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Crynodeb Gweithredol 

Comisiynwyd Brookdale Consulting gan Lywodraeth Cymru i asesu dichonoldeb 

sefydlu capasiti prosesu llaeth ychwanegol yn Ne-orllewin Cymru.   

 

Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb yn un o argymhellion yr Adolygiad o’r Sector 

Llaeth yng Nghymru1, a oedd yn datgan y ‘dylid gwneud astudiaeth ddichonoldeb i 

werthuso potensial datblygu cyfleuster prosesu llaeth a yrrir gan y farchnad yn Ne-

orllewin Cymru.’ 

 

Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb yn cynnwys adolygiad o dueddiadau cyfredol ac i’r 

dyfodol o’r farchnad laeth ar lefel defnyddwyr; crynodeb o’r sefyllfa gynhyrchu 

gynradd; ac asesiad o weithgarwch prosesu presennol ac i’r dyfodol yn Ne-orllewin 

Cymru. Cynhaliwyd ymgynghoriadau dwys gyda phroseswyr llaeth presennol, 

proseswyr posibl ac amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys Undebau Amaeth.  

Dadansoddwyd y canlyniadau a’u dwyn at ei gilydd gyda chyfres o argymhellion ar 

gyfer Llywodraeth Cymru. 

 

Cynhaliwyd yr astudiaeth ddichonoldeb ar adeg o anhawster eithafol i’r sector llaeth o 

ganlyniad i: 

 

 Cynyddu cynhyrchu - arweiniodd terfynu cwotâu llaeth yr UE, amodau 

hinsoddol da ac optimistiaeth ynghylch y galw am gynnyrch llaeth yn y dyfodol 

at ehangu cyflym o ran cynhyrchu llaeth. 

 Sioc fyd-eang – mae arafu annisgwyl yn yr economi Tseiniaidd a’i galw am 

fewnforion llaeth, yn ogystal ag embargo masnach ar Rwsia, wedi cyfuno i 

leihau’r galw wrth i’r cyflenwad gynyddu. Cwympodd prisiau llaeth ar lefel fyd.  

O ganlyniad, mae’r prisiau a gynigir i ffermwyr wedi cwympo. 

 Cystadleuaeth y DU - Cymhlethwyd amodau anodd ymhellach gan fwy o 

gystadleuaeth yn y farchnad manwerthu yn y DU, yn ogystal â’r duedd sydd 

gan fanwerthwyr i ddefnyddio cynhyrchion llaeth fel Eitemau Gwerth 

Allweddol i ddenu siopwyr i mewn. Mae’r bunt gref wedi effeithio ar natur 

gystadleuol allforion y DU.   

 

Nid yw’r astudiaeth ddichonoldeb yn darparu unrhyw ateb tymor byr i’r prisiau isel 

presennol a brofir gan lawer o ffermwyr llaeth.   

 

Mater arall yw yr ystyrir bod De-orllewin Cymru yn bell oddi wrth y farchnad, fel bod 

buddsoddiad prosesu ar gyfer cynhyrchion llaeth hylifol yn tueddu i gael eu ffafrio’n 

nes at y prif ardaloedd poblog.   

 

Er gwaethaf yr holl faterion uchod, mae'r astudiaeth wedi tynnu sylw at addasrwydd 

De-orllewin Cymru ar gyfer ffermio llaeth o ystyried ei hinsawdd, y gallu i dyfu 

                                                
1http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farmcountryp
ublicationindex/independent-review-dairy-sector/?skip=1&lang=cy 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farmcountrypublicationindex/independent-review-dairy-sector/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farmcountrypublicationindex/independent-review-dairy-sector/?skip=1&lang=cy
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glaswellt, arbenigedd cynhyrchu llaeth, a llawer o ffermydd sydd wedi’u cyfalafu’n 

dda. Mae gan yr ardal fàs critigol ar gyfer cynhyrchu llaeth ar raddfa. 

 

O ran cynhyrchu sylfaenol, mae’r sector yn y fantol gyda chynhyrchwyr sy'n chwilio 

am arwyddion gan y farchnad er mwyn eu galluogi i benderfynu a oes dyfodol mewn 

ffermio llaeth neu a ddylent adael y diwydiant. 

 

Yn hyn o beth, darpara’r astudiaeth ddichonoldeb rai atebion. Er gwaethaf 

amgylchiadau anodd, mae cryn optimistiaeth ymysg proseswyr ac awydd i ehangu, 

gyda chynlluniau wedi eu nodi ar gyfer potensial o 700-1,000m litr o gapasiti prosesu. 

 

Nid oedd fawr o ddiddordeb mewn creu gwaith newydd o gyfaint uchel neu 

weithfeydd 'smart' ar safle tir glas oherwydd y costau cyfalaf uchel (o leiaf £80 miliwn 

ar gyfer gwaith 300m litr).  

 

Mae'r wybodaeth am duedd y farchnad laeth (Gweler Adran 2) yn tynnu sylw at 

amrywiaeth o gyfleoedd sy'n tyfu mewn cynnyrch brand ac arloesedd y 

farchnad. Mae De-orllewin Cymru yn llai agored i’r cyfleoedd hyn nag ardaloedd eraill 

oherwydd ei phellter o’r farchnad a natur y prosesu presennol, sydd mewn caws i 

raddau helaeth.  Mae'r rhain yn gyfleoedd marchnad y dylai proseswyr llaeth yn Ne-

orllewin Cymru eu hystyried.  

 

Mae'r buddsoddiadau prosesu a gynigir yn cynyddu’r capasiti mewn caws a 

chynhyrchion eraill i amrywiaeth o farchnadoedd gan gynnwys allforio; felly mae ’n 

debygol y parheir i fod yn agored i sioc prisiau nwyddau. Nid oes ateb hawdd i'r 

sefyllfa hon. 

 

Mae rhai mathau o ehangu angen cyllid grant i symud ymlaen. Rhagwelir y gallai o 

leiaf 350m litr o laeth ychwanegol gael ei brosesu gyda buddsoddiad cymharol fach. 

Byddai hyn yn cynyddu'n sylweddol y galw am laeth yn Ne-orllewin Cymru.   Bydd 

ehangiad pellach angen buddsoddiad mwy sylweddol a chymorth y llywodraeth. 

 

Amcangyfrifir bod effaith economaidd ffermio llaeth yn Ne-orllewin Cymru yn £271m2.   

 

Gallai’r ehangiadau prosesu a nodwyd arwain at 260-776 o weithwyr ychwanegol yng 

Nghymru gan gynhyrchu trosiant o £92.6-£277m gydag effeithiau ehangach o 

£64.8m-£194m ar yr economi leol drwy effeithiau aelwydydd a’r gadwyn gyflenwi 3.  

Byddai effeithiau adeiladu o bosibl yn ychwanegu 33-523 blwyddyn gyflogaeth 

pellach o waith adeiladu yn dibynnu ar y raddfa. 

 

                                                
2 Yn cael ei fesur mewn Gwerth Ychwanegol Gros, hoff fesur y Llywodraeth. 
3 Mae effeithiau ehangach prosesu yn cynnwys rhai o'r effeithiau ffermio llaeth felly ni 
ellir eu hychwanegu atynt. 
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Croesewir optimistiaeth proseswyr ynghyd â'u hawydd i brosesu cyfeintiau cynyddol 

o laeth. Gyda chymorth, gellir cynyddu gallu prosesu’r rhanbarth yn sylweddol a fydd, 

yn ei dro, yn gwella cynaladwyedd tymor hir y sector.  
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1. Cyflwyniad 

Comisiynwyd Brookdale Consulting gan Lywodraeth Cymru i asesu dichonoldeb 

sefydlu capasiti prosesu llaeth ychwanegol yn Ne-orllewin Cymru.   

 

Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb yn un o argymhellion yr Adolygiad o’r Sector 

Llaeth yng Nghymru4, a oedd yn datgan y ‘dylid gwneud astudiaeth ddichonoldeb i 

werthuso potensial datblygu cyfleuster prosesu llaeth a yrrir gan y farchnad yn Ne-

orllewin Cymru.’ 

 

Roedd yr astudiaeth ddichonoldeb yn cynnwys adolygiad o dueddiadau cyfredol ac i’r 

dyfodol o’r farchnad laeth ar lefel defnyddwyr; crynodeb o’r sefyllfa gynhyrchu 

gynradd; ac asesiad o weithgarwch prosesu presennol ac i’r dyfodol yn Ne Orllewin 

Cymru. Cynhaliwyd ymgynghoriadau dwys gyda phroseswyr llaeth presennol, 

proseswyr posibl ac amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys Undebau Amaeth.  

Dadansoddwyd y canlyniadau a’u dwyn at ei gilydd gyda chyfres o argymhellion ar 

gyfer Llywodraeth Cymru. 

 

Cynhaliwyd yr astudiaeth ddichonoldeb ar adeg o anhawster eithafol i’r sector llaeth o 

ganlyniad i: 

 

 Cynyddu cynhyrchu - arweiniodd terfynu cwotâu llaeth yr UE, amodau 

hinsoddol da ac optimistiaeth ynghylch y galw am gynnyrch llaeth yn y dyfodol 

at ehangu cyflym o ran cynhyrchu llaeth. 

 Sioc fyd-eang – mae arafu annisgwyl yn yr economi Tseiniaidd a’i galw am 

fewnforion llaeth, yn ogystal ag embargo masnach ar Rwsia wedi cyfuno i 

leihau’r galw wrth i’r cyflenwad gynyddu. Cwympodd prisiau llaeth ar lefel fyd.  

O ganlyniad, mae’r prisiau a gynigir i ffermwyr wedi cwympo. 

 Cystadleuaeth y DU - Cymhlethwyd amodau anodd ymhellach gan fwy o 

gystadleuaeth yn y farchnad manwerthu yn y DU, yn ogystal â’r duedd sydd 

gan fanwerthwyr i ddefnyddio cynhyrchion llaeth fel Eitemau Gwerth 

Allweddol i ddenu siopwyr i mewn. Mae’r bunt gref wedi effeithio ar natur 

gystadleuol allforion y DU.   

 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r canlyniadau, yn ôl y drefn ganlynol: 

 Mae adran 2 yn rhoi trosolwg o dueddiadau Defnyddwyr yn y diwydiant llaeth. 

 Mae adran 3 yn rhoi trosolwg lefel uchel o gynhyrchu cynradd yng Ngorllewin 

Cymru. 

 Mae adran 4 yn rhoi trosolwg o gostau gwaith prosesu nodweddiadol ac 

effaith economaidd y sector. 

 Mae adran 5 yn amlinellu’r sefyllfa brosesu a bwriadau yn y dyfodol. 

 Mae adran 6 yn rhoi casgliadau ac argymhellion. 

                                                
4http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farmcountryp
ublicationindex/independent-review-dairy-sector/?skip=1&lang=cy 

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farmcountrypublicationindex/independent-review-dairy-sector/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/farmcountrypublicationindex/independent-review-dairy-sector/?skip=1&lang=cy
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2.  Tueddiadau Defnyddwyr Llaeth  

Mae'r data Kantar diweddaraf (Mai 2015) yn dangos bod y farchnad fanwerthu llaeth 

yng Nghymru werth £623m, sy'n cyfateb i 5.9% o farchnad PF o £10.5bn.  Mae'r 

adran hon yn ystyried tueddiadau PF fel cefnlen ar gyfer y sector llaeth yng Nghymru. 

 

Mae’r defnydd o laeth a chynhyrchion llaeth y pen wedi gostwng dros y degawd 

diwethaf oherwydd gostyngiad mewn prynu llaeth cyflawn ar gyfer yr aelwyd. O fewn 

y darlun cyffredinol hwn, gwelwyd twf mawr yn nefnydd aelwydydd o gaws, hufen, 

llaeth sgim a chynhyrchion llaeth eraill. 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r farchnad defnyddwyr llaeth wedi gweld dirywiad 

mewn gwerth er gwaethaf twf cyfeintiol.  Gwaethygir y sefyllfa pris isel presennol gan 

newid yn strwythur manwerthu'r DU, gyda'r siopau disgownt yn arwain agenda 

newydd a seiliwyd yn bennaf ar bris.  

 

Mae Tabl 2.1 yn crynhoi’r tueddiadau allweddol o fewn isgategorïau a’r arloesedd 

sy’n digwydd.  

 

Tabl 2.1 Isgategorïau llaeth ac arloesedd 

Categori  Rôl Brand Arloesedd Gwerth Ychwanegol  

Llaeth  

Mae llaeth yn Eitem 

Gwerth Hysbys (KVI) 

mewn manwerthu, ac 

fel y cyfryw mae wedi 

bod wrth wraidd y 

gystadleuaeth prisiau 

manwerthu.   

Gostyngodd y pris 

manwerthu ar gyfer 

llaeth o 23% yn y pum 

mlynedd diwethaf. 

Gyda gwerthiant 

manwerthu PF o 

£3.5bn, sy’n cyfrif am 

33% o'r sector, llaeth a 

hufen yw'r is-sector 

mwyaf.  

 

Isel, yn bennaf yn 

farchnad â hunan 

label. 

Y prif frand yw Cravendale sydd, er ei fod 

yn fawr, yn dal i fod yn llai na 5% o'r 

farchnad ac mae wedi cymryd blynyddoedd 

i ddatblygu hyd yn oed gyda buddsoddiad 

marchnata o sawl miliwn o bunnoedd eleni 

yn unig.  

Mae rhai eraill yn y farchnad yn cynnwys 

llaeth Heb Lactos a llaeth maethol ar gyfer 

plant, megis Big Milk ac U2. 

Menyn (taeniadau a 

margarîn) 

Mae pris manwerthu 

menyn bloc wedi 

gostwng 26.8% yn y 5 

mlynedd diwethaf 

Mae'r sector â 

brandio uchel, 

gyda llawer yn y 

sector wedi’u 

cynnwys o fewn 

100 brand uchaf y 

Mae symudiad defnyddwyr tuag at fenyn 

wedi ysgogi Unilever a Bertolli i lansio 

taeniadau sy’n cynnwys menyn. Mae 

Lurpak, Clover, Flora ac Anchor i gyd werth 

mwy na £85m, ac maent yn cyfrif am £700m 

neu 52% o'r farchnad menyn, taeniadau a 
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Categori  Rôl Brand Arloesedd Gwerth Ychwanegol  

 

Mae gwerthiannau 

menyn PF yn £715m, i 

fyny 2% o ran gwerth, a 

7% yn ôl cyfaint. (pris 

uned i lawr 5%) 

DU 

 

 

margarîn (BSM). 

 

Caws  

Werth £2.8bn, a 26% o 

farchnad manwerthu 

llaeth.  Dengys data 

Kantar ei fod yn wastad 

o ran gwerth, cyfaint a 

phris fesul uned.   

 

Gwelwyd twf mawr 

mewn caws cyfandirol 

gyda gwerthiannau o 

£420m, sy’n cynrychioli 

15% o’r sector caws.  

 

 

 

Mae brandiau wedi 

ennill cyfran 

sylweddol o’r 

farchnad.  Yr 

arweinydd 

marchnad yw 

Cathedral City ac 

mae llu o frandiau 

wedi dilyn patrwm 

tebyg.  

Mae brandiau sy’n ehangu wedi caniatáu 

segmentu’r ystod cynnyrch i ddatblygu 

atebion mwy cyfleus, megis caws a fwyteir 

fel byrbryd, caws wedi’i gyn-gratio, caws 

wedi’i gyn-sleisio.  Mae'r pethau newydd 

hyn wedi ychwanegu gwerth a gyrru 

defnydd.  

 

Mae datblygu caws fel cynhwysyn yn 

hytrach na dim ond fel rhywbeth i’w fwyta o   

fwrdd caws wedi gweld twf mewn rhai 

mathau.  Mae Philadelphia yn enghraifft 

wych o hyn, gyda hysbysebu’r caws i 

ddefnyddwyr fel cynhwysyn wedi gyrru’r 

brand i £100+m.   

Iogwrt  

Mae iogwrt a fromage 

frais werth £1.7bn, a 

16% o’r farchnad laeth.  

 

  

Mae’r sector hon 

wedi esblygu’n 

fawr ac yn cael ei 

dominyddu gan 

chwaraewyr brand 

mawr, gyda Muller, 

Activia a Yeo 

Valley eu hunain 

werth £700m 

(Neilsen). 

Mae’r tueddiadau a ddaeth i’r amlwg, a 

phob un wedi’u trosi i segmentau marchnad 

sylweddol, yn cynnwys iachach (St Ivel 

Shape, Probiotics, Healthier By Nature 

Organics fel Yeo Valley a Rachel’s), 

moethus (Muller Fruit corners), Plant (Petit 

Filous).  Rydym hefyd yn gweld grwpiau yn 

croesi drosodd, fel Danone yn lansio Activia 

ar gyfer plant ar ffurf diod.  

 

Y duedd ddiweddaraf yw lansio iogwrt 

arddull Groegaidd, sydd wedi cymryd lle 

categori mawr yn yr UD. Yn cael ei weld fel 

cynnyrch moethus, ond yn isel mewn 

braster a siwgr, mae’r cynhyrchion hyn yn 

ticio sawl bocs ac nid oes arwydd o unrhyw 

arafu. 

Llaeth â Blas a 

Diodydd Iogwrt  

 

Segment cymharol 

fechan, werth £388m 

gyda gwerth gwastad 

Sector brand yn 

bennaf a Frijj yw’r 

brand mwyaf.   

Mae dwy ffrwd o weithgarwch - diodydd 

protein a diodydd llaeth premiwm.  

 

Mae diodydd protein wedi gweld twf o 20% 

y llynedd (Kantar). 
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Categori  Rôl Brand Arloesedd Gwerth Ychwanegol  

ac i lawr o ran 

gwerthiant cyfaint.  

 

 

 

Diodydd llaeth premiwm fel diodydd iogwrt 

‘Collective’ a smŵddis iogwrt Yazoo.  

 

Gallai'r ymosodiad ar siwgr yn y farchnad 

diodydd meddal weld twf pellach yma, gyda 

thystiolaeth i hyn yn arbennig tystiolaeth 

gan lansiad Coca Cola Fairlife yr Unol 

Daleithiau, sef diod llaeth premiwm gyda 

siwgr is, mwy o hidlo, a phrotein a chalsiwm 

uwch na llaeth safonol, a hefyd yn dod o 

ffermydd lles uchel.  

Hufen Iâ  

 

Mae'r sector werth 

£871m, ac yn tyfu 4% 

mewn gwerth o wastad 

mewn cyfaint.  

 

 

Mae'r farchnad 

wedi ei brandio’n 

drwm. Magnum yw 

arweinydd y 

farchnad. Erbyn 

hyn mae cadwyni 

yn buddsoddi'n 

drwm yn eu cynnig 

brand eu hunain ac 

mae'r rhain yn tyfu 

yn sylweddol.  

Mae nifer o frandiau melysion/bisgedi wedi 

datblygu’n hufen iâ, gan gynnwys Mars, 

Rowntree, ac Oreo. 

 

Mae siwgr is a braster is yn dueddiadau 

sy'n dod i'r amlwg, yn ogystal ag 

amnewidion di-laeth. 

 

Fel y nodwyd uchod, mae arloesi a datblygu cynnyrch brand yn y diwydiant llaeth yn 

cael ei ddominyddu gan fusnesau mawr, sy’n buddsoddi adnoddau sylweddol mewn 

mewnwelediad defnyddwyr a datblygiad.  Mae busnesau yn buddsoddi'n drwm mewn 

hysbysebu a hyrwyddo er mwyn helpu sicrhau llwyddiant.  Yn gyffredinol, golyga cost 

datblygu mai dim ond y 'betiau cryf' a gaiff eu lansio gan chwaraewyr mawr.  Mae'r 

cwmnïau hyn hefyd yn dominyddu'r sgyrsiau manwerthu, sydd ynghyd â 

manwerthwyr yn ceisio lleihau nifer y llinellau ac ystod cynnyrch er mwyn gwella 

effeithlonrwydd, gan ychwanegu rhwystrau pellach i gyflenwyr llai. 

 

Mae rhai tueddiadau defnyddwyr mawr yn y DU y gall cwmnïau gyda phwynt 

gwahaniaeth gwirioneddol fanteisio arnynt, ond mae’r busnesau hyn yn cymryd 

amser i dyfu ac i ddatblygu segmentau.  Mae’n annhebygol y gellir datblygu brand 

mawr o fewn amserlen dynn.  Fodd bynnag, mae lle i fusnesau cynhenid dyfu a 

manteisio ar y cyfleoedd hyn. Byddai gwneud hynny’n helpu i leihau pa mor agored 

yw De-orllewin Cymru i’r marchnadoedd nwyddau. 

 

Ymhlith y cyfleoedd sydd i’r diwydiant llaeth yng Nghymru fanteisio ar draws is-

sectorau ceir y canlynol: 

 

 Cefnogi ffermwyr Prydain, mae yna gynlluniau, ond dim eglurder i 

ddefnyddwyr, ynghylch a yw cynnyrch wedi talu’n deg i’r ffermwr. Nid oes gan 

fusnesau cydweithredol y ffermwyr hyd yn oed safbwynt clir ynghylch p’un a 



 

 

 Tud 10  

 

 

yw prisio uwchlaw costau.  Mae’r brand Milk for Farmers (Morrisons) yn 

syniad diddorol, ond gall hyn fod yn ddechreuad i gynnig cwbl newydd a allai 

weithio ar draws y sector llaeth.. 

 Iechyd - mae’r duedd hon yn tyfu, ond hefyd yn ymrannu’n nifer o is-sectorau 

megis 'ddim mor ddrwg i chi', 'rhydd o' gwella eich lles ayb. Mae'r sector 

iogwrt wedi cofleidio llawer o’r tueddiadau hyn, ond mae'n ymddangos nad yw 

sectorau eraill wedi manteisio’n llawn ar yr holl lwybrau sydd ar gael. 

Mae   atchwanegiadau protein yn segment sy'n ehangu 

 Llai o gynnwys siwgr - mae hyn yn cael ei dargedu ym mhob diwydiant ac er 

bod gan gynhyrchion llaeth lawer o gynhwysion da, mae lactos mewn llaeth 

yn cyfrannu at gymeriant siwgr defnyddwyr. Mae llaeth hanner sgim yn 

cynnwys 5% o siwgr 

 Naturioldeb a Symlrwydd - deall mwy o ble mae bwyd a diod yn dod; faint o 

brosesu yr aeth drwyddo; lles yr anifeiliaid ac effaith amgylcheddol a 

moesegol y cynhyrchion sy’n cael eu bwyta. Er bod organig yn y sector yn 

ticio nifer o flychau yn y duedd hon, mae brandiau megis 'The Collective' yn 

gyrru agenda newydd.  

 Twf mewn rhanbartholdeb a chenedlaetholdeb - yng Nghymru, petai’r 

dewis ar gael, byddai'n well gan ddefnyddwyr brynu cynnyrch sylfaenol a 

gynhyrchir ac a brosesir yng Nghymru. Gall hyn fod yn bwynt gwahaniaethu 

cryf pan gaiff ei cyfuno ag arloesedd arall.   Fodd bynnag, mae'r farchnad yng 

Nghymru yn gyfyngedig o ran gwerth – gwerth llaeth hylif a hufen yw £209m. 
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3. Gorolwg ar Gynnyrch Llaeth 

Mae cynhyrchu llaeth y DU wedi tueddu fwyfwy at y gorllewin - yn enwedig Gorllewin 

Cymru a De Orllewin Lloegr sydd â manteision hinsoddol, gyda thwf glaswellt da sy’n 

galluogi systemau cynhyrchu eang.   

 

Yn 2014/15, roedd Cymru yn cyfrif am 13% o gynhyrchu llaeth y DU ar 1.8bn litr5 tra 

bod De-orllewin Cymru yn cyfrif am 62% o gynnyrch Cymru ar tua 1.15 biliwn litr a 

1,0006 o gynhyrchwyr yn Awst 2015. 

 

Gyda chael gwared ar gwotâu llaeth, a masnach fyd-eang ffafriol, cynyddodd 

cynhyrchu yng Nghymru – i fyny 28% ers 2008/097.  Mae cynhyrchu wedi mynd yn 

fwy dwys hyd yn oed, gyda nifer y cynhyrchwyr yn gostwng, cyfanswm nifer y 

gwartheg yn gostwng, ond cynhyrchu yn cynyddu wrth i'r sector ailstrwythuro. 

 

Er bod disgwyl i nifer y cynhyrchwyr barhau i ostwng, mae'r diwydiant yng Nghymru 

wedi nodi ei ddyhead i gynyddu cynhyrchu i 2 biliwn litr erbyn 2020. 

 

Mae’r prisiau llaeth isel presennol yn rhoi prawf difrifol ar y dyhead hwn ac nid ydynt 

yn gynaliadwy, gyda llawer o ffermwyr yn cynhyrchu llaeth o dan gost cynhyrchu. 

Fodd bynnag, dengys ymchwil gan AHDB-Dairy8 bod ffactorau megis lefel o 

optimistiaeth ac olyniaeth deuluol yn cael dylanwad cryfach ar benderfyniad 

buddsoddi ffermwyr na ffactorau tymor byr sy’n effeithio ar broffid.   

 

Dylai'r rhagolygon hirdymor cadarnhaol ar gyfer galw byd-eang yn ogystal â’r 

optimistiaeth ymysg proseswyr o ran ehangu rhoi hyder i ffermwyr llaeth De-orllewin 

Cymru bod dyfodol iddynt.  Yr her yw sicrhau bod enillion digonol yn cael eu 

trosglwyddo i gynhyrchwyr. 

 

  

                                                
5 Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) 2014/15 
6 AHDB 
7 RPA 
8 ‘The Structure of GB Dairy Farming- What Drives Change’, Ionawr 2013 Andersons 
Centre & Phrifysgol Nottingham  i AHDB Dairy.  
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4. Costau Nodweddiadol Gwaith Prosesu ac Effeithiau 

Economaidd 

Fel rhan o'r astudiaeth ddichonoldeb buom yn ymchwilio i gostau nodweddiadol 

gwaith prosesu o ffynonellau diwydiant.  Defnyddiwyd gwaith ar raddfa ganolig o 

300m litr fel meincnod gan fod hyn yn cynrychioli traean o gynnyrch presennol De-

orllewin Cymru, ac felly gallai gyflawni cyfran o'r farchnad. 

 

Gweler y costau isod ac maent yn dod i £73m cyn gosod llinellau prosesu a phrynu 

tir.  Mae hyn yn awgrymu y byddai angen cyfanswm buddsoddiad o dros £80m9. 

 

Tabl 4.1 Costau nodweddiadol gwaith prosesu llaeth (300m litr) 

 Arwynebedd Cost fesul metr 

sg. 

Cyfanswm cost 

Gwaith tir/seilwaith 50,000 £200 £10m 

Adeilad 21,600 £2,000 £43m 

Llawr cyntaf 10,000 £2,000 £20m 

Cyfanswm cyn gosod llinell broses £73m 

Llinellau proses e.e. llaeth hylif, caws, menyn £1m y llinell 

 

Yn ogystal, buom yn ymchwilio i effeithiau economaidd y sector prosesu llaeth a 

chynhyrchu cynradd o dan y penawdau canlynol: 

 

Effeithiau cynhyrchu fferm laeth – o'r Arolwg Busnes Fferm rydym yn amcangyfrif 

gwerth ychwanegol gros (GYG) fel £144,00010 fesul fferm.  GYG yw dewis fesur y 

Llywodraeth o weithgarwch economaidd. O ystyried y 1,000 o gynhyrchwyr llaeth yn 

Ne-orllewin Cymru11 byddai hyn yn awgrymu GYG y sector o £144m neu £1,280 fesul 

hectar. 

 

Effeithiau lluosi fferm laeth – mae ffermydd llaeth yn prynu’n helaeth, sy'n helpu i 

gynnal swyddi mewn ardaloedd gwledig. Byddai defnyddio lluosydd GYC ar gyfer 

amaethyddiaeth12 yn awgrymu fod gan y ffermydd hyn gyfanswm effaith GYG 

ehangach o £271m. 

 

                                                
9 Adroddwyd fod gwaith Muller Wiseman yn Bridgewater (500m litr) wedi costio £80m 
http://www.foodprocessing-technology.com/projects/wisemandairy/ 
Adroddwyd fod gwaith Arla Aylesbury wedi costio £150m. 
http://www.hcdgroup.co.uk/casestudy/arla-aylesbury/  
10 Arolwg Busnes Fferm 2013/14 ar gyfer ffermydd llaeth iseldir Cymru yn cymryd elw 
o £108,074, llafur o £25,251 a llafur di-dâl o £10,277 gan wneud cyfanswm o 
£144,602 
11 AHDB 2015 
12 Mae lluosydd GYG y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer amaethyddiaeth yn 
1.884. 

http://www.foodprocessing-technology.com/projects/wisemandairy/
http://www.hcdgroup.co.uk/casestudy/arla-aylesbury/
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Effeithiau Prosesu Llaeth – Gan dybio bod y pris gwerthu prosesydd ar gyfartaledd 

yw 26.45ppl13, byddai cynnydd mewn cynhyrchu o 350m litr o laeth yn cynhyrchu 

trosiant ychwanegol o £92.6m tra byddai ehangu hyd at frig yr ystod (1,047m litr) yn 

cynhyrchu £277m. Byddai defnyddio'r trosiant fesul ffigwr cyflogai (£357,000) o'r 

arolwg busnes SYG yn awgrymu y byddai ehangu prosesu yn arwain at 260-776 o 

weithwyr ychwanegol yng Nghymru, er efallai bod y tebygolrwydd o gyflawni'r ehangu 

llawn o 1,047m litr ychwanegol yn isel.   

 

Effeithiau Lluosi Prosesu Llaeth – caiff sector prosesu llaeth De-orllewin Cymru 

effaith fawr ar yr economi leol gan fod ei wariant o fudd i gyflenwyr lleol. Mae model 

Mewnbwn Allbwn WERU yn amcangyfrif bod yr effaith lluosydd allbwn yn 1.70, un o'r 

uchaf yn y sector bwyd a diod.  Byddai effaith lluosydd economaidd o allbwn cynyddu 

£92.6m yn ychwanegu £64.8m pellach14 i'r economi leol trwy effeithiau aelwydydd a 

chadwyni cyflenwi. Byddai ehangu i frig yr ystod yn ychwanegu £194m pellach.. 

 

Effeithiau adeiladu – mae’r buddsoddiadau prosesu a gynigir yn awgrymu 33-523 

mlynedd o waith adeiladu. O gofio y bydd datblygiadau yn cael eu cyflwyno'n raddol 

dros 3 blynedd, byddai hyn yn awgrymu cyfartaledd o 11-174 o swyddi adeiladu y 

flwyddyn dros bob un o'r tair blynedd.  

 

Tabl 4.2 Crynodeb o Effaith Economaidd Posibl Ehangu Prosesu Llaeth. 

 Capasiti 350m Litr  Capasiti 1,047m Litr 

Cyflogaeth uniongyrchol 260 o weithwyr 780 o weithwyr 

Cyflogaeth Adeiladu (Dros 

dro am 3 blynedd) 

11 o weithwyr y 

flwyddyn  

170 o weithwyr y flwyddyn 

Effaith Lluosydd 

Economaidd Ychwanegol 

£65 Miliwn i economi 

Cymru 

£194 Miliwn i economi Cymru  

Ffynhonnell: Brookdale Consulting 

 

 

                                                
13 Yn seiliedig ar bris wrth giât y fferm o 22ppl ôl ymgyngoreion a maint elw o 4.45ppl 
yn deillio o ddata DairyCo 2013-14 
14 Yn deillio o Dablau Allbwn Mewnbwn WERU 2007. Lluosydd allbwn o 1.70 ar gyfer 
Llaeth.  
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5. Sefyllfa Brosesu De-orllewin Cymru 

Yng Nghymru, caiff y sector ei ddominyddu gan wneuthurwyr caws, sy’n cyfrif am 

hanner yr holl fusnesau prosesu llaeth, ac mae bron i 90% o laeth yn cael ei gadw 

yng Nghymru.  Prynir llawer o'r llaeth a gynhyrchir yn Ne-orllewin Cymru yn 

uniongyrchol gan broseswyr o Loegr - tua hanner yn y blynyddoedd diwethaf.  Mae 

prif broseswyr llaeth hylif PF y tu allan i Gymru, a dim ond 8% o'r llaeth a brosesir yng 

Nghymru sydd ar gyfer y farchnad hylif.  

 

Mae'r farchnad prynwr llaeth yng Nghymru yn weithgar iawn, gyda nifer o brynwyr 

amrywiol, er y deallwn y gall y sefyllfa newid yn gyflym gan ddibynnu ar argaeledd 

llaeth mewn mannau eraill.  Os bydd digonedd mewn mannau eraill bydd llai o 

brynwyr yn Ne-orllewin Cymru.  

 

Mae Tabl 5.1 yn nodi'r ffigyrau ar gyfer prynu llaeth.  Nid yw'r ffigyrau hyn yn 

cwmpasu pryniannau eilaidd, lle gall proseswyr brynu oddi wrth froceriaid. Ychydig o 

gynnyrch o Gymru sy’n cael ei brynu gan y ddau brosesydd mwyaf yn y DU, Arla a 

Muller Wiseman, o gymharu â graddfa gyffredinol eu pryniannau o gwmpas ardal eu 

ffatrïoedd. Mae De-orllewin Cymru gryn bellter oddi wrth y safleoedd prosesu mawr 

hyn. 

 

Y prosesydd mwyaf yn Ne-orllewin Cymru yw First Milk sy'n cynhyrchu caws 

cheddar yn ei ffatri yn Hwlffordd. 

 

Mae Glanbia yn brynwr pwysig gyda gwaith caws mozzarella yng Ngogledd Cymru.   

 

Yn ddiweddar prynodd Muller Wiseman’s fusnes llaeth hylif Dairy Crest sydd wedi 

rhoi mwy o amlygrwydd iddynt yn Ne-orllewin Cymru. 

 

Mae presenoldeb Niijar ym marchnad Gorllewin Cymru yn sicrhau llaeth i’r cwmni ar 

gyfer ei frand llaeth hylif Freshways. 

 

Mae Meadow Foods yn brynwr sylweddol yn Ne-orllewin Cymru. 

 
Tabl 5.1 Gweithgarwch y Prif Brynwyr Llaeth yn y DU a Chymru 2014/15 

Prynwr Llaeth Cyfran Pryniannau Maes 

Llaeth Cymru 

( % o Gyfanswm 

Cynnyrch Llaeth Cymru)  

Dibyniaeth ar Faes Llaeth 

Cymru 

(Cymreig fel Canran o’r 

Holl Bryniannau Llaeth)  

Arla 11% 6% 

Muller Wiseman 9% 9% 

Dairy Crest 11% 13% 

First Milk 20% 32% 

Glanbia 11% 98% 

Nijjar 8% 43% 
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Meadow Foods 7% 36% 

Ffynhonnell: RPA 

 

Yn ychwanegol at y prynwyr uchod, mae nifer o broseswyr eraill yn Ne-orllewin 

Cymru sy'n tyfu o ran arwyddocâd, a chynhaliwyd ymgynghoriadau gyda nifer o'r 

rhain.    

 

Mae’r prisiau isel a delir i ffermwyr yn nodwedd o'r sefyllfa bresennol. Amrywia’r 

costau cynhyrchu i wahanol ffermydd ac mae lloia yn yr hydref yn weithgaredd 

drutach oherwydd yr angen i brynu porthiant gaeaf.  Er bod llawer o ffermydd yn 

derbyn pris is na'r gost gynhyrchu, mae rhai ffermwyr yn derbyn pris derbyniol ar 

gyfer eu llaeth. Mae dysgu a deall y gwahanol gytundebau gan wahanol brynwyr yn 

broses anodd15 ond gall y canlyniad gael effaith sylweddol ar broffidioldeb y fferm.     

 

Bu llawer o gyfuno yn y sector prosesu llaeth, yn sgil cyfuno, prynu  a buddsoddiadau 

mewn safleoedd gweithgynhyrchu ar raddfa fawr.  Er bod y farchnad llaeth hylif yn 

parhau i fod yn hanfodol bwysig i broseswyr mawr PF, mae’r proseswyr wedi cymryd 

camau i ehangu eu portffolio a’u marchnadoedd, gan sicrhau y gallant gystadlu mewn 

nifer o feysydd, gan gynnwys masnach ryngwladol. 

 

Wrth i gwmnïau ddod yn fwyfwy rhyngwladol eu ffocws, daw cystadleurwydd eu 

busnesau yn bwysicach.  Bydd prisiau cyfanwerthu byd-eang o laeth, a phrisio 

nwyddau (caws Cheddar, Hufen, SMP, WMP) yn cael dylanwad cynyddol ar brisiau 

giât y fferm yn y DU.  Rhaid i gwmnïau sy'n dymuno llwyddo yn y marchnadoedd hyn 

sicrhau llaeth cost effeithiol (am bris cystadleuol) yn ogystal â chyflwyno arbedion 

effeithlonrwydd yn eu galluoedd prosesu eu hunain.  Mae buddsoddi mewn 

cyfleusterau newydd, contractau byd-eang menter ar y cyd, cynyddu gweithgarwch 

brand a chynyddu’r cyflenwad o laeth contract i gyd yn arwyddion o'r diwydiant yn 

chwilio am fwy o reolaeth dros allbynnau a maint yr elw.  

 

Awgrymodd yr ymgynghoriadau nad oedd fawr o ddiddordeb mewn creu gwaith 

cyfaint uchel newydd neu weithfeydd 'smart' ar safle tir glas oherwydd y costau 

cyfalaf uchel (o leiaf £80 miliwn ar gyfer gwaith 300m litr).  

 

Serch hynny, mae diddordeb sylweddol mewn cynyddu’r gallu prosesu yn Ne-orllewin 

Cymru, i gwrdd â’r marchnadoedd terfynol cryf sy'n tyfu, gan gynnwys allforio. 

 

Nododd yr astudiaeth botensial i ehangu prosesu o 700-1,000m litr, gan geisio 

rhywfaint o arian grant gan Lywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynyddu'n sylweddol y 

galw am laeth o ym maes llaeth De-orllewin Cymru, a fyddai yn ei dro o fudd i’r 

cynhyrchwyr cynradd.  

                                                
15 Mae dadansoddiad DairyCo yn dangos y gall pob math a maint o ffermydd llaeth 
fod yn broffidiol (h.y. nid yw gweithrediad mawr o reidrwydd yn fwy proffidiol nag un 
bach). Mae'n debygol mai’r mwyaf proffidiol yw'r rhai sy'n gallu dehongli ac ymateb 
orau i'r gwahanol bonysau a chosbau o fewn contractau llaeth, ac addasu eu 
cynhyrchu neu symud prynwr i ymateb. 
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6. Casgliadau ac Argymhellion 

Wrth adolygu y posibilrwydd o greu capasiti prosesu ychwanegol yn Ne-orllewin 

Cymru, gellir dod i’r casgliadau canlynol: 

 

 Mae De-orllewin Cymru yn gynhyrchydd llaeth cynyddol bwysig yng nghyd-

destun Prydain Fawr, gyda chyfanswm y cyflenwad yn cynyddu, a dyhead i 

gyrraedd 1.25bn litr. 

 Mae gan Dde-orllewin Cymru fantais gystadleuol mewn cynhyrchu llaeth, ond 

mae prinder gallu prosesu yn y rhanbarth. Mae hefyd yn bell oddi wrth y 

farchnad, ac mae prynwyr llaeth yn wynebu'r dewis o brosesu yn y rhanbarth 

neu gludo’r llaeth hylif allan o'r rhanbarth ar gyfer ei brosesu yn nes at y 

marchnadoedd terfynol. 

 Mae'r argyfwng nwyddau llaeth byd-eang presennol wedi taro'r sector 

cynhyrchu yn galed a gadawodd lawer o ffermwyr yn meddwl tybed a ddylent 

aros yn y diwydiant neu beidio.  

 Awgryma'r astudiaeth ddichonoldeb bod cyfleuster newydd ar safle maes glas 

yn annhebygol o fod yn fforddiadwy yn y tymor byr oherwydd y costau cyfalaf 

uchel.  

 Mae'n bosibl y bydd mewnfuddsoddiad mawr yn cael ei wneud ,ond yr 

anfanteision o symud i Dde-orllewin Cymru yw’r pellter o’r ardal manwerthu, 

o’r trefi mawr, cysylltiadau cymharol wael a’r perygl y bydd proseswyr sydd 

eisoes yn  y rhanbarth yn cael eu disodli. 

 Fodd bynnag, mae cynlluniau ehangu cryf gan broseswyr presennol a allai, yn 

y tymor byr i ganolig, weld 350m litr o gapasiti prosesu ychwanegol gyda 

chefnogaeth gymedrol gan y llywodraeth. Yn y tymor hir gallai'r ffigwr hwn fod 

yn llawer uwch, ond byddai angen cefnogaeth mwy sylweddol gan y 

llywodraeth. 

 Mae'n debygol mai dadleoli cyfyngedig a gaiff yr ehangu hwn yng Nghymru - 

bydd lefelau gwirioneddol y dadleoliad yn dibynnu ar y gallu i gofrestru 

ffermwyr i gontractau. 

 Mae'r cynnydd arfaethedig mewn capasiti prosesu yn seiliedig ar alw 

dynodedig yn y farchnad, mae’n ategol i raddau helaeth gyda ffocws cryf ar 

allforio, ond yn bennaf mewn nwyddau llaeth. Golyga hyn y bydd De-orllewin 

Cymru yn parhau i fod yn agored i sioc nwyddau byd-eang.  Nid oes ateb 

cyflym na hawdd i’r sefyllfa hon. 

 Ar y lefel fanwerthu, mae'r twf cryfaf yn digwydd mewn brandiau llaeth 

arloesol. Mae De-orllewin Cymru yn llai agored i'r proseswyr llaeth mwyaf 

arloesol ond mae gan yr ardal broseswyr ag arloesedd  cryf mewn nwyddau a 

chynhyrchion eraill.   

 Mae'n bwysig cydnabod bod cynhyrchu nwyddau yn effeithlon yn llwybr dilys 

i’r farchnad, ac y gall fod yn broffidiol i ffermwyr a phroseswyr. 

 Effaith economaidd ffermio llaeth yn Ne-orllewin Cymru yw £271m. Gallai’r 

ehangiadau prosesu a nodwyd ychwanegu 206-776 o swyddi, £92m-£277m o 
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drosiant a £65m-£194m o effeithiau ehangach (gan gynnwys ar gynhyrchu 

cynradd, sy'n cyfrif am tua 60% o bryniannau’r sector prosesu llaeth). 

 

Rydym yn gwneud yr argymhellion canlynol: 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gefnogi a blaenoriaethu'r busnesau llaeth 

cynhenid. 

 Dylai Llywodraeth Cymru hefyd adolygu’r cyfleoedd mewnfuddsoddiad i 

broseswyr llaeth yng Nghymru 

 Dylai cymorth gael ei ffocysu ar y rhai sy'n hybu arloesedd mewn cynhyrchu, 

datblygu cynnyrch newydd, marchnata ac allforio.  

 Dylid darparu cymorth cyfalaf, ond hefyd drwy helpu i sicrhau bod cwmnïau yn 

deall y farchnad defnyddwyr sy'n newid, yn gwneud defnydd o gyfleoedd sy'n 

dod i'r amlwg a harneisio’r cymorth sydd ar gael yng Nghymru drwy 

Lywodraeth Cymru, y Ganolfan Datblygu Llaeth, Canolfannau Arloesi, AHDB 

a phrifysgolion. 

 

Croesewir optimistiaeth proseswyr. Gyda chymorth, gellir cynyddu gallu prosesu’r 

rhanbarth yn sylweddol a fydd, yn ei dro, yn gwella cynaladwyedd tymor hir y sector. 

 


