
 Nitrogen ar y fferm 
Nodiadau ar gyfer athrawon 

 

 

1. Y cefndir 

Mae llygredd nitrogen yn broblem fyd-eang sydd angen cael ei rheoli ar lefel leol.  Mae’n gysylltiedig â 

llawer o weithgareddau dynol, yn arbennig ffermio a thrin carthion, ac mae gwyddoniaeth yn ein helpu 

ni i ddeall beth sy’n ei achosi a beth allwn ni ei wneud i’w leihau.  Yn yr uned hon o waith byddwn yn 

edrych ar sut mae ffermwyr yn defnyddio nitrogen ar eu ffermydd, a sut y gallan nhw leihau’r llygredd 

drwy reoli gwrteithiau, slyri a thail yn ofalus. 
 

2. Y cylchred nitrogen ar y fferm: dadansoddiad data  

Dangoswch y PowerPoint, Nitrogen ar y fferm.  Mae hwn yn egluro sut mae cylchred N yn gysylltiedig â 

ffermio ac mae’n amlinellu’r cyd-destun ar gyfer trafodaeth ynglŷn â sut mae ffermwyr yn rheoli slyri, a 

bydd y disgyblion yn ymchwilio i hyn gydag enghraifft rifiadol. 
 

Tair senario 
Bydd y disgyblion yn archwilio colledion nitrogen yn dilyn gwasgaru slyri o dan dair senario, gan 

amrywio’r dull a ddefnyddir (plât tasgu neu wasgarwr band), yr amser o’r flwyddyn a’r rhagolygon 

tywydd. 

1. Gweithio drwy’r senario gyntaf fel trafodaeth yn y dosbarth, gan lenwi’r bylchau yn y tabl, ac yna 

gwneud i’r disgyblion wneud y ddau arall.  Eu rhoi mewn grwpiau, a gwneud iddyn nhw drafod y 

gwahaniaethau rhwng y tair senario yn nhermau colledion nitradau ac amonia.  Er mwyn bod yn 

gyflawn, mae’r tabl hefyd yn cynnwys ffigurau ar gyfer colledion nitrus ocsid, sy’n gysylltiedig â thir 

dwrlawn.  Arweiniwch drafodaeth yn y dosbarth ynglŷn â’r canlyniadau. 

2. Eglurwch sut mae slyri, er ei fod yn aml yn cael ei drin fel cynnyrch gwastraff, yn adnodd gwerthfawr, 

sy’n gyfoethog mewn N, P a K.  Gofynnwch iddyn nhw gwblhau Tabl 2 er mwyn dangos faint o arian y 

mae’r ffermwr yn ei arbed drwy ddefnyddio slyri yn lle gwrtaith artiffisial. 

Gwaith ymestyn:  Cyfrifwch yr arbedion cost ar gyfer y ddwy senario arall, drwy ddefnyddio’r ffigwr a 

gyfrifwyd ar gyfer cyfanswm N a chadw P a K yr un fath.  Mae’r rhain yn dangos arbedion o £308 ar gyfer 

senario 1 a £320 ar gyfer senario 2.  Mae’r 

arbedion hyn yn is nag ar gyfer senario 3, ac maen 

nhw’n gysylltiedig â mwy o lygredd.  

Gallwch chi hefyd wneud siart gylch er mwyn 
dangos beth sy’n digwydd i’r N sy’n cael ei 
wasgaru.  Mae rhywfaint ohono yn cael ei gymryd 
gan y cnwd, mae rhywfaint ohono yn cael ei golli 
drwy amrywiol ffyrdd ac mae’r gweddill yn parhau 
fel N organig yn y pridd. 
 



Atebion 

Trafodaeth ynghlyn â’r tair senario 

Senario Ffactorau Colledion N  

Mae’r tanc yn llawn, felly maen nhw angen ei 
wagio yn gyflym, er ei bod yn fis Ionawr.  Maen 
nhw’n ei wasgaru ar raddfa o 90 m3/ha, ar gae o 
laswellt.  Maen nhw’n defnyddio gwasgarwr plât 
tasgu, ac mae hi’n glawio yn drwm yn 
ddiweddarach y diwrnod hwnnw. 

Mae trwytholchi yn uchel oherwydd nad yw’r 
glaswellt yn tyfu ym mis Ionawr, a bydd y glaw yn 
golchi’r nitradau allan o’r pridd.  Mae anweddiad 
yr amonia yn isel, er eu bod yn defnyddio 
gwasgarwr plât tasgu, oherwydd bod y glaw yn 
golchi’r slyri oddi ar y glaswellt. 

Senario 2:  Maen nhw’n buddsoddi mewn tanc 
mwy, ac felly gallan nhw ddisgwyl tan fis Mawrth 
ac yna’i wasgaru ar y glaswellt ar raddfa 
90m3/ha, drwy ddefnyddio gwasgarwr plât tasgu 
unwaith eto.  Y tro hwn mae’r tywydd yn sych, ac 
yn wyntog iawn hefyd. 

Mae’r glaswellt yn tyfu yn gyflym ac felly mae’n 
amsugno’r nitradau, ac oherwydd bod y tywydd 
yn sych, nid oes unrhyw drwytholchi.  Fodd 
bynnag, mae llawer o amonia yn cael ei golli gan 
fod y tywydd yn gynhesach, mae’n wyntog iawn 
ac mae’r slyri yn cael eu chwistrellu drwy’r awyr, 
sydd i gyd yn cynyddu anweddiad amonia. 

Maen nhw'n ei gadw tan ganol mis Ebrill, a'r tro 
hwn maen nhw'n rhannu'r cais yn ddau 
gymhwysiad o 45 m3/ha. Maent yn defnyddio'r 
cyntaf yng nghanol mis Ebrill yn dilyn y toriad 
cyntaf o silwair, a'r ail ddiwedd mis Mai yn dilyn 
yr ail doriad. Maent yn ei gymhwyso gan 
ddefnyddio gwasgarwr band sy'n gosod y slyri yn 
uniongyrchol i'r pridd. Nid oes gwynt ar y naill 
ddiwrnod na'r llall, ac mae glaw ysgafn yn dilyn y 
cymhwysiad slyri cyntaf. 

Mae trwytholchi yn isel oherwydd bod y glaswellt 
yn tyfu'n gyflym ac mae'r pridd yn sychach yn y 
gwanwyn. Mae colledion amonia yn isel 
oherwydd bod y slyri yn cael ei gymhwyso gyda 
chymhwysydd band eang (gan leihau 
arwynebedd slyri agored) ac mae'r glaw ysgafn yn 
helpu i olchi'r slyri i'r pridd. 

  

Tabl 1 Tynged y nitrogen a ddefnydiwyd, mewn kg/ha (atebion mewn print bras) 

 Senario 1 Senario 2 Senario 3 

Y slyri a ddefnyddiwyd   Cymhwysiad 1 Cymhwysiad 2 

Amcangyfrif o gyfanswm N (A) 234 234 117 117 

Colledion     

Trwytholchi nitradau 47 0 0 0 

Anweddiad amoniwm 8 45 5 18 

Dadnitreiddio (N2O a N2)  8 5 4 3 

Cyfanswm colledion N 63 50 9 21 

% N a gollwyd 27 12 8 18 

Ar gael ar gyfer y cnwd     

Y cnwd hwn 46 59 46 36 

Y cnwd nesaf, eleni 8 8 4 0 

Cyfanswm N a gymerwyd gan y 
cnydau (B) 

54 67 50 36 

Effeithlonrwydd nitrogen     

B/A x 100% 20% 25% 39% 31% 

 



Tabl 2: Arbedion cost ar gyfer senario 3 

Maetholyn Dadansoddiad slyri 
mewn kg/tunnell 

Y swm sydd ar gael 
i’r cnwd kg/ha 

Gwerth 
mewn c/kg 

Arbedion i’r 
ffermwr mewn 
£/ha (£ agosaf) 

Cyfanswm N 2.6 86 [50 + 36, tabl 1] 90 77 

P2O5 - ffosffad 1.2 108  80 86 

K2O 3.2 288 60 173 

   Cyfanswm 
yr arbedion 

336 

 

Mae'r tabl hwn yn defnyddio prisiau safonol i ddangos faint fyddai'r ffermwr wedi gorfod ei dalu pe 

byddent yn prynu'r N, P a K fel gwrtaith. 

3. Trafodaeth: Beth allwn ni ei wneud ynglŷn â llygredd N? 
Sut ydym ni yn ymdrin â llygredd N?  Yn gyntaf, ceir atebion technegol.  Un o’r rhain yw gwell defnydd o 

slyri a gwrteithiau, ac rydym wedi ymchwilio i’r rhain uchod.  Mae eraill yn cynnwys cadw gwartheg i 

ffwrdd o ddyfrffosydd a phlannu cnydau gorchuddio a fydd yn amsugno’r nitrogen ychwanegol.   Dull 

pwysig arall yw ffermio manwl, lle mae ffermwyr yn defnyddio technoleg fel dronau a GPS, ynghyd â 

dadansoddi’r pridd, er mwyn cyflawni’r swm union gywir o wrtaith i bob metr sgwâr o gae. 

Fodd bynnag, gall yr atebion hyn fod yn ddrud iawn i ffermwyr, o’i gymharu â’r incwm y maen nhw’n ei 

gael wrth werthu bwyd.  Rydym ni angen edrych ar ffactorau gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd 

hefyd.   Mae tri dull o leiaf yma. 

Mae un yn rheoliad gan y llywodraeth gyda rheolau a chosbau.   O dan ddeddfwriaeth yr UE, mae hyn 

yn golygu Parthau Perygl Nitradau (Nitrate Vulnerable Zones, NVZ), sy’n cael ei egluro yma:   

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/posts/parthau-perygl-nitradau-nvzs. Mae llawer o 

ffermwyr yn gwrthwynebu NVZs, gweler er enghraifft: 

https://www.walesfarmer.co.uk/news/17473715.legal-challenge-to-wales-nvz-plans/.  

Dull arall yw talu i ffermwyr i reoli N yn well, sy’n rhan o ddull o’r enw Talu am Wasanaethau 

Ecosystemau (Payment for Ecosystem Services, PES), gweler https://llyw.cymru/prosiectau-taliadau-am-

wasanaethau-ecosystem-pes. Mae hyn hefyd yn ddadleuol.  Sut ydych chi’n rhoi pris ar natur? Pwy sy’n 

talu?  Sut ydych chi’n mesur y buddion?  Un enghraifft o PES yw cynllun masnachu maetholion BRICS 

sy’n cael ei ddatblygu yn Sir Benfro. 

 

Dull arall yw lleihau faint o N sy’n cylchdroi yn y system drwy gyfuniad o ffactorau fel: 

• Lleihau’r nifer o anifeiliaid yr hectar (dwysedd y stoc) 

• Plannu codlysiau fel meillion er mwyn sefydlogi N yn fiolegol a thrwy hynny leihau’r defnydd o 

wrtaith; 

• Torri i lawr ar fwydydd anifeiliaid sy’n uchel mewn protein, drwy eu tyfu nhw ar y fferm neu 

fwydo anifeiliaid gyda diet sy’n fwy cyfoethog mewn glaswellt a silwair; 

• Defnyddio system o gylchdroi cnydau lle mae da byw yn pori yn digwydd bob yn ail gyda 

chnydau âr sy’n gallu amsugno maetholion ychwanegol. 

https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/posts/parthau-perygl-nitradau-nvzs
https://www.walesfarmer.co.uk/news/17473715.legal-challenge-to-wales-nvz-plans/
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Efallai y bydd gan y systemau hyn gost i'r ffermwr, gan gynnwys cynnyrch is weithiau, ond os yw’r 

cynnyrch a ddaw ohonyn nhw’n gallu cael eu hardystio, yna gellir eu gwerthu am bris uwch.  Mae’r rhai 

o’r labeli y gallwch chi eu gweld mewn siopau yn cynnwys: 

Organig:  mae’r cynlluniau hyn yn gosod cyfyngiadau i ddwysedd stocio, nid ydyn nhw’n caniatáu 

gwrteithiau synthetig ac maen nhw’n cyfyngu ar fwydydd sy’n uchel mewn protein a ellir eu rhoi i 

ddefaid a gwartheg.  Gweler er enghraifft https://www.soilassociation.org/our-standards/. 

LEAF Marque: yma, mae gofyn i ffermwyr adrodd am eu cynnydd yn erbyn naw egwyddor o Reolaeth 

Fferm Integredig sy’n cynnwys rheoli llygredd, ffrwythlondeb y pridd a chadwraeth natur.  Gweler 

https://leafuk.org/farming/integrated-farm-management a https://leafuk.org/eating-and-living/leaf-

marque.  

Pasture-fed Livestock Association: Mae’r sefydliad hwn yn ardystio ffermwyr, cigyddion a llaethdai am 

gynnyrch sy’n dod oddi wrth anifeiliaid sy’n cael eu bwydo yn gyfan gwbl ar laswellt, gwair a silwair, heb 

unrhyw fwydydd sydd wedi cael eu mewnforio.   Gweler https://www.pastureforlife.org.  

Pam talu mwy am eich bwyd os nad oes rhaid? Mae'n bwysig cofio nad yw cost bwyd yn y siopau yn 

adlewyrchu gwir gost ei gynhyrchu, gan gynnwys rheoli llygredd. Am esboniad gyda fideo, gweler 

https://sustainablefoodtrust.org/key-issues/true-cost-accounting/.  

 

4. Ymchwiliadau bywyd go iawn 

Siaradwch â gweithiwr proffesiynol 
Gwahoddwch ffermwr i mewn i’r dosbarth a gofynnwch iddo sut mae yn rheoli ei slyri, tail a gwrtaith.  

Beth mae’n ei wneud ar ei fferm a pham?  Pa rwystrau mae o’n eu profi wrth atal llygredd.  Gallwch 

wahodd pobl eraill hefyd sy’n cael eu heffeithio gan lygredd N, fel pysgotwyr a biolegwyr dŵr croyw. 

Ewch i ymweld â fferm 
Gall disgyblion sy’n ymweld â fferm da byw gydag anifeiliaid dan do weld sut mae slyri yn cael ei gasglu 

a’i storio a gallan nhw ofyn i’r ffermwr sut mae’n ei ddefnyddio ar ei dir. Mae hyn yn gyfle yn ogystal i 

ymdrin ag agweddau eraill o’r cwricwlwm, gan gynnwys gwaith maes ecoleg.  Er mwyn helpu i ddod o 

hyd i fferm, cysylltwch â LEAF drwy fynd i https://education.leafuk.org/.  

Profion ar briddoedd 
Gellir defnyddio stribedi profi nitradau, fel y rhai sy’n cael eu gwerthu ar gyfer eu defnyddio gydag 

acwaria, er mwyn darganfod llygredd nitradau mewn nentydd mewn ardaloedd tra llygredig, neu gyda 

hydoddiannau nitradau sydd wedi cael eu paratoi yn y dosbarth. 

Oherwydd bod rheoli maetholion yn dda yn cael ei adlewyrchu yn iechyd y pridd, mae’n werth palu twll 

pridd ar dir yr ysgol, neu ar ymweliad â fferm, er mwyn gwerthfawrogi bod hwn yn adnodd pwysig iawn.  

Mae pridd iach yn cynnwys digon o bryfed genwair, mae’n friwsionllyd ac yn awyredig ac yn gyfoethog 

mewn sylweddau organig.  Er mwyn cael syniadau, ewch i https://www.soils.org.uk/ neu cwblhewch 

Arolwg Priddoedd OPAL, https://www.opalexplorenature.org/soilsurvey (dwyieithog).  

https://leafuk.org/eating-and-living/leaf-marque
https://leafuk.org/eating-and-living/leaf-marque
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Nodylau Gwraidd 
Palwch dywarchen gydag ychydig o feillion ynddi, a gallwch chi weld y nodylau gwraidd yn hawdd; maen 

nhw’n binc ac yn 1-2mm o hyd.  Gallwch chi hefyd weld nodylau ar blanhigion pys a ffa. 

Adnoddau ychwanegol 
I gael rhagor o wybodaeth am hanes a chyd-destun gwrtaith nitrogen, gweler 

https://www.bbc.co.uk/news/business-38305504. 

Gallwch chi lawrlwytho meddalwedd MANNER yma, a dyfeisio eich senarios eich hunain 

http://www.planet4farmers.co.uk/Manner.aspx.    

Gweler yn ogystal y Farm Crop App ar gyfer fersiwn symlach y gall disgyblion ei defnyddio, 

https://www.swarmhub.co.uk/managing-manures/the-farm-crap-app/   

RB209, Nutrient Management Guide yr AHDB yw’r canllawiau swyddogol ar gyfer ffermwyr 

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/rb209-section-1-principles-of-nutrient-management-and-

fertiliser-use.  

Mae gan ‘Tried & Tested’ hefyd Gynllun Rheoli Maetholion da iawn gan gynnwys templed a allai fod yn 

addas i fyfyrwyr ei ddefnyddio.http://www.nutrientmanagement.org/ 

Mae llygredd N yn y newyddion yn aml ac mae llawer o safbwyntiau i’w cael ar-lein.  Mae gan ffermwyr, 

pysgotwyr, cadwraethwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru – i gyd rhywbeth i’w ddweud a gall 

disgyblion edrych ar-lein i gael syniadau er mwyn cwblhau’r tabl trafodaeth. 

Am fwy o wybodaeth am fasnachu maetholion yn Sir Benfro, gweler 

https://sustainablefoodtrust.org/articles/local-cooperation-offers-a-solution-for-nitrate-pollution-in-

pembrokeshire/.  

Am unrhyw ymholiadau technegol yn ymwneud â'r dadansoddiad data, cysylltwch â Dr Lizzie Sagoo, 

Prif Wyddonydd Pridd yn ADAS, Lizzie.Sagoo@adas.co.uk. 

 

YouTube  
Mae ffermwr Rob Kynaston yn egluro rheoli maetholion ar ei fferm https://youtu.be/dVxWHOERSSw   

Maetholion ar y fferm yn Rothamsted Research https://www.youtube.com/watch?v=8vZTSvYBtvg  

Defnyddio slyri, gan AHDB - https://www.youtube.com/watch?v=hQOnB7OFYUc 

Llygredd amonia o amaethyddiaeth yng Ngogledd Iwerddon 

https://www.youtube.com/watch?v=inn9DhWajCs 

Cydnabyddiaethau   
Hoffwn ddiolch i Dr Lizzie Sagoo yn ADAS am help i ddatblygu'r dadansoddiad data, a phartneriaid yn y 

prosiect BRICs, yn enwedig Tim Brew a Michael Smith. 

Adnodd gan LEAF Education Cymru a Fforwm Arfordir Penfro 

https://education.leafuk.org / https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/  
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Cysylltu â meysydd llafur Gwyddoniaeth CBAC ar gyfer TGAU 

Sgiliau:  Dadansoddi data, gweithio yn wyddonol (trafod y defnyddiau economaidd ac amgylcheddol, yn 
seiliedig ar werthusiad tystiolaeth a dadleuon). 

1. Gwyddoniaeth, Dwyradd 

1.6 Ecosystemau ac effaith dyn ar yr amgylchedd: 

(d) y materion sy’n ymwneud â’r gofyn i gydbwyso’r angen dynol am fwyd a datblygiad economaidd ag 
anghenion bywyd gwyllt  

(dd) manteision ac anfanteision dulliau ffermio dwys: defnyddio gwrteithiau, plaleiddiaid, rheoli clefydau 
a dulliau batri i gynyddu cynnyrch  

(ff) y ffaith bod carthion heb eu trin a phlaleiddiaid yn gallu rhedeg i mewn i ddŵr ac achosi i blanhigion 
ac algâu dyfu'n gyflym, yna mae'r rhain yn marw ac yn dadelfennu, mae nifer y microbau, sy'n eu 
hymddatod (eu torri i lawr), yn cynyddu gan ddefnyddio mwy eto o'r ocsigen sydd wedi'i hydoddi yn y 
dŵr a gall anifeiliaid sy'n byw yn y dŵr fygu. 

2. Bioleg 

Fel gyda’r Dwyradd, ynghyd â’r haen uchaf:  1.6 (f) ) y gylchred nitrogen: caiff nitrogen ei ailgylchu hefyd 
drwy weithgarwch bacteria pridd a ffyngau sy’n gweithredu fel dadelfenyddion, yn trawsnewid proteinau 
ac wrea yn amonia; trawsnewid amonia yn nitradau sy’n cael eu hymlifo gan wreiddiau planhigion a’u 
defnyddio I wneud protein newydd; sefydlogi nitrogen, lle mae nitrogen o'r aer yn cael ei drawsnewid yn 
nitradau; y ffactorau a allai arwain at ddadnitreiddiad. 

 

3. Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gradd Unigol 

1.3.3  Trosglwyddo ac ailgylchu maetholion: 

(g) mae maetholion sy’n cael eu rhyddhau yn ystod pydredd, e.e. nitradau, a bod organebau eraill yn 
cymryd y maetholion hyn wedyn gan greu cylchredau maetholion; bod y prosesau sy’n tynnu defnyddiau 
yn cael eu cydbwyso gan brosesau sy’n dychwelyd defnyddiau mewn cymuned sefydlog. 

Haen uwch: (ng) bod nitrogen hefyd yn cael ei ailgylchu drwy weithgaredd bacteria pridd a ffyngau sy’n 
gweithredu fel dadelfenyddion, gan droi proteinau ac wrea i amonia; mae amonia yn cael ei drawsnewid 
yn nitradau sy’n cael eu cymryd gan wreiddiau planhigion a’u defnyddio i wneud protein newydd. 

1.4 Diogelu ein hamgylchedd 

(b) twf cyflym ffotosyntheseiddwyr, planhigion ac algâu, mewn dŵr oherwydd carthion heb eu trin a 
gwrteithiau; marwolaeth planhigion ac algâu, a’r microbau sy’n eu torri i lawr, yn cynyddu gan 
ddefnyddio mwy eto o’r ocsigen sydd wedi’i hydoddi yn y dŵr; a gall anifeiliaid fygu, yn eu plith pysgod 
sy’n byw yn y dŵr. 

4. Gwyddoniaeth Gymhwysol, Dwyradd 

Fel Gradd Unigol, a hefyd: 3.2 Bwyd ar gyfer y dyfodol.  

(e) y gwahaniaethau (dulliau cynhyrchu, cynnyrch, costau cynhyrchu) rhwng ffermio dwys a ffermio 
organig; effaith plaleiddiaid a gwrteithiau ar yr amgylchedd; gwahaniaethau barn am foeseg y dulliau 
cynhyrchu bwyd hyn. 


