Atal Ymwrthedd Llyngyriol
Mae haint llynghyriol yn y ddiadell yn medru
bod yn anodd i’w osgoi, felly mae angen bod
yn ymwybodol ohono. Mae triniaeth gwrth
llynghirol yn hynod o effeithiol, ond nid yw’n
effeithiol os oes gwrthiant llynghyriol yn
bresennol.
Mae defnydd effeithiol o SCOPS (Sustainable
Control of Parasites in Sheep) yn hanfodol
mewn adegau fel hyn. Mae yn cynnwys
pethau fel symud ŵyn pob 3 wythnos neu llai.
Mae gan y llyngyr mwyaf cyffredin cylchdro o
3 wythnos, felly mae symud ŵyn o fewn yr

Mabwysiadu agwedd, gwell gwybodaeth na
anwybodaeth pan yn profi. Gwneud profion
rheolaidd ar gyfer tawelwch meddwl,
cadarnhau effeithiolrwydd triniaethau
llynghyriol ac monitro maint y dos cywir. Os
byddwch yn penderfynu cylchdroi grwpiau
llyngyr i leihau siawns ymwrthedd, mae angen
sicrhau eich bod yn profi’r effeithiolrwydd y
cyffuriau dan sylw. Does dim pwynt cylchdroi
os nad yw’r hyn yr ydych yn cylchdroi yn
effeithiol.
Mae croeso i chi roi galwad i ni ar 01341
422212 ac byddwn yn mwy na hapus i drafod
y ffordd orau i atal yr ymwrthedd ar eich fferm.

amser yma yn lleihau siawns y llyngyr i
effeithio’r anifail.

Brechiadau rhag niwmonia mewn
llouau
Rydym wedi cael llawer o brofiadau i leihau
clefydau heintiedig ymledu yn yr amgylchedd yn
ddiweddar. Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth
gwyddonol yma yng nghyd destun llid yr
ysgyfaint mewn lloi.

Defnyddir breichiadau rhag llid yr ysgyfaint i
gryfhau’r gallu imiwnedd i wrthsefyll achosion
heintiedig o’r clwy.
Mae’n hanfodol ein bod yn brechu’n llawn
ymhell cyn cyfnod gaeafu o dan do.
Atal y clefyd yw’r ffordd orau i gadw effaith yr
haint llid yr ysgyfaint o dan reolaeth.

Mae sicrhau’r nifer gwir o wartheg o dan do yn
allweddol, ynghyd â llif aer cyson. Mae awyr
iach ac llif aer cyson yn effeithiol i leihau’r risg o
ledaenu clefyd anadlol.

A yw eich hwrdd yn perfformio ar ei
orau?
Mae hwrdd iach yn arwain at dymor wyna
effeithiol. Felly sut ydych yn medru gwella eich
siawns o berfformiad da gan yr hwrdd?

Os yw camau’n cael eu cymryd yn ddigon cynnar,
yna gellir ymateb yn gadarnhaol i lawer o’r
anhwylderau hyn mewn pryd, gan ganiatau fod
eich hwrdd yn gweithio’n effeithiol yn ystod y
tymor ymlid.
Mae’n eithriadol o bwysig sicrhau nad yw’r hwrdd

Yn gyntaf, edrychwch ar y ffitrwydd cyffredinol.
Mae hwrdd drost neu o dan ei bwysau yn medru
cael effaith negyddol ar gyfrif hâd, â yr awydd i
weithio.

yn gloff.
Rydym yn argymell fod yr hwrdd yn cael ei
archwylio o leiaf 4-6 wythnos cyn cael ei ollwng
allan. Gellir asesu ei hâd yn ystod y cyfnod yma.

Y nesaf yw iechyd deintyddol, mae hyn yn medru
effeithio ar bwysau eich hyrddod. Mae iechyd
deintyddol da fel arfer yn arwydd da o gyflwr
cyffredinol anifail.

Rhwydwaith Cymunedol Ffermwyr
Gall nosweithiau tywyll, oer fod yn anodd, yn
enwedig i'ch iechyd meddwl. Nid yw hyn yn
rhywbeth y gallwch anwybyddu. Nid yw’n
gyfrinach bod ffermio yn achosi poen a phryder,
felly mae’n andros o bwysig gwybod bod cymorth
ar gael.

Weithiau mae’n anodd gweld pethau yn gwella,
ond mae cael rhannu eich problemau gyda
person sydd yn gwrando yn medru gwneud byd o
wahaniaeth.
Gallant hefyd weithredu fel canolwyr mewn
sefyllfaoedd teuluol dwys, a helpu gyda gwaith
papur, materion yn codi gyda anifeiliaid, neu
faterion mwy personol.

Mae’r Rhwydwaith Cymunedol Ffermwyr yn
rwydwaith o wirfoddolwyr yn y gymuned
amaethyddol sydd yno i wrando ac i helpu gyda
unrhyw broblemau yr ydych yn eu gwynebu yn
eich bywyd a’ch gwaith dyddiol ar y fferm.
Does yr un broblem nad yw’n rhy fawr neu’n rhy
fach i’w anwybyddu.

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni am gymorth.
Gallwch gysylltu gyda’r FCN ar 03000 111 999.
Maent ar agor 365 diwrnod y flwyddyn o 7 o’r
gloch y bore tan 11 o’r gloch yr hwyr.
A mi allwch ddarganfod mwy drwy ymweld a’u
gwefan.
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