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Ynglŷn â Hybu Cig Cymru (HCC)
Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu cig coch yng
Nghymru ac am ddatblygu’r diwydiant cig coch yng Nghymru. Ei genhadaeth yw datblygu
marchnadoedd proffidiol a chynaladwy ar gyfer cig oen Cymru, bîff Cymru a phorc er budd yr
holl randdeiliaid yn y gadwyn gyflenwi.
Pum nod strategol HCC yw:
•

Hyrwyddo cynhyrchion cig Cymru yn effeithiol

•

Creu cynhyrchion gwahaniaethol cryf

•

Gwella ansawdd a chost effeithiolrwydd wrth gynhyrchu cig coch Cymru

•

Cryfhau’r gadwyn cyflenwi cig coch

•

Rhoi gwybod am weithgareddau HCC a materion yn ymwneud â’r diwydiant

Mae’r llyfryn hwn yn rhan o gyfres o gyhoeddiadau wedi’u cynhyrchu gan dîm HCC ar gyfer
Datblygu’r Diwydiant.
Mae’r Tîm Datblygu’r Diwydiant yn delio ag amrediad o faterion sy’n cynnwys:
•

Trosglwyddo Technoleg

•

Ymchwil a Datblygu

•

Gwybodaeth am y farchnad

•

Hyfforddi

•

Ffermydd arddangos

•

Meincnodi

Hybu Cig Cymru (HCC)
Blwch SP 176, Aberystwyth
Ceredigion SY23 2YA
Ffôn: 01970 625050 Ffacs: 01970 615148
info@hccmpw.org.uk

www.hccmpw.org.uk

Ni chaniateir atgynhyrchu unrhyw ran o'r cyhoeddiad hwn na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull heb ganiatâd
ysgrifenedig ymlaen llaw gan y cwmni. Er y cymerwyd pob gofal rhesymol wrth ei baratoi, ni roddir sicrwydd
ynghylch ei gywirdeb, ac ni dderbynnir cyfrifoldeb dros unrhyw golled neu ddifrod a achosir trwy ddibynnu ar
unrhyw ddatganiad neu anwaith yn y cyhoeddiad hwn.
Yr holl Gynnwys Technegol © Gwasanaethau Bridio Signet MLC
Dylunio ©Hybu Cig Cymru 2007
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1. Gwneud y defnydd gorau o loi bîff
Mae enillion cynhyrchwyr llaeth dan bwysau. Mae hyn yn golygu fod pob cynhyrchwr yn chwilio am
ffyrdd o wneud eu busnes yn fwy effeithlon, lleihau costau a chynyddu enillion. I’r cynhyrchwyr
llaeth hynny sy’n prynu tarw bîff neu’n rhoi semen tarw bîff, mae sawl ffordd o wella enillion. Yn
anad dim, maent yn ymwneud â dewis y tarw bîff cywir a fydd yn gadael nid yn unig loi bîff uchel eu
gwerth ond lloi hefyd a fydd yn cael eu geni’n brydlon heb unrhyw anawsterau lloia.
Bydd dewis y tarw cywir neu’r semen cywir yn cael effaith bwysig ar broffidioldeb eich busnes.
Ar gyfer buches â 100 o fuchod â hanner ohonynt yn cael tarw bîff, gallai’r incwm ychwanegol o'r
lloi fod yn £480 neu £1920 yn ystod oes y tarw.
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2. Manteision
Mae lloi o darw â Gwerthoedd Bridio Tybiedig (EBVau) uchel ar gyfer nodweddion bîff yn tyfu’n
gynt, mae ganddynt well cyhyrau a llai o fraster na lloi o deirw ag EBVau is. Mae defnyddio tarw ag
EBVau uwch na’r cyffredin ar gyfer nodweddion lloia yn debygol o olygu llai o anawsterau lloia,
gyda manteision enfawr i’r fuwch a’r llo.
Mewn gwirionedd, mae'r manteision o ddefnyddio teirw bîff sy’n perfformio ar frig eu brid yn golygu
llu o fanteision ledled y gadwyn cyflenwi bîff. Mae’r ffermwr llaeth wedi lleihau’r problemau lloia, sy'n
golygu fod y fuwch yn fwy ffrwythlon a'r llo yn fwy egniol. Mae’r llo yn tyfu’n well a dylai gynhyrchu
gwell carcas. Bydd hyn yn cael ei adlewyrchu mewn gwell pris yn y farchnad, un ai os yw’r llo’n
cael ei werthu ar gyfer bridio, pesgi neu ladd.

3. Pam defnyddio gwybodaeth enetig?
Does dim gwahaniaeth pa mor dda yw’ch system reoli neu gynhyrchu – mae’n rhaid cael yr
amgylchedd iawn os yw anifail bîff yn mynd i berfformio hyd eithaf ei botensial genetig. Pam
buddsoddi mewn bwyd, mewnbynnau milfeddygol, peirannau ac adeiladau os nad oes modd i’r
anifeiliaid wneud y defnydd gorau ohonynt?
Bydd dewis tarw ar sail ei botensial bridio (rhinweddau genetig) yn golygu fod gan ei epil y
potensial i berfformio’n dda. Mae gwybodaeth enetig ar ffurf y Gwerthoedd Bridio Tybiedig
(EBVau) a Mynegrifau Dewis a ddisgrifir yn y daflen hon yn rhoi syniad o botensial bridio tarw
waeth beth yw’r ffactorau sy’n ymwneud â rheoli a’r amgylchedd.
Gall stocmon da wneud i darw â rhinweddau genetig isel ymddangos yn dda, a gall tarw â
rhinweddau genetig uchel ymddangos yn darw cyffredin mewn buches fasnachol. Mae asesu tarw
â’r llygad yn ddefnyddiol er mwyn archwilio traed, coesau, ceilliau, dannedd, etc., ond nid oes modd
dweud pa mor dda y bydd epil y tarw’n perfformio.

4. Beth yw Gwerthoedd Bridio Tybiedig (EBVau) a Mynegrifau?
Mae Gwerthoedd Bridio Tybiedig (EBVau) yn rhoi syniad o botensial bridio tarw ar gyfer nodwedd
benodol. Cânt eu mynegi yn yr un unedau â'r nodwedd a gynrychiolir ganddynt, ee, kg ar gyfer
pwysau byw, a chânt eu mynegi mewn perthynas â llinell sylfaen gyffredin a bennwyd yn 1980.
Mae EBVau yn offer sy’n caniatáu bod yn broffesiynol wrth ddewis teirw bridio. Mae EBVau ar gael
ar gyfer semenu artiffisial a theirw cyplysu ac mae modd eu defnyddio i ddewis tarw ar gyfer
gwartheg magu i gynhyrchu bîff dethol (nodweddion tarw terfynol) neu ar gyfer buchod magu i fod
yn anifeiliaid cyfnewid yn y fuches sugno (nodweddion tarw mamol).
Mae Gwerthoedd Bridio Tybiedig (EBVau) yn disgrifio potensial genetig anifail bîff.
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5. Mynegrifau Dewis
Mae Mynegrifau Dewis yn gyfuniad o EBVau a gafodd eu rhoi mewn grŵp er mwyn ei gwneud yn
haws i ddewis teirw ar gyfer amcan bridio penodol.
Er enghraifft:
•

Gwerth Bîff mynegrif tarw terfynol, sy’n galluogi dosbarthu anifeiliaid yn ôl yr enillion
ariannol a ddisgwylir o garcasau ei epil

•

Gwerth Lloia: asesiad cyffredinol o’r manteision economaidd a lles sy’n debygol mewn cysylltiad
â lloia. Mae Gwerthoedd Positif Uchel yn dynodi anifeiliaid heb lawer o anawsterau lloia a chyfnod
cyfebru byr, a fydd yn golygu bod angen llai o gymorth adeg lloia a’i bod yn haws ail-fridio

Mae mynegrifau eraill ar gael ar gyfer teirw terfynol ac maent yn wahanol ar gyfer pob brid, ee,
Mynegrif Cynhyrchedd Tarw Terfynol, Mynegrif Cynnyrch Carcas, a Mynegrif Terfynol. Mae
Mynegrifau ar gael hefyd i asesu nodweddion mamol tarw, ee, Gwerth Mamol, ond bwriadwyd y
rhain ar gyfer bridio anifeiliaid benyw cyfnewid o fuchod sugno ac fel arfer maent yn llai priodol ar
gyfer dewis teirw bîff ar gyfer y fuches odro.

Ni ellir cymharu EBVau a mynegrifau ar draws bridiau gwahanol, dim ond o fewn yr un brid.
Am na fydd geneteg tarw ond byth yn gyfrifol am hanner potensial genetig ei epil (daw'r hanner
arall o’r fam) yna mae’n rhaid haneru EBVau a mynegrifau er mwyn amcangyfrif y gwerth genetig y
bydd tarw’n ei drosglwyddo i’w loi.
Bydd disgwyl i darw â Gwerth Bîff o +20 gynhyrchu lloi sydd, ar gyfartaledd, yn werth
£10 yn fwy adeg eu lladd na lloi o darw â Gwerth Bîff o 0.
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Mae’r system ar gyfer gwerthuso gwartheg bîff yn enetig yn debyg iawn i'r system ar gyfer
gwartheg godro:

6. Cymharu dangosyddion genetig bîff a llaeth:
Bîff

Llaeth

Nodiadau

Gwerthoedd Bridio Tybiedig
(EBVau)

Gallu Trosglwyddo
Disgwyliedig (PTA)

Yn caniatáu dosbarthu anifeiliaid o
fewn y brid ar gyfer rhinweddau
genetig nodwedd benodol.

Mynegrifau Dewis, ee,
Gwerth Bîff
Gwerth Lloia
Mynegrif Cynnyrch Carcas

Mynegrifau Dewis ee,
Mynegrif Elw
Cynnyrch (£PIN)
Mynegrif Oes Fridio
Broffidiol (£PLI)

Mae mynegrifau dewis yn helpu
cynhyrchwyr i gyflawni amcan bridio
trwy ddewis ar sail cydbwysedd o
nodweddion gwahanol.

Cywirdeb

Dibynadwyedd

Canllaw i’r graddau y gellir dibynnu
ar werth genetig

7. Pa mor Ddibynadwy yw EBVau?
Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae Gwerthoedd Bridio Tybiedig (EBVau) yn tybio potensial bridio
tarw. Cânt eu cyfrifo o gofnodion perfformiad epil a pherthnasau tarw ac o’r herwydd maent yn
debygol o newid wrth i ragor o gofnodion gael eu cyflwyno. Rhoddir cywirdebau wrth ochr EBVau
ac maent yn dynodi pa mor debygol yw EBV o newid wrth i ragor o wybodaeth gael ei gynnwys.
Mae cywirdebau o dros 70% yn awgrymu graddau uchel o ddibynadwyedd.
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8. Sut dylai’r Cynhyrchwr Llaeth ddefnyddio EBVau a Mynegrifau?
Ar gyfer buchod llawn-dwf:
•

Chwiliwch am deirw â Gwerth bîff cyffredinol uchel neu fynegrif Tarw Terfynol ag EBVau
twf a chyhyrwddu da, byddwch yn ymwybodol o’r Gwerth Lloia, a chwiliwch am EBVau
Rhwyddineb Lloia positif (uniongyrchol)

•

Mae arolygon lloia a wnaed gan gwmnïau semen hefyd yn darparu arweiniad da i rwyddineb
lloia, cyfnod cyfebru ac ansawdd sy’n gysylltiedig ag epil tarw penodol

Ar gyfer heffrod ac anifeiliaid ag anawsterau lloia:
•

I ddechrau, chwiliwch am EBVau Rhwyddineb Lloia positif (uniongyrchol), Cyfnod Cyfebru a
Phwysau Geni negyddol – dylai’r Gwerth Lloia fod yn y 25% uchaf neu well, yn enwedig yn y
bridiau teirw terfynol mwyaf datblygedig

•

Yna ceisiwch wneud y defnydd gorau o’r Gwerth bîff heb amharu ar y rhwyddineb lloia.
Eto, gall yr arolygon lloia a wnaed gan y cwmnïau semen ddarparu gwybodaeth ychwanegol am
deirw semenu artiffisial

Dewis yr EBVau cywir ar gyfer eich system
Mae nifer o EBVau ar gael ar gyfer teirw wedi’u cofnodi (gweler Atodiad 2). Yn hytrach nag edrych ar
yr holl ffigurau, mae’n well canolbwyntio ar yr EBVau sydd fwyaf perthnasol i’ch system gynhyrchu.
Tabl 1: Dewis EBVau ar gyfer system gynhyrchu benodol
System

EBVau Pwysig

Amcan

Rhwyddineb Lloia Positif (uniongyrchol)
Cynhyrchu lloi X bîff i’w
Pwysau Geni negyddol/cyfartalog
gwerthu ar gyfer magu a
Cyfnod Cyfebru Negyddol
phesgi
Trwch cyhyrau positif

Anelu at fridio lloi â chydffurfiad
da, sy’n geni’n rhwydd heb
gyfnod cyfebru estynedig, a
fydd yn tyfu’n dda.

Cynhyrchu lloi X bîff i’w
gwerthu ar gyfer magu a
phesgi ar y fferm gartref
a’u gwerthu ar ôl gorffen
pesgi.

Rhwyddineb Lloia Positif (uniongyrchol)
Pwysau Geni Negyddol
Cyfnod Cyfebru Negyddol
Twf 400 niwrnod positif
Trwch cyhyrau positif

Anelu ar fridio lloi sy’n geni’n
rhwydd heb gyfnod cyfebru
estynedig a fydd yn tyfu’n dda
ac a fydd â chydffurfiad da.

Cynhyrchu lloi benyw x
bîff benyw i fod yn
anifeiliaid cyfnewid yn y
fuches sugno

Rhwyddineb Lloia Positif (uniongyrchol)
Rhwyddineb Lloia Positif (mamol)
Pwysau Geni Negyddol
Cyfnod Cyfebru Negyddol
Trwch cyhyrau positif
Twf 200 niwrnod positif
Ysbaid lloia negyddol
Oes fridio a hirhoedledd positif

Anelu at fridio lloi â chydffurfiad
da sy’n geni’n rhwydd heb
gyfnodau cyfebru estynedig a
fydd wedyn yn gallu lloia’n
rhwydd eu hunain, dod yn
gyflo’n gyflym a chael oes fridio
hir.
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9. Sut i brynu tarw gan ddefnyddio EBVau
1. Gwnewch restr fer o’r teirw sydd ar gael â Gwerth Bîff neu Fynegrif Tarw terfynol yn 25% uchaf
y brid penodol
2. Dewiswch deirw â'r EBVau positif gorau ar gyfer rhwyddineb lloia, cyfnod cyfebru negyddol ac
EBVau Pwysau Geni negyddol/cyfartalog i wneud yn siŵr fod lloi’n cael eu geni’n rhwydd ac yn
brydlon. Yn ail, chwiliwch am EBVau positif ar gyfer cyhyredd a thwf
3. Bwriwch olwg dros yr holl deirw sydd ar eich rhestr fer i weld a yw, er enghraifft, eu traed,
coesau, ceilliau, etc. yn holliach, gan osgoi unrhyw darw sydd â phroblem
4. Prynwch y tarw gorau y gallwch ei fforddio sydd ar ôl ar eich rhestr fer, gan ystyried statws
iechyd y fuches o'r lle mae'r tarw'n dod
Mae gwybodaeth EBVau a mynegrifau ar gael gan fridiwr y tarw os yw’n cadw cofnodion, o’r
gymdeithas frid berthnasol neu ambell waith o’r Gwasanaethau Bridio perthnasol (Atodiad 1).

10. Pa mor dda y mae EBVau yn gweithio ar y fferm?
Mae’r manteision o ddefnyddio teirw ag EBVau uwchraddol yn amlwg o berfformiad eu lloi a’r
lleihad yn yr anawsterau adeg lloia a’r gwelliant wedyn yn ffrwythlondeb y fuwch.
•
•
•
•
•

Cynnydd ym mhwysau’r carcas
Cynnydd yn y ganran lladd
Gwell cydffurfiad
Rhagor o garcasau coch
Gwell enillion

Isod, gwelir rhai enghreifftiau o ganlyniadau fferm go iawn.
Tabl 2: Twf a pherfformiad carcas

6

Safle yn y Brid
ar gyfer
nodweddion
twf a charcas

Pwysau
lladd
(kg)

Dyddiau
cyn
lladd

Pwysau
carcas

Sgôr
cydffurfiad

Sgôr
braster

Gwerth
ychwanegol

Tarw A

10% Uchaf

568

491

314

5.18

3.41

+£17.10

Tarw B

25% Isaf

546

482

298

5.03

3.61
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Tabl 3: Perfformiad Pwysau Geni a Rhwyddineb Lloia
Safle yn y brid ar
gyfer pwysau geni a
rhwyddineb lloia

Pwysau geni
gwell na’r
cyffredin

Lloia heb
gymorth

Gwerth ychwanegol
y fuwch yn y fuches

Tarw W

25% Uchaf

12%

67%

£7.41*

Tarw X

10% Isaf

29%

51%

* Amcangyfrif o’r manteision sy’n gysylltiedig â chynnydd mewn goroesedd lloi a ffrwythlondeb buchod
ynghyd â llai o gostau milfeddygol a llafur
•
•
•
•

Lloi ysgafnach adeg eu geni
Llai o loia â chymorth
Gwell enillion
Llai o gostau

11. Y Meincnod Brid a Mynegrifo EBV
Yn ogystal â gwybodaeth am deirw unigol, mae’n ddefnyddiol cyfeirio at y meincnod brid. Mae’r
Meincnod Brid yn rhoi dadansoddiad canraddol o’r EBVau yn y brid, gan alluogi prynwyr i weld beth yw
safle teirw o fewn eu brid ar gyfer pob nodwedd. Dangosir enghraifft o feincnod brid yn Nhabl 4.
Tabl 4: Meincnod Brid
NODWEDD

ISAF

CYFARTALEDD

UCHAF

1%

10%

25%

Y BRID

25%

10%

1%

LM-4C

LM-1C

LM0C

LM1C

LM2C

LM3C

LM5C

Llaeth 200 niwrnod (kg)

-7

-3

-2

0

1

3

6

Twf 200 niwrnod (kg)

-8

0

5

12

18

24

37

Twf 400 niwrnod (kg)

-13

0

10

21

31

41

63

Sgôr Cyhyredd (ptiau)

-0.3

0

0.1

0.3

0.6

0.8

1.2

Trwch Cyhyrau (mm)

-1.4

-0.1

0.5

1.3

2.1

3.0

4.7

Trwch Braster (mm)

0.4

0.1

0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.5

Gwerth bîff

LM0

LM6

LM11

LM16

LM20

LM25

LM34

Gwerth Lloia

Mae rhai bridiau yn y DG wedi mabwysiadu dull o fynegrifo EBVau. Mae’r system hon yn troi pob EBV
yn ffigur rhwng 70 a 130, gan gadw 100 yn werth cyfartalog i'r brid. Cyflwynir yr wybodaeth hon ar
gardiau arwerthiant ac mewn catalogau arwerthiant, a dangosir enghraifft yn Nhablau 5 a 6.
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12. Dehongli EBVau
Gall prynwyr asesu cryfderau a gwendidau tarw wrth edrych ar ei EBVau . Dim ond wedyn y gallant
benderfynu a oes ganddo’r priodoleddau cywir ar gyfer eu brid. Cymharwch a chyferbynnwch yr
EBVau ar gyfer y ddau darw Limousin hyn yn Nhablau 5 a 6.
Tablau 5 a& 6: Cardiau Arwerthiant ar gyfer dau Darw Limousin

TARW A:

CARDIFF CRAIG

Tad: WINTERHILL DAVID
Mam: BRADWELL MARY

Dyddiad
dadansoddi:

Gwerth Lloia

07/11/2005

200 niwrnod
Llaeth (kg)

EBV
% Cywirdeb
Mynegrif

LM1C
57
100

Twf 200
niwrnod (kg)

Twf 400
niwrnod (kg)

Sgôr
Cyhyredd
(ptiau)

Trwch cyhyrau

Trwch
Cyhyrau

(mm)

(mm)

+28
72
120

+42
69
117

+1
63
126

+4.1
69
128

-0.1
62
103

LM27
63
120

Gwerth Bîff

+4
42
120

Pwysau 100 Pwysau 200 Pwysau 300 Pwysau 400 Pwysau 500
niwrnod
niwrnod
niwrnod
niwrnod
niwrnod

118

TARW B:

253

378

556

710

Gwerth Bîff

Sganiwyd

DO

ABERYSTWYTH DAVID

Tad: OAKHAM IAN
Mam: OLDBROOK CLARE

Dyddiad
dadansoddi:

Gwerth Lloia

07/11/2005

EBV
% Cywirdeb
Mynegrif

200 niwrnod
Llaeth (kg)

LM4C
59
120

Twf 200
niwrnod (kg)

Twf 400
niwrnod (kg)

Sgôr
Cyhyredd
(ptiau)

Trwch cyhyrau

Trwch
Cyhyrau

(mm)

(mm)

+30
73
124

+52
68
125

+0.5
60
107

+2.0
66
107

+0.3
60
76

-5
43
86

Pwysau 100 Pwysau 200 Pwysau 300 Pwysau 400 Pwysau 500
niwrnod
niwrnod
niwrnod
niwrnod
niwrnod

126

8
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Wrth gymharu EBVau pob tarw yn ôl y meincnod EBVau ar gyfer y brid yn Nhabl 4 ac adolygu'r
wybodaeth a ddangosir ar y cardiau, gellir gweld y pwyntiau a ganlyn.
•

Cafodd pwysau a chanlyniadau sganio pob tarw eu cofnodi’n llawn, ac mae gan y teirw ffigurau
cywirdeb boddhaol (ar gyfer anifail ifanc)

•

Mae gan y ddau darw EBVau uwch na’r cyffredin ar gyfer twf a nodweddion carcas a byddent yn
addas i’w defnyddio’n deirw terfynol, ond mewn sawl ffordd bwysig mae eu nodweddion yn wahanol

•

Mae gan Darw A EBVau uchel o ran trwch cyhyrau a sgôr cyhyrau (10% uchaf ei frid)

•

Mae gan Darw B yr EBVau uchaf ar gyfer cyfradd twf

•

Mae gan Darw B Werth Lloia sydd yn 10% uchaf y brid

•

Fe fyddai Tarw A yn ddelfrydol mewn system cynhyrchu bîff lle caiff gwartheg eu gwerthu
ar y bach a lle rhoddir blaenoriaeth uchel i ansawdd y carcas

•

Fe fyddai Tarw B yn addas ar gyfer cyplysu â heffrod, oherwydd ei Werth Lloia uchel. Hefyd,
gellid ei ddefnyddio mewn buchesi lle rhoddir y flaenoriaeth bennaf i wella'r cyfradd twf

•

Mae angen i brynwyr neilltuo’r amser i ystyried eu hamcanion bridio’u hunain ac yna dewis y
teirw hynny â’r cyfuniad cywir o EBVau

Cynhyrchir Gwerthoedd Bridio Tybiedig ar gardiau arwerthiant ac mewn catalogau arwerthiant.
Mae modd dangos hyn mewn graff, fel yn Ffigur 1

Ffigur 1: EBVau yn cael eu dangos mewn graff ar gerdyn arwerthu
LOT: 336 KEIRSBEATH ANCHOR
UK 541626/300522
Below Average

Sire:
Dam:

3 May 2005

Above Average

DYFRI TARGET
RHYND SCOTIA

Analasys date: 28/03/2005

EBV Acc
%

Gest. Length (days)
Birth Weight (kg)
Calving Ease (%)

0.5 49
3.0 67
-4.0 61

200 Day Milk (kg)
200 Day Growth(kg)
400 Day Growth(kg)
Muscle Score (pts)
Muscle Depth (mm)
Fat Depth (mm)

2
38
77
1.4
4.4
-0.1

Beef Value
Calving Value
Beef Value
70

80

Adjusted
Weights
(kg)

90

100

110

120

100

200

300

400

202

358

537

703

130
500

47
73
72
66
71
66

LIM -0.1 66
LIM 0C 60
LIM 7V 39

Sale Wt (kg)
Scanned
YES
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13. Crynodeb
•

Wrth ddewis teirw ag EBVau uchel, gall ffermwyr llaeth wella proffidioldeb

•

Dylid dewis teirw bridio bîff wrth ddewis EBVau a mynegrifau dewis sy'n
addas ar gyfer y system cynhyrchu bîff darged

•

Dylid dewis yr holl deirw a semen bîff ar sail gwybodaeth am rwyddineb
lloia, gan ystyried yr effaith ariannol mawr y gall cyfnodau cyfebru hir a lloia anodd
eu hachosi

•

Gall ffermwyr llaeth wella cydnabyddiaeth o’u da byw bîff gwerthfawr wrth
hyrwyddo rhinweddau genetig uchel eu teirw bridio pryd bynnag y daw cyfle
marchnata a thrwy gyfranogi mewn grwpiau marchnata sy'n gwobrwyo gwartheg a
gafodd eu bridio’n dda

Atodiad 1
Y bridiau bîff sy’n defnyddio Signet Beefbreeder
Signet Beefbreeder

ABRI Breedplan

Limousin

Aberdeen Angus

Blonde d’Aquitaine

Gleision Belg

Gwynion Prydeinig

Charolais

Dyfnaint (Rhuddgochion)

De Ddyfnaint

Salers

Simmental

Stabiliser

Henffordd

Sussex

Byrgorn Bîff

Duon Cymreig

Llwydion Murray

Galloway
Cochion Lincoln
Ucheldiroedd yr Alban
Piemontese
Cochion Moel
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Atodiad 2
Dehongli Gwerthoedd Bridio Tybiedig - Gwartheg wedi’u gwerthuso gan Signet, Gwasanaethau
Bridio MLC
EBV

Dehongliad

Pwysau geni (kg)

Gwerthoedd negyddol =
Maint y llo adeg ei eni
lloi ysgafnach adeg eu geni

Mae pwysau geni trymach yn fwy tebygol o fod
yn gysylltiedig â lloia anodd.

Gwerthoedd negyddol =
Hyd y beichiogrwydd
cyfnodau cyfebru byrrach

Mae cyfnodau cyfebru byrrach yn golygu lloia
haws, oherwydd mae’r lloi’n tueddu i fod yn
ysgafnach Hefyd, mae cyfnod cyfebru byr yn
cynyddu’r cyfnod rhwng lloia a chychwyn cyplysu,
gan roi mwy o gyfle i’r fuwch wella’i gwedd.

Cyfnod cyfebru
(dyddiau)

Rhwyddineb lloia
uniongyrchol (%)
Rhwyddineb lloia
mamol (%)

Gwerthoedd positif =
mwy o loia heb gymorth
(dylanwad y llo)
Gwerthoedd positif =
mwy o ddylanwad
digymorth gan y llo (y fam)

Nodwedd

Rhwyddineb lloia epil
tarw

Yn amcangyfrif canran y lloia heb gymorth y gellir ei
ddisgwyl gan epil tarw penodol.

Rhwyddineb lloia merch
tarw

Yn amcangyfrif canran y lloia heb gymorth y gellir
ei ddisgwyl pan fo epil benyw tarw yn lloia.

Twf 200 niwrnod
(kg)

Gwerthoedd positif =
cyfraddau twf cyflymach

Cyfradd twf

Twf 400 niwrnod
(kg)

Gwerthoedd positif =
cyfraddau twf cyflymach

Cyfradd twf

Sgôr Cyhyredd
Trwch cyhyrau
(mm)

Gwerthoedd positif =
carcasau mwy cyhyrog
Gwerthoedd positif =
cyhyredd lwynau mwy
trwchus

Nodiadau

Bydd dewis ar gyfer twf cyflymach yn cynhyrchu
anifeiliaid â charcasau trymach â dosbarth braster
mwy cyson neu garcasau llai bras a chysondeb
oedran. Hefyd, mae dewis ar gyfer cyfraddau twf
uchel yn tueddu i olygu cynnydd cyffredinol yn y
maint llawn-dwf (a phwysau geni uwch o’r herwydd).

Cyhyredd y carcas
Trwch y lwynau

Bydd dewis ar gyfer y nodweddion hyn yn
golygu mwy o gig coch yn y carcas.
Yn dynodi anifeiliaid sy’n gallu cynhyrchu
carcasau llai bras, neu os oes angen gallant
gynhyrchu carcasau trymach heb fod yn rhy dew.

Trwch y braster
cefn (mm)

Gwerthoedd negyddol =
carcasau llai bras

Teneuwch y carcas

Llaeth 200
niwrnod

Gwerthoedd positif =
mwy o laeth y fuwch

Cynhyrchedd llaeth

Ysbaid lloia
(dyddiau)

Gwerthoedd negyddol =
buchod a ddaw'n gyflo
eto yn gyflym

Y cyfnod rhwng
dyddiadau lloia dilynol

Oed adeg y lloia
cyntaf (%)

Gwerthoedd negyddol = Cyfran yr heffrod yn
heffrod a fydd yn cyrraedd cyrraedd glasoed yn
glasoed yn ieuengach
ieuengach

Yn dynodi cyfran yr anifeiliaid benyw sy’n gallu
lloia am y tro cyntaf yn ifanc.

Hirhoedledd/Oes
fridio
(blynyddoedd)

Gwerthoedd positif =
buchod ag oes fridio
hirach

Oed adeg difa

Yn rhagweld oed difa anifeiliaid benyw.

Rhwyddineb lloia
mamol (%)

Gwerthoedd positif =
mwy o loia digymorth

Rhwyddineb lloia’r
llinach fenywaidd

Pwysau Buwch
(kg)

Gwerthoedd Negyddol = Gofynion cynnal a
Maint llawn-dwf llai
chadw’r fuwch

Hydrinedd (ptiau)

Gwerthoedd Positif =
tymer mwy hydrin

Tymer

Fel arfer caiff cynhyrchedd llaeth da ei adlewyrchu mewn
lloi trymach adeg diddyfnu. Fodd bynnag, gall cynnyrch
gormodol amharu ar gyflwr corff a ffrwythlondeb.
Yn dangos pa mor gyflyn y daw buwch yn gyflo
unwaith eto Ar gyfer anifeiliaid gwryw mae’n
rhagweld llwyddiant atgenhedlu’r epil benyw.

Yn dangos pa mor gyflyn y daw buwch yn gyflo
unwaith eto Ar gyfer anifeiliaid gwryw mae’n
rhagweld llwyddiant atgenhedlu’r epil benyw.
Mae gan bwysau’r fuwch effaith fawr ar
effeithlonrwydd y fuwch o ran trosi porthiant.
Bydd maint delfrydol y fuwch yn amrywio o fuches
i fuches, gan ddibynnu ar adnoddau ac amcanion.
Mae tymer yn dylanwadu'n uniongyrchol ar ofynion
llafur ac iechyd a diogelwch. Mae anifeiliaid sy’n
dioddef straen yn rhwydd yn tyfu’n arafach ac yn
dueddol o fod â chig o ansawdd is nag anifeiliaid eraill.
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Mae pwysau geni trymach yn fwy tebygol o fod yn gysylltiedig â lloia anodd
EBV

Dehongliad

Nodwedd

Nodiadau

Rhwyddineb lloia
uniongyrchol (%)

Gwerthoedd positif =
mwy o loia digymorth

Rhwyddineb lloia epil
tarw adeg geni

Mae EBVau positif yn fanteisiol ac yn dynodi
lloia haws.

Rhwyddineb lloia’r
merched (%)

Gwerthoedd positif =
mwy o loia digymorth

Rhwyddineb lloia
merch tarw yn ddwy
flwydd oed

Mae EBVau positif yn fanteisiol ac yn dynodi
lloia haws.

Cyfnod cyfebru
(dyddiau)

Gwerthoedd negyddol
= cyfnodau cyfebru
byrrach

Hyd y beichiogrwydd

Mae cyfnodau cyfebru byrrach yn golygu lloia haws,
oherwydd mae’r lloi’n tueddu i fod ysgafnach
Hefyd, mae cyfnod cyfebru byr yn cynyddu’r cyfnod
rhwng lloia a chychwyn cyplysu, gan roi mwy o gyfle
i’r fuwch wella’i gwedd.

Pwysau geni (kg)

Gwerthoedd negyddol =
lloi ysgafnach adeg eu geni

Maint y llo adeg ei
eni

Mae pwysau geni trymach yn fwy tebygol o fod
yn gysylltiedig â lloia anodd.

Pwysau 200 niwrnod
(kg)

Gwerthoedd positif =
cyfraddau twf cyflymach

Cyfradd twf

Pwysau 400 niwrnod
(kg)

Gwerthoedd positif =
cyfraddau twf cyflymach

Cyfradd twf

Pwysau 600 niwrnod
(kg)

Gwerthoedd positif =
cyfraddau twf cyflymach

Cyfradd twf

Bydd dewis ar gyfer twf cyflymach yn cynhyrchu
anifeiliaid â charcasau trymach â dosbarth
braster mwy cyson neu garcasau llai bras a
chysondeb oedran.
Hefyd, mae dewis ar gyfer cyfraddau twf uchel
yn tueddu i olygu cynnydd cyffredinol yn y maint
llawn-dwf (a phwysau geni uwch o’r herwydd).

Pwysau buwch
lawn-dwf (kg)

Gwerthoedd positif =
pwysau trymach

Pwysau llawn-dwf

Mae’r EBV hwn yn amcangyfrif o’r gwahaniaeth
genetig ym mhwysau buwch yn 5 mlwydd oed.

Llaeth (kg)

Gwerthoedd Positif = Mwy
o laeth yn cael ei gynhyrchu

Cynhyrchedd llaeth

Mae hyn yn dynodi rhinwedd laetha merched y
tarw.

Maint y sgrotwm
(cm)

Gwerthoedd Positif =
Sgrotwm mwy o faint

Ffrwythlondeb yr epil
benyw

Mae’r EBV hwn yn dynodi maint y sgrotwm sy’n
bositif gydberthnasol i ffrwythlondeb merched y tarw.

Arwynebedd y cyhyr
llygad (cm sg.)

Gwerthoedd positif =
cyhyredd lwynau mwy
trwchus

Cyhyredd lwynau

Mae’r EBV yn dynodi gwell cyhyredd mewn
anifeiliaid.

Braster asennau
(mm)

Gwerthoedd negyddol
= carcasau llai bras

Teneuwch y carcas

Yn dynodi anifeiliaid sy’n gallu cynhyrchu
carcasau llai bras, neu os oes angen gallant
gynhyrchu carcasau trymach heb fod yn rhy dew.

Cynnyrch bîff
manwerth (%)

Gwerthoedd positif =
gwell cynnyrch carcas

Cynnyrch cig y
carcas

Yn cynrychioli cyfanswm y cig (di-asgwrn) fel
canran o’r carcas.

Braster mewngyhyrol
(%)

Gwerthoedd positif =
mwy o fraster
marmoredd

Braster marmoredd

Yn dynodi faint o farmoredd sydd mewn carcas.

Pwysau carcas (kg)

Gwerthoedd positif =
carcas trymach

Pwysau carcas

Yn dynodi anifeiliaid sy’n gallu cynhyrchu
carcasau trymach.
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