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 Defnyddiwyd y grug a’r eithin 
a dorrwyd ac a gasglwyd gan 
ddefnyddio’r peiriant Rytec o 
safleoedd rhostir yn Llŷn yn 2011 
ac ar Ynys Môn yn 2012.

Yn hanesyddol, arferai’r werin 
bobl, oedd â hawliau casglu 
cynnudd o’r tiroedd comin, 
dorri’r eithin fel tanwydd i’r tŷ 
a thorri’r blaen gwyrdd fel bwyd 
i dda byw dros y gaeaf. Roedd y 
rhedyn yn cael ei dorri i’w roi o 
dan yr anifeiliaid hefyd. 

MANTEISION
Mae’r arfer hwn yn cynnig 
llawer o fanteision i ffermwyr, 
da byw a’r amgylchedd: 
 Costau gwellt is.     
 Tynnu’r tomwellt o’r 
rhostiroedd, sy’n amharu ar y 
cyfoeth o faethynnau.

 Haws ei ddefnyddio na gwellt, 
gan arbed amser wrth baratoi 
siediau. 

 Mae’r ardaloedd sy’n cael eu 
torri ar y rhostir yn adfywio 
gyda llai o eithin na phan 
maent yn cael eu llosgi ac 
felly mae’r rhostir yn fwy 
cynhyrchiol i dda byw ac o fudd 

i fioamrywiaeth.
 Mae ôl troed carbon y fferm yn 
llai gan fod y deunydd yma ar 
gael yn lleol, gan arbed ar gario 
gwellt o cyn belled â Lloegr.                   

 Hyd yn oed pan mae’r gwartheg 
yn ymddangos yn fudr, nid yw’r 
deunydd yma yn glynu wrth eu 
blew fel gwellt, ac mae’n haws 
eu glanhau ar gyfer eu gwerthu.

DEFNYDDIO’R 
GWASARN
Storio: Gellir storio’r deunydd 
wedi’i gywasgu dan do neu yn 
yr awyr agored. Mae’n cynhesu 
i ddechra ac efallai y bydd yn 
cynhesu eto wrth ei roi ar lawr 
y sied. Mae dŵr yn draenio’n 
rhydd drwyddo felly nid oes raid 
gorchuddio’r deunydd, er ei fod 
yn amsugno’n well yn ffres ac yn 
sych.  

DEFNYDD YN Y SIED
“Mae gwely sych cystal â bwyd.”
Mae’r deunydd wedi cael ei 
ddefnyddio mewn llefydd 
rhydd ac mewn ciwbiclau ar 
gyfer gwartheg, defaid, moch a 
dofednod, ac ar gyfer blychau 
rhydd ceffylau ar fatiau rwber. 

 Mewn llefydd rhydd, mae’r 
rhan fwyaf o ffermwyr yn gosod 
digon o ddeunydd i sicrhau 
dyfnder o 30cm ar ôl iddo setlo. 
Os caiff ei osod yn fwy trwchus, 
gall bara’n hirach. 

 Gellir defnyddio planciau i’w 
gadw ac i’w atal rhag symud i 
lwybrau bwydo.   

 Gellir ychwanegu mwy ohono 
drwy gydol y tymor i gynnal y 
dyfnder. 

 Mewn ciwbiclau a stablau 
ceffylau, mae haen deneuach, 
10cm o drwch, wedi cael 
ei defnyddio i amsugno 
gwlybaniaeth. Mae’n cael ei 
newid yn fwy rheolaidd.

Tail: Mae rhai ffermwyr wedi 
sgrafellu’r gwasarn i mewn gyda’r 
tail hylif a’i chwalu yn ystod y 
gaeaf; mae eraill wedi ei adael am 
2 flynedd i bydru. 

Cynhaliwyd arbrawf i wirio am 
eithin yn egino ar ôl ei chwalu 
ar y cae. Ni welwyd bod unrhyw 
blanhigion eithin yn egino o 
ddeunydd wedi pydru nac o 
ddeunydd ffres yn ystod y 6 mis 
cyntaf.
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Dadansoddiad: 
Daw’r dadansoddiad canlynol 
o’r deunydd sydd wedi bod o dan 
wartheg ac yna wedi pydru am 2 
flynedd.

Ni fydd y canlyniadau uchod i 
gyd ar gael yn ystod y flwyddyn 
gyntaf; mae N yn hynod 
amrywiol. Gweler y cyhoeddiad 
MAFF RB209 i gael rhagor o 
wybodaeth. further information.

 

RHEOLIADAU 
TROSGLWYDDO 
GWASTRAFF 
Gwnaed ymholiadau gyda 
Cyfoeth Naturiol Cymru a’r 
cyngor ydi nad ydi’r deunydd yn 
dod o dan Eithriadau Rheoliadau 
Gwastraff categori U8. Os ydi’r 
deunydd yn cael ei dorri ar gyfer 
rheoli’r rhostir, a bod bwriad 
i’r contractwr a’r perchennog 
tir ei ddefnyddio fel gwasarn, 
yna mae’n cael ei ystyried yn 
gynnyrch ac nid oes angen 
trwydded nac eithriad ar ei gyfer. 

COSTAU
Gostyngwyd costau gwellt 
ffermwyr ar gyfartaledd rhyw  
£1, 433 ac fe ostyngwyd yr amser 
o roi gwellt yn y siediau hyd at 10 
awr yr wythnos.

Ein nod cyffredinol yw 
sicrhau manteision i fio-
amrywiaeth ac i’r tirlun a 
hefyd creu refeniw er mwyn 
cynnal y rhostir ar gyfer 
y dyfodol. Mae galluogi 
ffermwyr i greu incwm neu 
arbed arian drwy fentrau o’r 
fath yn allweddol er mwyn 
rheoli tiroedd comin yn 
gynaliadwy.   

DADANSODDIAD CANLYNIAD 

Nitrogen N kg/tunnell 4.88

Ffosffad P2 O5 kg/tunnell 2.93

Potash K2O kg/tunnell 7.10

Magnesiwm MgO kg/tunnell 1.62

Sylwedd Sych kg/tunnell 336.40

pH 8.2
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DEFNYDD O WASARN RHOSTIR RHWNG 2011 - 2013
FFERM SOLFACH BRYN GORONWY BODLONDEB
Math o dda byw Cyfandirol a Buchod Sugno, 

gwartheg stôr, gwartheg 
gorffen a stoc ifanc

Mamogiaid ŵyna Cymreig 
wedi’u gwella, Moch, Gwartheg 

Buchod Limousin croes, 
gwartheg stôr, teirw pesgi, 
heffrod 

Nifer yr anifeiliaid 40 200 o famogiaid, 2 hwch, 
hwyaid a gwartheg

38

Yr amser mae’n ei gymryd i 
gario’r deunydd i’r fferm a’i 
wasgaru

1.5 diwrnod 1.5 diwrnod 1.5 diwrnod

Trwch Gwasgaru 25cm o drwch a 
chadw’r trwch hyn

Gwasgaru 30cm. Wedi gywasgu 
i 25cm

45cm wedi gywasgu i 30cm

Yr amser sy’n cael ei arbed bob 
wythnos

10 awr 4 awr 3 awr

Defnydd arferol o wellt (£30/
bêl)

60 i 70 Heston 25 Heston 50 Heston a £160 am naddion

Gwellt a ddefnyddiwyd yn 
ystod 2011/2012

3 Hestons 0 5

Costau a arbedwyd (yn 
cynnwys cludiant)

£2,000 £520 £1,120

Bodlon ei ddefnyddio eto YDI YDI YDI

Sylwadu Gwerthfawrogi arbed amser a 
chostau, mae’n cadw gwartheg 
yn lanach na gwellt

Mae moch yn mwynhau 
tyrchu ynddo.

Roedd pobl yn chwerthin ar fy 
mhen pan ddechreuais i ond 
nawr maen nhw’n gallu gweld 
y manteision.

FFERM TY’N LLAN GWARTHEG PORTH Y 
POST 

CEFFYLAU PORTH Y 
POST

Math o dda byw Cyfandirol a bustych Bustych byrgorn a buchod 
mewn ciwbyclau

Ceffylau

Nifer yr anifeiliaid 15 8 bustach 10 buwch 10

Yr amser mae’n ei gymryd i 
gario’r deunydd i’r fferm a’i 
wasgaru

1 diwrnod ½  diwrnod 2 awr

Trwch 90cm 30cm yn y sied a 15cm i mewn 
ciwbiclau,

3cm wedi lanhau bob dydd

Yr amser sy’n cael ei arbed bob 
wythnos

3 awr 2 awr AMH.

Defnydd arferol o wellt (£30/
bêl)

26 6 30 bêl o naddion coed  

Gwellt a ddefnyddiwyd yn 
ystod 2011/2012

13 0 0 naddion

Costau a arbedwyd (yn 
cynnwys cludiant)

£400 £620 £100

Bodlon ei ddefnyddio eto YDI YDI YDI

Sylwadu Defnyddiai’r defnydd gwely eto 
y flwyddyn nesa, mae o dal yn 
hollol sych

Yn cynhesach ac yn sychach 
na phapur.

Amsugno yn wych, dewis da i 
gymharu â naddion.


