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Crynodeb Gweithredol

Mae datblygiadau arloesol diweddar mewn technolegau dad-ddyfrio’n golygu eu bod yn fwy
addas erbyn hyn ar gyfer y sector amaethyddol. Gwelwyd bod gwahanu hylif a solidau o slyri
gwartheg godro yn lleihau ei swmp, gan liniaru’r pwysau ar gapasiti storio’r fferm. Ochr yn
ochr â thriniaethau dŵr gwastraff dilynol, rydym wedi gweld cyfraddau bachu cyffredinol o
98.93% Nitrogen (N), 99.98% Ffosffad (P) a 98.53% Potasiwm (K) yn y ffracsiwn hylif
gwahanedig wrth wahanu slyri amrwd (cyfanswm solidau nodweddiadol o 25%) yn ogystal â
thrin slyri gwanedig. Mae bachu’r maethynnau hyn yn gyfle i leihau’r angen am wrtaith
artiffisial. Yn bwysig, mae hyn hefyd yn helpu ffermwyr yng Nghymru i gydymffurfio â
newidiadau deddfwriaethol diweddar, megis y Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol.
Rydym wedi ymchwilio ymhellach i ddefnydd manwl o’r ffracsiynau gwahanedig, ac wedi
croesawu nifer o randdeiliaid, gan gynnwys ffermwyr, datblygwyr safleoedd treuliad
anaerobig a swyddogion y llywodraeth i weld y cynnydd drostyn nhw’u hunain. Er mwyn
lledaenu’n gwaith ymhellach, trefnwyd diwrnod agored ar Ddydd Iau 15fed Medi 2022, lle
bydd gennym arddangosfeydd gweithredol, siaradwyr gwadd a gweithdy rheoli slyri, ochr yn
ochr a thaith o amgylch y safle a hanes diweddaraf y prosiectau presennol yng Nghanolfan
Ymchwil Amaethyddol Coleg Sir Gâr, Gelli Aur.
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Cyflwyniad

Mae slyri amaethyddol yn wrtaith organig gwerthfawr, sy’n llawn maethynnau hanfodol ar
gyfer twf planhigion a deunydd organig all wella iechyd y pridd. Dangoswyd dro ar ôl tro bod
defnydd effeithiol o slyri’n gwella ffrwythlondeb cyffredinol y pridd ar draws lleoliadau
lluosog, gan gynhyrchu cnydau sydd cystal â (neu’n well) na’r rhai a geir o wrtaith NPK
cyfansawdd a gwrtaith Nitrogen yn unig [1,2]. Serch hynny, gall ffermwyr fod â slyri dros ben
o hyd yn sgil systemau cynhyrchu da byw dwys; newidiadau i ddefnydd tir sy’n lleihau’r
arwynebedd sy’n addas i wasgaru arno, a chyflwyno rheoliadau newydd megis Rheoliadau
Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru), a fydd yn gwahardd gwasgaru
traddodiadol rhwng 15fed Hydref a 15fed Ionawr, yn dibynnu ar y math o bridd/cae [3]. Y
diwydiant llaeth yw’r cynhyrchwr slyri unigol mwyaf ledled y DU, fel y tystia’r ~7.8 o dunelli
metrig a gynhyrchir gan bob fferm yn ddyddiol, gan dybio bod maint buches yn 148 ar
gyfartaledd a bod pob buwch odro’n cynhyrchu 53kg o garthion/tail [4]. Yn gyffredinol, mae
yna angen cynyddol am dechnolegau sy’n helpu i liniaru’r pwysau ar storfeydd ffermydd, sy’n
caniatáu rheolaeth effeithiol o faethynnau, ac sy’n lleihau’r effeithiau amgylcheddol sy’n
gysylltiedig â dulliau traddodiadol o storio a gwasgaru.

Dangoswyd eisoes bod dad-ddyfrio’n lleihau swmp slyri a’r galw am wrtaith artiffisial costus,
ac o’i baru ag ymarfer amaethyddol da (y maint iawn, yr amser iawn, y man iawn), mae
ganddo’r potensial i leihau llygredd amaethyddol, megis trwytholchiad maethynnau a dŵr ffo
amaethyddol. Dangosodd adolygiad o’r sector cyfan [5] fod y posibilrwydd o ddad-ddyfrio’n
dod yn fwy a mwy poblogaidd o fewn systemau cynhyrchu llaeth a chig eidion dwys, dan do.
Yn y bôn mae’n golygu’r broses o wahanu hylifau a solidau, gan gynhyrchu ffracsiwn hylifol all
fynd trwy driniaeth dŵr gwastraff, neu gael ei ddefnyddio i ddyfrio/dyfr-wrteithio, a ffracsiwn
solet y gellir ei ddefnyddio fel gwrtaith sefydlog pentyradwy, sydd â sylwedd sych uwch ac
sy’n cynnwys mwy o faethynnau na slyri amrwd. Rydym wedi datblygu dealltwriaeth
gynhwysfawr o’r deinamig o fewn y matrics slyri, a sut mae hyn yn effeithio ar y broses ddad-
ddyfrio a’r meintiau cemegol angenrheidiol. Ein ffocws nawr yw lleihau costau gweithredu
safleoedd trin, drwy gynyddu effeithlonrwydd y ceulo/clystyru cemegol (gan leihau’r dosiau
angenrheidiol) a chynyddu’r cyfraddau llif - a gobeithir y bydd modd cyflawni’r naill a’r llall
drwy wella dyluniad y tanc adweithio.
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Trosolwg Safle

Mae Partneriaeth Maetholion Fferm Tywi, sydd wedi’i lleoli yn y Ganolfan Ymchwil
Amaethyddol ar fferm Gelli Aur (Coleg Sir Gâr), yn bartneriaeth ymchwil gydweithredol rhwng
sefydliadau Cymreig a rhyngwladol, gyda phob un yn cyfrannu set sgiliau unigryw ac
arbenigedd mwyaf blaenllaw’r diwydiant. Fel y sefydliad addysg bellach cyntaf yng Nghymru i
dderbyn cyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, SMART Expertise 2014-2020, mae ein
partneriaeth ag N2-Applied, Power &amp; Water, Netafim, GEA, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr
Cymru, Honesty Foods ac Aquatreat yn unigryw yn y ffaith ein bod yn gweithio tuag at un nod
cyffredin, sef creu pecyn rheoli maethynnau dibynadwy, drwy sicrhau system ddad-ddyfrio
fodiwlaidd mor effeithlon â phosib, a thriniaethau dŵr dilynol, ochr yn ochr ag integreiddio
technegau ffermio manwl. Fel y gwelir yn y diagram llif isod (Ffigur1), mae’r slyri amrwd yn
cael ei fwydo drwy wasg sgriw i ddechrau, i gael gwared â swmp y solidau bras (a gymerir i’r
storfa solidau) ac yna mae’r hylif sydd ar ôl (hidlif) yn cael ei gadw mewn tanc trosglwyddo.
Yna caiff yr hidlif ei bwmpio mewn i’r tanc adweithio lle mae’r broses geulo-glystyru’n cymryd
lle, gyda’r solidau crog a thoddedig yn cael eu rhwymo â’i gilydd drwy ychwanegu cemegau.
Mae allgyrchydd arllwys yn tynnu’r solidau hyn drwy rym allgyrchol (eto, cymerir y rhain i’r
storfa solidau), ac anfonir yr hylif sydd ar ôl i uned Arnofiad Aer Toddedig (DAF) i’w fireinio.
Yna, gellir un ai rhoi’r hylif yn uniongyrchol ar y cnwd drwy system dyfrhau diferu, ei
ddefnyddio i olchi’r iard, neu ei anfon i’r corslwyn, lle caiff y llygryddion sydd ar ôl eu
hechdynnu drwy hidliad naturiol a phrosesau ecolegol.

Ffigur 1. Diagram llif o’r broses ddad-ddyfrio.
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Datblygiadau Diweddar

Rydym wedi croesawu ymweliadau gan nifer o unigolion a grwpiau gwahanol o randdeiliaid
sy’n rhannu nifer o ddiddordebau gwahanol o fewn datblygiad ein technolegau cymhwysol.
Ar ddechrau’r flwyddyn, daeth is-grŵp ffocws Fforwm Rheoli Tir Cymru (WLF) i drafod eu
cynnig ar ganiatâd cynllunio a gweld canlyniadau’r prosiect hyd yn hyn drostyn nhw’u hunain,
yn nhermau lliniaru effeithiau, a monitro ansawdd dŵr. Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys
NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru (UAC), CLA Cymru, Dŵr Cymru, Cymdeithas Ffermwyr
Tenant (TFA) Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), AHDB Llaeth, Ffederasiwn Pysgotwyr Sir
Gaerfyrddin (CFF), Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru. Yn fuan wedyn, bu aelodau
o raglen datblygu rheolaeth Agrisgôp Cyswllt Ffermio hefyd yn ymweld â’r safle. Yn ogystal,
buom mewn sioe Carbon Isel yn yr NAEC yn Stoneleigh, yn rhwydweithio efo ffermwyr wrth
iddyn nhw fynd drwy’r cyfnod pontio amaethyddol.

Yn Ebrill, roeddem gennym arddangosfa yn Dairy Tech, lle buom yn rhoi cyngor ar reoli
maethynnau ac yn lledaenu’n canfyddiadau, ac roedd yna ddiddordeb mawr o du’r diwydiant,
ffermwyr, ac addysgwyr - rhoddwyd sylw i’n hymchwil hefyd ar y rhaglen Ffermio ar S4C! Yn
ogystal, mi wnaethon ni drefnu cyfle ar y cyd i ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru drafod
addasrwydd ein proses o fewn polisïau ac argymhellion y dyfodol. Yn nes ymlaen, ym mis
Mai, bu grŵp gorchwyl a gorffen Cyfoeth Naturiol Cymru ar ymweliad, i’w helpu i osod y cyd-
destun a datblygu eu datganiad sefyllfa ar y polisi rheoleiddio gwlypdiroedd adeiledig
(corslwyni) sydd i’w gyhoeddi tua diwedd yr haf. Cawsom ymweliad hefyd gan swyddogion o
Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), a ddaeth i ddysgu mwy am
ddatblygiadau arloesol ym maes rheoli slyri, ac i drafod ymarferoldeb cynnwys cyfarpar
gwahanu o fewn cynlluniau grantiau ariannol i ffermwyr yn Lloegr.

Ym Mehefin, mi wnaethon ni gynnal Dydd Sul Fferm Agored mewn partneriaeth â LEAF
(Cysylltu Ffermio a’r Amgylchedd), pan ddaeth aelodau o’r cyhoedd i ddysgu mwy am
gynhyrchu llaeth, rheoli cefn gwlad, a’r holl nwyddau a gwasanaethau a ddarperir gan
ffermwyr. Hefyd, mi fynychodd y tîm ddau ddigwyddiad RADBF, sef ‘Down to Earth’ ac Arloesi
ac Arallgyfeirio Cymru 2022. Roedd y ddau’n canolbwyntio’n bennaf ar amaethyddiaeth
atgynhyrchiol, ac yn arddangos ffyrdd o wella iechyd yr amgylchedd drwy fabwysiadu
technoleg newydd ac ymarfer amaethyddol cynaliadwy. Yn dilyn hynny, daeth tîm y prosiect
newydd Pedair Afon LIFE ar ymweliad, gyda’r nod o ddatblygu ffyrdd o weithio gyda ffermydd
i warchod coridorau afonydd ac atal goferiad maethynnau. Yn olaf, daeth Pwyllgor yr
Economi, Masnach a Materion Gwledig gydag Aelodau Etholaethol y Senedd ar ymweliad i
weld y broses drostyn nhw’u hunain, ac i drafod y cynnig mesurau amgen roeddem eisoes
wedi’i gyflwyno ar gyfer y Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol.

Mae datblygiadau mewn perthynas â dyluniad y safle yn parhau i fod yn debyg i’n hadroddiad
blaenorol. Un newid allweddol yw’r gwaith a wnaed i uwchraddio’r tanc adweithio lle mae’r
slyri a’r cemegau’n cael eu cymysgu (a elwir hefyd yn danc cymysgu/adweithio). Wrth nodi
dyluniad y tanc adweithio, i gynyddu effeithlonrwydd a defnydd economaidd o gemegau,
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cawsom fod yna nifer o baramedrau sydd angen ystyriaeth ofalus (megis pwyntiau cyflenwi
cemegol, y gymhareb o ran diamedr y troellwr cymysgu â diamedr y tanc, a safle/math/nifer y
troellwyr, ymhlith amryw o newidynnau eraill). Yn ogystal, dylid cynnwys cywiriad pH fel rhan
o ddyluniad y tanc oherwydd canfuwyd y gall gwahanu mecanyddol gynyddu pH y ffracsiwn
hylif gwahanedig. Bu’n anodd pennu’r amrediad pH gorau ar gyfer gwneud defnydd
effeithlon o gemegau, oherwydd o’i gyfuno ag effaith gwahanu mecanyddol a chyfansoddiad
amrywiol y matrics slyri, mae’r ceulydd halen metelig a ychwanegir gennym hefyd yn gostwng
pH y slyri. Cynghorir felly y dylid cynnal profion ar bob safle newydd i ganfod y pH gorau ar

gyfer y cemegau a bennir, yn ogystal â monitro pH a dosio cywirol awtomatig yn ystod y
broses.

Am fod ein seilwaith wedi’i fireinio a’i dreialu erbyn hyn, rydym wedi llwyddo i bennu rhai
costau gweithredu dros dro, yn seiliedig ar ein cyfraddau llif a’n triniaeth gemegol bresennol
(fel y crybwyllir ymhellach yn yr adran Defnyddiau Posib). Ein nod presennol yw dyblu’r
cyfraddau llif gan ddefnyddio’r un faint o gemegau - a thrwy hynny haneru’r costau cemegol
fesul metr ciwbig o slyri wedi’i drin. Tybir y bydd maint y trydan a ddefnyddir yn parhau i fod
yn gymharol gyson.
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Gwahaniad Mecanyddol

Mae’r wasg sgriw a’r allgyrchydd arllwys yn ddwy ffurf gyffredin ar wahanu mecanyddol, er
bod y gyntaf yn cael ei defnyddio’n amlach o fewn lleoliadau amaethyddol. Cafodd eu gallu i
wahanu’n effeithlon ei gymharu eisoes ar nifer o wahanol fathau o slyri, gan gynnwys slyri
gwartheg, moch, a gweddillion treuliad anaerobig. Fodd bynnag, dyma’r prosiect ymchwil
cyntaf lle cafodd y peiriannau hyn eu defnyddio ar y cyd ar slyri gwartheg godro. Yn unol â
chanfyddiadau astudiaethau lluosog, rydym wedi canfod hyd yn hyn bod gan yr allgyrchydd
arllwys botensial gwahanu uwch ar gyfer yr holl benderfynyddion a fesurwyd, a’i fod â’r gallu i
echdynnu gronynnau llawer llai o faint. Cynhaliwyd treialon diweddar yn defnyddio slyri
gwahanedig fel porthiant oedd â chyfanswm solidau o 25% (gweler Ffigurau 2 a 3 ar gyfer
dadansoddiad o’r maethynnau).

Ffigur 2. Cymhariaeth 
rhwng y solidau a geir o’r 
wasg sgriw a’r allgyrchydd 
arllwys. Ar wahân, mae 
solidau’r wasg
sgriw â chynnwys SS 
llawer uwch, serch bod 
y cynnwys N yn is, sy’n 
arwydd o bosib bod 
cyfran sylweddol o
nitrogen anorganig yn 
hydoddi (a bod angen 
gwahanu cemegol felly).

Ffigur 3. Cymhariaeth rhwng sawl crynodiad gwahanol o faethynnau o fewn solidau gwasg sgriw ac allgyrchydd
arllwys. Gwelir bod y wasg sgriw yn dal swmp y maethynnau hyn, ond bod yr allgyrchydd (gyda gwelliant
cemegol) yn fwy effeithiol o ran echdynnu P ac S o ystyried bod yna grynodiad is o’r rhain ym mhorthiant yr olaf.
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Gwaharddiad Cemegol 

Defnyddir ceulo-glystyru ar raddfa eang fel rhagdriniaeth cyn gwahanu solidau a hylif wrth
drin dŵr gwastraff diwydiannol [6]. Fe’i defnyddir i reoli gronynnau (h.y. solidau
crog/toddedig, ïonau anorganig a metelau trwm) drwy gynnwys ceulyddion a chlystyryddion
cemegol (sef yn yr achos hwn clorid polyaliminiwm a polyacrylamid). Mae clystyru dibynadwy

wedi bod yn her allweddol wrth ddefnyddio slyri gwartheg godro oherwydd yr amrywioldeb o
fewn y matrics slyri. Mae arsylwadau a phrofion jar a wnaed ar y safle’n cefnogi’r dybiaeth
bod pH yn ffactor pwysig, ond nad yw’n unig ffactor sy’n effeithio ar y broses ddad-ddyfrio.
Un esboniad posib am y clystyru gwael/anghyson yw gallu cyfyngedig porthiant hynod
anwadal i ymwrthod ag asideiddio (alcalinedd) . Cawsom fod ychwanegu clorid
polyalwminiwm yn gallu newid y pH yn gyflym, tu hwnt i amrediad ehangaf niwtraleiddio
gwefr yn effeithiol wrth ddefnyddio’r ceulydd hwn. Yn ogystal, pan gymerir y porthiant o
bocedi gyda lefelau uwch o alcalinedd, mae angen mwy o gemegau i ansefydlogi gronynnau’r
dŵr gwastraff a niwtraleiddio gwefr. Mae hyn yn arwydd o berthynas stoichiometrig rhwng y
dosys cemegol ag alcalinedd y porthiant, a chefnogir hyn gan ganfyddiadau blaenorol a
wnaed yn y llenyddiaeth [7,8]. Yn sgil goresgyn yr her hon, gwyddys beth yw’r gyfradd ddosio
erbyn hyn ar gyfer trin slyri gwanedig a slyri amrwd, ac mae hynny’n darparu sylfaen ar gyfer
cyfradd ddosio gychwynnol wybyddus wrth wneud argymhellion i ffermydd eraill (gyda
mathau eraill o slyri).

Un cwestiwn a gododd o gyfuno proses dad-ddyfrio cemegol â phroses gwahanu mecanyddol
yw p’un ai ydy ychwanegu’r cemegau yn cael effaith ar werthoedd y maethynnau o fewn y
solidau a wahanwyd, unwaith maent yn y storfa. Mae yr un mor bwysig hefyd canfod pa
effaith y caiff gwahanu’n unig ar lefel y maethynnau yn y solidau, a sut y gallai cyfnodau storio
tebyg i’r cyfnod cau effeithio ar hynny. Mae’r gwaith yn parhau a bydd y casgliadau’n ffurfio
rhan o’r adroddiad terfynol.

Ffigur 4. Yr astudiaeth gymharol 
a gynhaliwyd rhwng slyri amrwd 
heb ei wahanu, solidau a gafwyd 
yn uniongyrchol o’r allgyrchydd, 
a solidau o’r allgyrchydd a 
gafodd driniaeth gemegol 
flaenorol. Tra bod yr allgyrchydd 
ynddo’i hun yn gallu dal swmp 
y maethynnau a’r deunydd 
organig, mae’r allgyrchydd gyda 
gwelliannau cemegol wedi 
profi’n fwy effeithiol o ran bachu 
mwy o N,P.K,, yn enwedig y rhai 
toddedig.
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Triniaeth Dŵr Wast
 
Defnyddir unedau DAF yn bennaf i drin slwtsh o ddŵr gwastraff diwydiannol. Mae’r broses 
yn gweithio drwy hydoddi aer dan bwysedd o fewn y dŵr, a phan fydd y pwysedd yn cael ei 
ryddhau, mae swigod micro’n ffurfio, sy’n dod i gysylltiad â gronynnau solet, ac yn cael eu 
hysgubo i’r wyneb, lle maent yn ffurfio haenen o slwtsh. Mae’r cyfraddau echdynnu’n dangos 
bod y cyfarpar hwn yn rhan o’r broses drin (yn dibynnu ar y defnydd a fwriedir yn y pen draw) 
a gellir ei weld yn amlwg yn afloywder (lliw cymylog) y dŵr gwastraff (Ffigur 5). Rydym yn 
parhau i dreialu ffyrdd gwahanol o ymgorffori’r slwtsh a gynhyrchir (am ei fod yn cynnwys 
maethynnau a dynnwyd o’r dŵr gwastraff) yn ôl i mewn i’r system ar gyfer ei wahanu a lleihau 
ei swmp ymhellach (gan gynyddu maint y maethynnau sy’n cael eu bachu’n gyffredinol). Mae 
ein profiadau hyd yn hyn yn dangos bod yr uned yn gallu ymdopi â llwyth CS o ~1%, os ydy’r 
gyfradd borthi’n uwch na hyn, mae’n effeithio ar ansawdd yr allfa.

Ffigur 5. Gwahaniaeth mewn afloywder – cymhariaeth rhwng mewnfa’r DAF (chwith) a’r allfa.

O ymgorffori’r prosesau uchod (gwahanu mecanyddol/cemegol a DAF – cyfarpar a
adnabyddir fel y ‘safle’), mae dadansoddiadau rheolaidd a gynhaliwyd gan labordai Cyfoeth
Naturiol Cymru wedi dangos cyfradd echdynnu addawol ar gyfer amryw o faethynnau (Tabl
1). Am fod y maethynnau hyn wedi’u hechdynnu ar y safle (cyn i’r dŵr gwastraff gael ei
anfon ymlaen i’w drin ymhellach yn y corslwyn), mae’r cyfraddau hyn yn cyfeirio at y maint a
fachwyd/gadwyd o fewn cyfran solet y slyri.
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Tabl 1. Canrannau lleihau nifer o 
benderfynyddion a gofnodwyd ar y safle 
rhwng Medi 2021 a Mai 2022, o’r
fewnfa (amrwd a hidlif) i allfa’r DAF 
(uwchwaddod), y naill â chyfartaledd CS o 
5.07% a’r llall 0.61%.

Wedi’i gomisiynu yn 2021, mae ein gwlyptir (corslwyn) adeiledig yn system artiffisial sy’n 
defnyddio prosesau ecolegol naturiol planhigion a micro-organebau (bioffilm) i echdynnu 
nifer o lygryddion a lleihau’r galw am ocsigen cemegol (COD). Fe’u defnyddiwyd i reoli 
ffermydd yn y dull traddodiadol ers degawdau, ond yr hyn sy’n gwneud y cynllun hwn yn 
wahanol i system arferol yw ei fod yn cynnwys awyru wedi’i gymell (Ffigur 6).

Ffigur 6. Tybir bod gwlyptiroedd artiffisial gydag awyru wedi’i gymell yn cynyddu cyfraddau echdynnu COD a
llygryddion organig, gan ganiatáu trosiant cyflymach.

Tra mae’r corslwyn dal wrthi’n sefydlu, disgwylir i’r cyfraddau echdynnu gynyddu wrth i’r cyrs
ddechrau lledaenu dros wyneb y graean. Serch hynny, mae gostyngiadau sylweddol yn y
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paramedrau a fesurir i’w gweld trwyddi draw ar hyn o bryd, yn arbennig wrth ystyried COD a
ffosffad (Tabl 2 a Ffigur 7).

Tabl 2. Cyfraddau echdynnu 
maethynnau o slyri amrwd a hidlif.

Ffigur 7. Cyfanswm y llygryddion cronnol o fewn celloedd cynyddol (h.y. C1CA) y corslwyn. Mae’r gwerthoedd
hyn yn ddibynnol ar amryw o ffactorau, gan gynnwys tymheredd a’r gyfradd mewnbynnu (sy’n effeithio ar yr
amser cadw, h.y. yr amser a gymerir i’r hylif drylifo a thynnu’r llygryddion angenrheidiol). Hefyd, mae’n bwysig
nodi, am fod y corslwyn yn agored i lygriad o du ffynonellau biolegol allanol, y gall hynny effeithio ar y lefelau
echdynnu maethynnau cyffredinol.
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Trosglwyddo Maetholion

Gall rheolaeth wael o faethynnau a dulliau traddodiadol o wasgaru slyri cael effaith sylweddol 
ar yr amgylchedd cyfagos, yn bennaf drwy or-wrteithio, dŵr ffo/trwytholchiad yn llygru 
dyfrffyrdd, ac allyriadau nwyon tŷ gwydr. Er enghraifft, dangoswyd bod y defnydd o blât 
tasgu’ yn arwain at golli ≤100% o’r cynnwys amonia cyfan, gan gael effaith ar yr hinsawdd ac 
iechyd dynol drwy effeithio ar ansawdd yr aer [10]. Mae hyn hefyd yn golygu bod y ffermwr 
yn debygol o golli nifer sylweddol o faethynnau a chael cnydau llai o faint. Fodd bynnag, o’i 
gyfuno â dulliau effaith-isel o wasgaru slyri (yn ogystal â gwasgaru’r maint iawn, ar yr adeg 
iawn, yn y lle iawn), credir bod cynnwys deunydd organig uchel y solidau gwahanedig yn adfer 
iechyd y pridd ac yn codi lefelau carbon y pridd, a fydd, gobeithio, yn atal erydiad pridd ac yn 
lliniaru effeithiau newid hinsawdd.

Ym mis Hydref 2021, arweiniodd partneriaid y prosiect Netafim y gwaith o osod system
dyfrhau diferu mewn cae pori gerllaw’r safle trin. Bydd y system hon yn profi addasrwydd yr
hylif sy’n dod allan o’r Uned DAF ar gyfer chwistrellu gwrtaith, drwy gyfrwng dwy dechnoleg
ddiferu wahanol, y ddwy ohonynt yn cyfadfer pwysedd i sicrhau nad oes unrhyw amrywiaeth
yn y cyfraddau llif. Unwaith bod y system wedi’i sefydlu, rydym yn gobeithio dangos ei bod
hi’n gost-effeithiol am ei bod yn lleihau costau gwasgaru/contractwr. Hefyd, mi all hyn arwain
at lai o allyriadau nwyol (yn benodol, amonia a methan o anweddiad maethynnau, a charbon
deuocsid o beiriannau gwasgaru), gan wella ansawdd yr aer ar ffermydd. Un o egwyddorion
allweddol y dechnoleg hon yw’r mewnlifiad effeithlon o faethynnau, am fod y gwrtaith yn cael
ei roi’n uniongyrchol ar system wreiddiau’r planhigyn, gan olygu bod llai ohono’n debygol o
lifo ymaith, o’i gymharu â dulliau mwy traddodiadol o wasgaru maethynnau. Gyda’r system
wedi’i chomisiynu’n llawn mewn paratoad ar gyfer y tymor tyfu eleni, rydym wedi dechrau
gweld yr amrywiaeth o ran twf glaswellt, sy’n awgrymu ei bod hi’n effeithiol yn gyffredinol
(Ffigur 8).

Yn ogystal, mae gwaith mapio maethynnau a dadansoddi pridd a wnaed gan Map of Ag wedi
rhoi darlun inni o lefelau’r maethynnau yn y pridd yma ar y fferm. Mi fydd hyn yn sicrhau ein
bod yn gwasgaru’r maint iawn o wrtaith/slyri, yn enwedig mewn ardaloedd sy’n brin o
faethynnau, ond hefyd rhai sydd â gormod o faethynnau (lle gellir gwneud arbedion
ychwanegol). Dros y tymor hir, mi fydd hyn hefyd yn dangos sut y mae’r defnydd o solidau
wedi’u dad-ddyfrio yn effeithio ar y lefelau carbon yn y pridd. Er mwyn gwneud defnydd o’r
data hwn, gosodwyd meddalwedd ar ein tractorau sy’n cysylltu’n peiriannau gwasgaru
tail/slyri ar gyfraddau amrywiol.
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Ffigur 8. Gwahaniaethau gweledol ym mhatrwm twf y borfa. Mae ardaloedd dan gawell yn cynnwys synwyryddion 
lleithder pridd i sicrhau nad yw’r tir yn mynd yn or-wlyb. Mae offer arall yn cynnwys pympiau/falfiau awtomatig a 
phibellau ôl-fflysio fel nad yw’r system yn blocio.
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Potensial Defnydd

Mae’r system a ddatblygwyd gennym yn un fodiwlaidd, sy’n golygu bod ffermwyr a
defnyddwyr eraill yn gallu ‘dewis a dethol’ beth sy’n gweithio orau iddyn nhw, er enghraifft,
petaech chi am gael cymaint o allu storio hylifau â phosib, yna gall gwahanu mecanyddol
ynddo’i hun helpu i sicrhau hynny, ond petaech chi hefyd am fachu’r rhan fwyaf o’ch
maethynnau (o fewn y gyfran solet) yna byddai angen ymgorffori gwahanu cemegol. Disgrifir
isod rhai o’r senarios all fod yn berthnasol i nifer o leoliadau a chyllidebau.

Senario 1: Bachu cymaint o faethynnau â phosib
Mae’r offer a’r seilwaith angenrheidiol yn debyg i’r hyn rydym yn ei dreialu ar hyn o bryd (h.y.
Gwasg Sgriw, Tanc Adweithio, Allgyrchydd Arllwys, Uned DAF, Corslwyn), ochr yn ochr â
chyfarpar gwasgaru manwl (e.e. peiriannau gwasgaru tail/slyri a/neu system dyfrhau diferu).
Gall y senario hon hefyd helpu i gadw at y cyfyngiad o ran gollyngiadau derbyniol a ganiateir.
Fodd bynnag, mae’n werth nodi na chytunwyd ar gyfyngiadau unigol ar gyfer Cymru hyd yn
hyn, a ph’un ai y byddai caniatâd ar gyfer gollyngiadau’n gwbl ymarferol. Mi all gwledydd
a/neu ardaloedd eraill sydd dan ddynodiad arbennig (gan gynnwys Parthau Perygl Nitradau)
hefyd fod â rheoliadau sy’n gorchymyn hyn. Serch hynny, fel rydym wedi dangos, mae’r dŵr a
gynhyrchir o ansawdd sy’n ddigon da iddo gael ei ddefnyddio eto ar y fferm, sy’n creu system
hydrolegol gylchol ac yn lleihau’r costau sy’n gysylltiedig ag echdynnu, gan ddileu’r angen am
ollyngiadau, a chan ddarparu dŵr yfed addas ar gyfer y buchod.

Senario 2: Dyfr-wrteithio / Dyfrhau
Mae’r cynllun hwn yn canolbwyntio ar gynhyrchu hylif sy’n addas ar gyfer dyfrhau heb flocio’r
system, gan gyflenwi maethynnau (megis NPK) yn uniongyrchol ble mae eu hangen. Mae’r
cyfarpar angenrheidiol yn debyg i’r hyn rydym yn ei dreialu ar hyn o bryd h.y. Gwasg Sgriw,
Tanc Adweithio, Allgyrchydd Arllwys, Uned DAF, a system dyfrhau diferu (Netafim), gan
ychwanegu tanc cadw o bosib i wanhau slyri tewach, i sicrhau bod yr hylif a gynhyrchir yn dal
i fod yn addas ar gyfer dyfr-wrteithio.

Senario 3: Allgyrchydd yn unig
Gall cynllun symlach sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio’r allgyrchydd fod yn addas i’r rhai sy’n
cynhyrchu meintiau mwy o slyri. Mae dibynadwyedd yr allgyrchydd yn sicrhau cynnyrch
unffurf sy’n hawdd ei wasgaru (gyda pheiriant gwasgaru tail) neu ei storio i’w ddefnyddio’n
nes ymlaen, gan sicrhau cyfraddau llif priodol. Gall anfanteision posib y cynllun hwn gynnwys
colli amonia trwy’r tyrfedd a grëir o fewn yr allgyrchydd (yn debyg i’r rhan fwyaf o ddulliau o
gorddi slyri).

Senario 4: Gwasg sgriw yn unig
Cynllun syml sy’n seiliedig ar sgrin wahanu fecanyddol yn unig. Gall y trefniant hwn fod yn
addas i’r rhai sy’n brin o gyfalaf ar gyfer y buddsoddiad cychwynnol; sydd eisoes â chapasiti
sylweddol i storio slyri, ac sydd heb eu cyfyngu gan ddynodiadau penodol megis NVZ. Mae
buddiannau’r senario hon yn cynnwys y ffaith bod y cynllun yn gymharol rad i’w osod; bod y
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costau cynnal a chadw’n isel; mae’n cynhyrchu cêc y gellir ei bentyrru; ac mae’n lleihau maint
yr hylif sydd angen ei storio. Fodd bynnag, mi fydd yna golli maethynnau o’r ffracsiwn hylif,
ac mae swmp yr hylif sydd angen ei storio’n dal i fod yn gymharol uchel.

Senario 5: Dŵr Yfed wedi’i Ailgylchu
Er bod y datrysiad hwn yn dal i fod yn destun ymchwil ar hyn o bryd, mi allai chwanegu 
system puro dŵr arwain at ddŵr yfed sy’n addas ar gyfer da byw, tra’n parhau i fachu’r 
rhan fwyaf o’r maethynnau sydd mewn gwrtaith fferm. Mi fyddai’r cyfarpar a’r seilwaith 
angenrheidiol yn debyg i’r cyfleuster trin yng Ngelli Aur, ond gan ychwanegu techneg puro 
dŵr a thanc ar wahân i ddal dŵr glân. Mi fyddai’r cynllun hwn yn addas ar gyfer rhai mewn 
ardaloedd lle nad oes mynediad at gyflenwad dibynadwy o ddŵr glân, a/neu rai sy’n wynebu 
cyfnodau o sychder yn aml (neu’n debygol o wneud hynny yn y dyfodol oherwydd newid 
hinsawdd).

Senario 6: Slyri anifeiliaid eraill
Yn debyg i ffermydd llaeth, mae ffermydd moch a dofednod yn ymgeiswyr delfrydol ar gyfer 
rhoi systemau dad-ddyfrio a thrin dŵr gwastraff ar waith. Serch y gwahaniaethau cynhenid 
yn nodweddion y gwahanol fathau o slyri (h.y. mae slyri moch fel arfer yn fwy hylifol na slyri 
gwartheg godro, ond i’r gwrthwyneb gyda dofednod), mi fyddai addasu paramedrau o fewn 
systemau modiwlaidd y senarios a ddisgrifir uchod yn caniatáu ar gyfer eu trin.

Senario 7: Gweddillion Treuliad Anaerobig Bio-nwy
Mae’r defnydd diweddar o safleoedd bio-nwy, yn enwedig ar draws Ewrop ac America, yn 
gwneud defnydd yn y bôn o ddeunydd gwastraff amaethyddol megis tail da byw i greu 
ffynonellau ynni adnewyddadwy hyblyg ar ffermydd. Mae nifer o lywodraethau wedi mynegi 
diddordeb mewn buddsoddi ymhellach yn y dechnoleg fio-nwy, a chyda’r potensial i ddisodli 
un rhan o bump o’r nwy naturiol a ddefnyddir ar hyn o bryd, mae’r farchnad wedi’i disgrifio’n 
aml fel un sydd “heb ei chyffwrdd” [11]. Fodd bynnag, un broblem allweddol sy’n codi o 
ganlyniad i’r sgil-gynhyrchion llawn maethynnau (gweddillion treuliad anaerobig a hylif), yw 
sut i drin y rhain yn ddiogel. Mi allai rhoi senario 1 ar waith fod yn opsiwn ymarferol hefyd o 
fewn sefyllfa o’r fath.
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Casgliad a Datblygiadau Sydd i Ddod

Mae slyri gwartheg godro a’i ddŵr gwastraff dilynol yn systemau coloidaidd cymhleth sy’n
cynnwys dŵr, deunydd organig, maethynnau, porthiant heb ei dreulio, gwasarn a gronynnau
crog eraill, sy’n amrywio yn ôl y tymor, y tywydd, ac arferion rheoli ffermydd. Hyd yn hyn,
mae’r system dad-ddyfrio a ddarluniwyd uchod wedi profi’n llwyddiannus yn trin slyri
gwartheg godro. Mi all y gost o weithredu a chynnal a chadw’r technolegau a ddisgrifir
ymddangos yn uchel ar yr wyneb. Fodd bynnag, mae tynhau deddfwriaeth, megis NVZ yng
Nghymru drwy Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) 2021, a ffactorau
economaidd presennol (megis costau gwrtaith cynyddol), yn golygu y gall eisoes fod yn ateb
gwerth chweil i rai ffermwyr llaeth, ac yn fwy felly yn y dyfodol agos yn ôl y rhagolygon.

Mae’r pwysau parhaus a grëwyd gan y pandemig a Brexit wedi creu nifer o anawsterau i’r
prosiect. Serch hyn, mae’r safle wedi parhau i weithredu rywfodd neu’i gilydd, ac rydym yn
dal i ddilyn amserlen dynn o brofion yn unol â’r cynllun trwy gydol ail hanner 2022. Un her
barhaus yw’r gallu i arddangos model weithredol sy’n cyfateb i gyfraddau llif y meintiau o slyri
a gynhyrchir gan ffermydd llaeth mawr, gan gynhyrchu (ar yr un pryd) hylif sy’n addas ar gyfer
chwistrellu gwrtaith. Am fod y system yn un fodiwlaidd a bod modd addasu maint pob un o’r
cyfadrannau, credwn yn y bôn y byddai tanc adweithio mwy o faint, ac allgyrchydd arllwys
gyda’r capasiti priodol ar gyfer meintiau’r slyri a gynhyrchir, yn help i wrthweithio hyn. Her
arall yw sicrhau lefel driniaeth briodol tra’n cadw’r costau gweithredu lawr i lefel fforddiadwy.
Cyhoeddir y gwariant cyfalaf a&#39;r costau gweithredu (fesul 100 o fuchod ar sail metr 
ciwbig o slyri) yn ein hadroddiad terfynol, sydd i ddod yn Rhagfyr 2022.

Datblygiadau Sydd i Ddod
Mae partneriaid y prosiect gydag N2-Applied wedi gosod a chomisiynu uned bachu nitrogen
yn ddiweddar, fel rhan o broses rheoli maethynnau ehangach. Mae Uned N2 yn uwchraddio
slyri i greu gwrtaith effeithlon a chynaliadwy, drwy ddefnyddio trydan a nitrogen o’r aer i
gynyddu lefel y maethynnau, gan ddileu allyriadau ar yr un pryd drwy broses asideiddio.
Gelwir y cynnyrch terfynol yn NEO (sef gwrtaith Organig wedi’i Gyfoethogi â Nitrogen).
Gobeithiwn gael data yn fuan ar gyfer tymor tyfu llawn o’n treialon gyda gwelliannau NEO – i
arddangos unrhyw wahaniaeth rhwng gwasgaru slyri traddodiadol â gwrtaith NEO.

Am fod y prosiect yn cael ei ariannu gan yr UE, mae ein llinell amser ar gyfer gwblhau ein nod
a’n hamcanion yn dod i ben ym mis Rhagfyr, pan fyddwn ni’n paratoi ein hadroddiad terfynol
ac yn dod i’n casgliadau terfynol ar y technolegau a roddwyd ar waith, yn y gobaith o
ddarparu’r diwydiant â’r canllawiau a’r cymorth sydd eu hangen arno i storio slyri a rheoli
maethynnau ar ffermydd.

Diolchiadau
Hoffai’r tîm ddiolch i bartneriaid ac arianwyr y prosiect am eu cefnogaeth a’u harbenigedd
parhaus. Os hoffech chi wybod mwy neu os ydych chi am gymryd rhan yn y prosiect, mae 
croeso ichi gysylltu â ni ar https://arc-csg.cymru/ neu ffonio 01554 748 570.
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