ôl sychu gyda chadachau y gellir eu 
hail-ddefnyddio: 

 

Roedd y gwelliannau yn effeithlonrwydd y diheintio yn fawr iawn rhwng y tywel papur a’r cadachau 

y gellid eu golchi. Y rheswm am hyn mae’n debyg oedd y cemegolyn a ddefnyddid fel rhan o’r 

broses olchi a bod y cadachau yn llaith wrth sychu cyn godro. Ar ôl dweud hynny teimlid bod yr 

amser a gymerwyd i olchi’r tyweli papur yn eithafol gan y partneriaid, o ganlyniad mae’r buchod yn 

awr yn cael eu golchi cyn godro â thywel papur sy’n cael i wlychu mewn toddiant ïodin cyn eu 

golchi. Dylid gwneud prawf dilynol yn awr i fesur effeithlonrwydd y system newydd. 

Yna gellid defnyddio canlyniadau’r prawf newydd i asesu hyfywedd prynu peiriant golchi a chost y 

llafur ychwanegol i olchi’r cadachau. Mae peiriant golchi diwydiannol yn costio tua £6,000. 



2.2.2 Canlyniadau Lactocorder 
Defnyddir lactocorder i fesur llif y llaeth o’r fuwch tra bydd yr uned odro yn ei lle. Mae’r graff isod 

yn enghraifft o’r darlleniadau a gymerwyd: 
 

Mae’r llinell ddu dewaf yn dangos cyfradd y llif dros amser. Dengys y graddiant serth ar y dechrau 

bod y llaeth yn cael ei ollwng yn dda, yna rydych yn chwilio am lif cyson trwy gydol y cyfnod godro 

ac yna raddiant serth yn ôl i lawr ar y diwedd. 

Safle’r clwstwr 

Amlygodd nifer o’r graffiau bod y clystyrau wedi eu gosod yn wael, o ran bod llif y llaeth yn 

anghyson trwy’r cyfnod godro. Cytunwyd nad oedd hyd y pibelli godro yn helpu wrth osod y 

clystyrau yn ychwanegol at y modd y gosodid y breichiau symudol. Gostyngwyd hyd y pibellau 

llaeth ychydig ac esboniwyd pwysigrwydd gosod y fraich symudol i’r holl staff. Y canlyniad oedd 

gostyngiad yn y nifer o fuchod oedd yn godro yn anghyson. 

Gor-odro 

Dangosodd y cofnodion bod y gwartheg i gyd yn cael eu gor-odro, darlunnir hyn trwy gael cynffon hir 

i’r graff llinell. Mae’n hysbys bod hyn yn achosi niwed i flaen y deth a fydd yn cynyddu cyfraddau 

mastitis. Cynyddwyd y llif llaeth o 350g i 450g y munud yn ystod y prosiect, nod hyn oedd lleihau’r 

niwed i flaenau’r tethi a chyflymu godro heb gael effaith niweidiol ar gynnyrch llaeth a chyfraddau 

mastitis. Nid yw effaith y newid wedi cael ei fesur. 

2.2.3 Chwistrellu ar ôl godro 
Nid oedd nifer o drwynau chwistrellu yn gorchuddio’r deth yn effeithiol ar ôl godro. Prynwyd 

trwynau newydd am £10. Mae’n hawdd profi hyn trwy chwistrellu ar dywel papur. Nid oedd neb 

wedi sylw ar hyn o’r blaen, sy’n golygu ei bod yn debygol bod yr un peth yn digwydd mewn mannau 

eraill. 

2.2.4 Mesuryddion llaeth 
Gwelwyd bod y mesuryddion llaeth yn cam-ddarllen o dros +/-15%. Gan fod y cynnyrch llaeth yn y 

parlwr yn cael ei ddefnyddio i lunio dogn ddwysfwyd i’r gwartheg, mewn gwirionedd byddai rhai 

buchod yn cael gormod o ddwysfwyd a rhai ddim yn cael digon. Cyfrifodd y prosiect bod hyn yn 

costio hyd at £30,345 i’r busnes o borthiant wedi ei ddyrannu’n anghywir. 



3.0 Adolygiad o’r prosiect – Patrymau Godro Effeithlon  

3.1 Nodau’r prosiect 
Nod y prosiect yw cynyddu effeithiolrwydd yr arferion cyn godro er mwyn lleihau amseroedd 

godro a niwed i flaen y tethi yn y fuches. Bydd monitro llif llaeth yn sefydlu addasrwydd y system 

bresennol ac yn mesur effaith y newidiadau a gyflwynwyd. Mae gan y prosiect y gallu i gynyddu 

gwerth llaeth a werthir trwy wella’r ansawdd, lleihau’r amser a dreulir yn godro, lleihau cosbau ar 

werth y llaeth a gwella lles y fuches, lleihau achosion o fastitis a thrwy hynny leihau’r defnydd o 

wrthfiotig ar y fferm. Gellir hefyd weld cynnydd yn y cynnyrch. 

Y parlwr godro yw’r peiriant pwysicaf ar unrhyw fferm laeth, ond yn aml mae’n cael ei anghofio ar 

ffermydd Cymru gyda’r rhan fwyaf o ffermwyr yn anymwybodol sut i fesur a rheoli perfformiad y 

peiriant a’r gyfatebiaeth orau â’r fuches. Mae arfer gorau yn argymell y dylai ffermwyr brofi eu 

parlyrau gan ddefnyddio profion deinamig yn hytrach na dim ond gwneud y prawf statig sy’n 

ofynnol i’r cynllun Sicrwydd Fferm yn unig. 

Bydd y prosiect yn gwerthuso’r patrymau godro presennol ar Ffosyficer, bydd y parlwr yn cael ei 

brofi yn ddeinamig a bydd siartiau llif llaeth yn cael eu llunio. Bydd y prosiect yn crynhoi 

gwybodaeth grwpiau trafod yn ogystal ag arbenigwyr y diwydiant i ddatblygu protocolau arfer 

gorau. Bydd y prosiect yn cael ei ail werthuso ar ôl i’r protocolau gael eu gweithredu. 

Yn y pen draw amcanion y prosiect yw: 

 gwella ansawdd llaeth 

 lleihau amser godro 

 llai o achosion o fastitis 

 cael y gwerth mwyaf am y llaeth (bonysau ansawdd) 

 cynyddu cynnyrch llaeth 

 lleihau costau ynni trwy well patrwm godro 

 datblygu protocolau arfer gorau 

3.2 Dadansoddiad o’r prosiect 

3.2.1 Dadansoddiad SWOT 

CRYFDERAU Llwyddodd y prosiect i gynhyrchu data cymharol clir trwy’r prawf llaeth 

deinamig ac ansawdd y llaeth wedyn. 

Roedd y prosiect yn un blaengar i ddiwydiant llaeth Cymru. 

Roedd y deilliannau yn glir ac yn rhai y gellid eu hailadrodd yn y diwydiant yn 
ehangach 

GWENDIDAU Argaeledd a chost profi llaeth deinamig  

Staff gwahanol yn defnyddio patrymau gwahanol 

CYFLEOEDD Cylchredeg canfyddiadau i gynyddu ymwybyddiaeth a’r defnydd 

Gwerthuso triniaeth wahanol i’r deth – dipio cyn godro ac ati 

Gwerthuso effeithiau ffactorau eraill ar y fuwch a llif y llaeth - sŵn yn y parlwr, 

porthi yn y parlwr, lefel y straen ar fuchod wrth symud o’r borfa neu’r sied i’r 

parlwr ac ati 

BYGYTHIADAU Risg y bydd cynhyrchwyr yn newid gosodiadau’r parlwr ac achosi 

mastitis, niwed i flaen y deth ac ati 



 

 
3.2.2 Dewisiadau gwahanol eraill 
Mae’r gwaith rhagorol a wnaed fel rhan o’r prosiect hwn yn tanlinellu effaith perfformiad 

peiriannau parlwr godro a phatrymau godro. Dylid adeiladu ar y gwaith trwy ymchwilio i feysydd 

eraill fel sy’n cael ei drafod isod: 

Monitro lefelau sŵn - byddai monitro lefel y sŵn yn y parlwr godro a’r buarth casglu yn galluogi’r 

prosiect i ddeall effaith sŵn ar straen mewn buchod. Mae buchod sy’n dioddef straen yn rhyddhau 

adrenalin, bydd hyn yn atal rhywfaint o lif y llaeth. Trwy fonitro gollwng llaeth, cicio ac ysgarthu. 

Byddai cost y prosiect hwn yn cynnwys profi llaeth deinamig dros 2 floc o 2 ddiwrnod (ar wahân), 

bydd y buchod yn dioddef mwy o sŵn ac ymyrraeth yn un bloc nag yn y llall. 

Gwerthuso a mesur effaith gwahanol ddulliau paratoi - cysylltiad cryf rhwng y cyswllt â’r deth a 

gollwng y llaeth. Gellid ymchwilio i ddewisiadau gwahanol fel brwsh mecanyddol, dipio ymlaen llaw, 

creu ewyn ymlaen llaw ac ati. Unwaith eto byddai hyn yn cynnwys cost peiriant profi deinamig a 

gweithredwr dros gyfnodau gwahanol. 

Max-t – bu trafod mawr yn ddiweddar ar amseru tynnu clwstwr, yn arbennig yn Seland Newydd. 

Gellid gweithredu prosiect pan fyddai amser godro, cyfraddau mastitis a gwerthiant llaeth yn cael 

eu gwerthuso dros gyfnod o amser. 

Gellid ystyried meysydd eraill i werthuso effaith y straen ar fuchod a gweithredwyr fel porthi mewn 

parlwr, llif y gwartheg, amseroedd aros cyn ac ar ôl godro. Gellid adeiladu ar y gwaith a wnaed i 

danlinellu pwysigrwydd yr ardal i gynhyrchwyr. 

3.2.3 Potensial ar gyfer y prosiect ar safleoedd eraill 
Byddai’r prosiect yn hawdd iawn i’w ailadrodd ar safleoedd eraill gyda’r arbenigwr a ddefnyddiwyd 

yn yr achos hwn. Ond y cyfyngiad fyddai’r nifer o becynnau profi a gweithredwyr. Dylid ystyried a 

ellid hyfforddi eraill i wneud y gwaith dadansoddi. 

Mae’r manteision posibl i ffermwyr yn amlochrog gyda gostyngiadau mewn mastitis, gwelliannau yn 

ansawdd y llaeth, lleihad yn y straen i anifeiliaid a staff, i enwi dim ond rhai. Mae creu system sy’n 

galluogi ffermwyr i feincnodi perfformiad yn allweddol i gynyddu’r nifer sydd am dderbyn y syniad. 

3.2.4 Dadansoddiad sensitifrwydd 
Mae’r tabl isod yn dangos y manteision ariannol posibl sydd i rai o’r meysydd a drafodwyd: 

 

Ffactor +/- +/- mantais £ 

Mastitis 10 achos i bob 100 buwch £2,000 i bob 100 buwch 

Effeithlonrwydd llafur 10 buwch yr awr £2,500 i bob 100 buwch 

 

3.2.5 Gwerthusiad 
Dangosodd y prosiect yn glir rai newidiadau syml ac effeithiol a all gael effaith anferth ar iechyd 

anifeiliaid ac effeithlonrwydd o ran gwaith. Bydd gweithredu gwaith paratoi ar y deth yn gyson yn 

cynyddu’r cynnyrch llaeth o 5.5% (Ruegg, 2005). 

Peidio â chyfleu’r canfyddiadau a’r patrymau a gynigir yn ddigonol i’r staff 

godro 



4.0 Effaith ar y diwydiant 

4.1 Effaith ar fusnesau unigol 
Petai busnesau unigol yn cynnal profion tebyg ar offer godro a’u gweithdrefnau, gallent amlygu 

meysydd aneffeithiol yn eu busnes a allai fod yn cael effaith anferth ar iechyd y fuwch, straen ar 

fuchod a gweithredwyr, effeithlonrwydd llafur ac yn y pen draw broffidioldeb. 

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd hyfforddi gweithredwyr, gan sicrhau bod protocolau yn cael eu 

gosod a bod y staff yn eu dilyn. Mae addysg a hyfforddiant yn bwysig i sicrhau bod staff yn cynnal y 

gweithdrefnau trwy’r amser. Os bydd yr holl staff yn gorfod cynnal yr un gweithdrefnau bydd 

cyfartaledd llaeth y fuches yn cynyddu. 

4.2 Effaith ar y diwydiant yn ehangach 
Bydd y pwysau cynyddol ar leihau’r defnydd o sylweddau gwrth-ficrobaidd ar ffermydd yn golygu y 

bydd yn rhaid i ddiwydiant llaeth Cymru ymchwilio a datblygu gweithdrefnau sy’n hyrwyddo iechyd 

anifeiliaid ac yn lleihau’r angen am gyffuriau o’r fath. Mae canfod gwir achos mastitis yn yr 

enghraifft hon trwy ddeall effaith y parlwr godro a’r drefn odro ar niwed i flaenau tethi yn gam 

ymlaen i leihau’r defnydd o wrthfiotig ar y fferm. 

Yn y pen draw rhaid i’r cynnyrch – llaeth, fod o’r safon uchaf posibl. Bydd premiwm yn cael ei dalu 

am laeth gydag SCC a bactoscan isel. Yn ychwanegol bydd cynyddu gwybodaeth a safonau’r 

diwydiant llaeth yng Nghymru ar draws y bwrdd yn lleihau’r risg o weld erthyglau niweidiol yn y 

wasg. 

4.3 Ffyrdd blaengar o gyfleu’r deilliannau ac annog eraill i’w defnyddio 
Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael o bob rhan o’r byd am effaith gweithdrefnau godro a beth sy’n 

arfer gorau. Y broblem yw rhannu’r wybodaeth hon, er ei bod yn bwysig addysgu’r ffermwyr am 

effeithiau patrymau godro – a dylai hyn barhau. Mae’n bwysicach sicrhau bod yr holl staff godro yn 

deall pam eu bod yn gwneud yr hyn y gofynnir iddynt ei wneud. Byddai cyfres o weithdai wedi eu 

hanelu yn benodol at staff ffermydd ar lefel ymarferol yn fanteisiol. Yn ychwanegol byddai adnodd 

fyddai ar gael i ffermwyr ar gyfer hyfforddi staff newydd a phresennol yn help, yn ddelfrydol byddai 

ar ffurf fideo ar gael ar-lein yn Gymraeg a Saesneg ac ieithoedd eraill o bosibl. Gellid cefnogi hyn 

trwy daflenni a phosteri. 
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