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Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid trwy’r Cynllun Datblygu Gwledig a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb
Ewropeaidd. Ni ellir copïo na throsglwyddo unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn ar unrhyw ffurf nac mewn unrhyw fodd
heb ganiatâd ysgrifenedig y cwmni. Er bod pob gofal rhesymol wedi cael ei gymryd wrth baratoi’r cyhoeddiad hwn, ni
roddir unrhyw sicrwydd o’i gywirdeb, ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd am golledion na difrod a achosir o ganlyniad i
ddibynnu ar unrhyw ddatganiad neu ddiffyg gwybodaeth.
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Termau Allweddol
Beth yw Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)?
Mae Dolur Rhydd Feirysol Buchol yn glefyd costus sy’n effeithio ar les anifeiliaid
a chynhyrchiant.
Gall y clefyd hwn achosi erthyliad, anffrwythlondeb, lloi dadffurfiedig a iechyd gwael
i’r fuches, yn enwedig mewn lloi. Mae’n gyffredin gweld mwy o achosion o niwmonia
lloi mewn buchesi sydd wedi’u heintio â BVD, nid yw’r rhain yn tueddu i ymateb yn
dda i driniaeth, ac ar y cyfan mae eu cyfraddau goroesi yn waeth. Mae’r effeithiau ar
gyfraddau twf a chyfraddau ffrwythlondeb yn aml yn cael eu tanamcangyfrifo.
Mae tyfiant BVD yn gysylltiedig â mwy o glefydau eraill a geir ar y fferm,
gan gynyddu faint o driniaethau a roddir. Trwy gael gwared ar BVD a lleihau’r risg o
glefydau cysylltiedig, bydd hyn yn lleihau faint o feddyginiaethau milfeddygol y mae
angen i’r ffermwr eu prynu.
Mae BVD yn cael effaith economaidd sylweddol ar rai ffermydd. Mae astudiaethau’n
amcangyfrif bod y golled i fferm gig eidion 100 o fuchod yn tua £4,500 y flwyddyn,
neu’n £15,000 y flwyddyn ar gyfer buches laeth 130 o fuchod lle mae’r haint
yn bresennol.

Profi’n Bositif am Wrthgyrff BVD

Mae’r anifail wedi profi’n bositif am wrthgyrff BVD. Gall gwrthgyrff ddod o golostrwm
neu o’r gwartheg sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r firws ac yn cael ymateb imiwnol.
Ni fydd yr anifeiliaid hyn yn cael eu heintio â’r feirws eto, ond, gallai ddangos bod
BVD yn bresennol ar y fferm. Dylai milfeddyg y fferm fod yn rhan o’r broses o
ddehongli’r canlyniadau hyn.

Sut mae anifail PI yn cael ei greu

Buwch feichiog heb ei brechu sydd
heb gael ei herio â BVD o’r blaen
(naif)
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Buwch feichiog (45-120 diwrnod)
sydd wedi’i heintio â feirws BVD

Profi’n Bositif am Antigen BVD

Anifeiliaid sydd wedi cael eu profi am y feirws yn uniongyrchol a bod y canlyniadau’n
dangos eu bod yn cario’r feirws. Gall y rhain gael eu heintio dros gyfnod byr (wedi’u
heintio dros dro neu wedi’u heintio’n aciwt) neu gallant gario’r feirws yn barhaol
(Heintiedig yn Barhaus – PI).

Grŵp Rheoli

Grwpiau o wartheg sy’n cael eu cadw a’u rheoli ar wahân ar yr un rhif daliad.

Beth yw Anifail sydd â Haint Barhaus (PI)?

Mae anifeiliaid PI yn ganolog i BVD. Maent yn lledaenu’r feirws ar raddfa eang yn
ystod eu bywydau, sy’n effeithio ar anifeiliaid naif. Mae eu presenoldeb ar y fferm yn
peryglu iechyd y fuches gyfan gan fod rhaid i bob anifail ddefnyddio egni i frwydro yn
erbyn y clefyd yn hytrach na’i ddefnyddio i dyfu ac i gynhyrchu llaeth.
Mae anifail PI yn cael ei greu pan mae buwch naif yn dod i gyswllt â feirws BVD tra
ei bod hi’n feichiog. Os bydd hyn yn digwydd rhwng diwrnod 45 a diwrnod 120 yn ei
beichiogrwydd, nid yw’r llo sydd heb ei eni yn gallu brwydro’n erbyn yr haint, a bydd
ganddo Haint Barhaus (PI).
Os yw buwch yn cael ei nodi’n PI, bydd pob llo y bydd hi’n ei gael yn anifail PI a bydd
yn rhaid iddynt gael eu difa. Ar y llaw arall os oes llo yn profi yn negyddol yn y prawf
antigen, yna bydd y fam hefyd yn negyddol.
Mae’n rhaid rhoi 2 brawf am y feirws i anifail, 21 diwrnod ar wahân cyn rhoi diagnosis
PI. Mae llawer o ffermwyr a milfeddygon yn penderfynu peidio rhoi’r ail brawf gan
dybio bod un prawf yn ddigon i nodi bod yr anifail yn anifail PI. Dylai’r penderfyniad
hwn gael ei drafod â milfeddyg y fferm.
Mae’n debygol bod 1-2% o anifeiliaid mewn buches heintiedig yn anifeiliaid PI.
Mae’n rhaid canfod yr anifeiliaid hyn a’u difa er mwyn rhwystro’r clefyd rhag lledaenu.

Buwch yn datblygu imiwnedd ac yn
cynhyrchu statws positif am wrthgyrff.
Llo yn cael Haint Barhaus (PI).

Llo sy’n cael ei eni â Haint
Barhaus (PI) yn heintio
anifeiliaid eraill yn y fuches.
Does dim gwella arno, bydd
angen ei ddifa.
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Dehongli canlyniadau yn dilyn
Sgriniad Gwaredu BVD ar Stoc Ifanc
Samplau stoc ifanc sydd wedi profi’n negatif
am wrthgyrff
• Mae bob sampl stoc ifanc wedi profi’n negatif.
• Nid yw’r anifeiliaid wedi dod i gyswllt â’r feirws.
• B
 ydd eich milfeddyg yn rhoi cyngor i chi ynglŷn a sut i warchod y fuches rhag BVD.
Bydd hyn yn cynnwys cyngor ar fioddiogelwch a chwarantin, ac a yw brechiad yn addas
i chi.

Samplau stoc ifanc sydd wedi profi’n bositif
am wrthgyrff
• O
 s bydd o leiaf un ym mhob pump o’ch stoc ifanc yn profi’n bositif, mae’n debygol y
bydd eich milfeddyg yn argymell cynnal Helfa PI.
• N
 eu gall anifeiliaid sydd wedi’i brechu a'i profi'n anfwriadol rhoi canlyniad prawf positif.
Dylech ond brofi anifeiliaid sydd heb eu brechu.

Beth i’w wneud nesaf ar ôl cael
canlyniadau positif am wrthgyrff
• C
 ysylltwch â’ch milfeddyg i drafod eich canlyniadau ac i weld a oes angen
cynnal Helfa PI.
• O
 s byddwch yn cael cyngor i gynnal Helfa PI, bydd eich milfeddyg yn trafod
y dull mwyaf addas gyda chi ac yn rhoi cyngor am arferion bioddiogelwch a
chwarantîn i leihau’r risg bod ffynonellau newydd o BVD yn dod i mewn i’r
fferm.
• R
 ydym yn eich annog i fanteisio ar y cymorth ariannol sydd ar gael yn
rhan o’r rhaglen Gwaredu BVD. Mae cyllid ar gael i gynnal Helfa PI tan
31 Rhagfyr 2022.
• Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan: www.ahww.cymru
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Sut mae gwartheg yn profi’n bositif am wrthgyrff

Naif

Anifail nad yw wedi ei brechu
Wedi'i
Heintio

Anifail wedi’i heintio ac yn gallu
lledaenu’r feirws am hyd at 2-3 wythnos.
Anifail
ag
imiwnedd

Anifail yn cael ymateb imiwnedd
ac yn cael gwared ar yr haint,
ac yna'n profi’n bositif am wrthgyrff.
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Beth yw Helfa PI?
Helfa PI yw’r broses o ganfod a difa’r anifail/anifeiliaid sy’n profi’n bositif am antigen
BVD ac sydd wedi’u Heintio’n Barhaus (PI) â feirws BVD.
Mae’n rhaid difa anifeiliaid sy’n profi’n bositif er mwyn rhwystro’r feirws rhag lledaenu.
Mae anifeiliaid na chant eu difa yn gweithredu fel cronfeydd ar gyfer y clefyd.
Mae gennych chi, ar y cyd â’ch milfeddyg, y rhyddid i benderfynu sut rydych am
gynnal Helfa PI. Mae modd gwneud hyn yn un o’r ffyrdd canlynol, neu gyfuniad
ohonynt:
1. Casglu samplau gwaed
2. Tagio a phrofi meinwe
3. Samplu swmp o laeth (ar ffermydd godro)
Pa bynnag ddull byddwch yn ei ddewis, dylid profi POB ANIFAIL YN Y FUCHES.
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Manteision

Casglu
samplau gwaed

Tagio a
phrofi meinwe

Profi swmp o laeth
am antigen

• Bydd yn canfod anifeiliaid
sy’n profi’n bositif ar y
fferm yn gyflym – bydd
angen dull dilynol ar gyfer
lloi sydd yn y groth.

• Nid oes rhaid i hyn gael
ei wneud gan filfeddyg.

• Gallwch brofi’r holl fuches
odro ar unwaith.

• Mae modd cyfuno
samplau gwaed i leihau
costau (10 anifail).

• Gallu profi pob anifail,
gan gynnwys lloi wrth
iddynt gael eu geni.
• Mae modd ychwanegu
rhif buches y UK at
dagiau meinwe.
• Nid oes rhaid tagio bob
anifail ar yr un pryd.

• Mae’n rhaid i hyn gael ei
wneud gan filfeddyg.

Anfanteision

Nifer y profion
ar anifeiliaid
unigol y
bydd Gwaredu
BVD yn eu
hariannu:

Nodiadau

• Efallai bydd angen trafod
y gwartheg mewn rhes/
crush.

• Byddai’n golygu rhoi
trydydd tag i anifeiliaid
sydd eisoes â dau dag.
• Efallai bydd angen
trafod y gwartheg mewn
rhes/crush.

• Bydd yn rhaid samplu
gwartheg sydd ddim yn
cyfrannu at y tanc llaeth
– oherwydd mastitis neu
gyfnod cadw o’r cyflenwad
llaeth – ar wahân.
• Os yw’r prawf ar y swmp
o laeth yn bositif, bydd yn
rhaid ail-brofi pob anifail
gan ddefnyddio’r dull
samplu gwaed neu’r dull
tagio a phrofi.

113

• Mae’n ddigon posib y
bydd amser ychwanegol
y milfeddyg yn cael ei
orbwyso gan welliant
mewn perfformiad yn dilyn
cael gwared ar yr anifeiliaid
PI/positif.

150

• Dylid rhoi prawf am y
feirws trwy ddull arall
i rheina sydd ddim yn
geni llo (hesb, heffrod,
teirw, bustych ac ati).

• Argymhellir mai uchafswm
o 300 o fuchod godro sy’n
cyfrannu at bob sampl
swmp llaeth. Y rheswm
am hyn yw oherwydd
sensitifrwydd y prawf a’i
allu i ganfod anifeiliaid PI.

• Dylid rhoi prawf am y
feirws trwy dull arall i
rheina sydd ddim yn geni
llo (hesb, heffrod, teirw,
bustych ac ati).

• Cofiwch dagio meinwe
lloi marw-anedig/wedi’u
herthylu.
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Cyllid
Yn y gorffennol, roedd pob buches a oedd yn sgrinio’n bositif am wrthgyrff BVD yn
gymwys i gael un Helfa PI wedi’i hariannu hyd at y swm o £500+TAW o dan raglen
Gwaredu BVD.
Bellach, gyda rhagor o gyllid ar gael, mae Gwaredu BVD yn gallu cynnig hyd at £1,000
+TAW i bob fferm ar gyfer cynnal Helfa PI tan 31 Rhagfyr 2022. Bydd hyn yn talu hyd at
£100 mewn ffioedd milfeddyg, a hyd at £900 mewn ffioedd profi.
Dyma’r swm y bydd Gwaredu BVD yn ei dalu fesul prawf:
• Prawf gwaed antigen unigol am £8 yr un (uchafswm o 113).
• Tagiau Meinwe am £6 yr un (uchafswm o 150).
• Prawf swmp o laeth am £50 y prawf.
Bydd Gwaredu BVD yn ad-dalu eich milfeddyg yn uniongyrchol am gostau’n gysylltiedig
â Helfa PI (yn ddibynnol ar delerau ac amodau).
Rydym yn annog unrhyw un sydd heb fanteisio ar y cymorth ariannol sydd ar gael i wneud
hynny cyn iddi fynd yn rhy hwyr. Mae Helfa PI Gwaredu BVD ar gael tan 31 Rhagfyr 2022.
Siaradwch â’ch milfeddyg i gael rhagor o wybodaeth, neu gallwch gysylltu â’r tîm
Gwaredu BVD drwy ebostio gwaredubvd@colegsirgar.ac.uk
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Cymhwys ac Enghreifftiau
Mae pob fferm lle’r oedd ei sgriniad stoc ifanc Gwaredu BVD diweddaraf yn bositif yn
gymwys i gael arian tuag at Helfa PI. Isod, fe welwch ambell senario sy’n egluro pryd
fyddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol ar gyfer cynnal Helfa PI: -

Enghraifft 1:

Nid yw’ch fferm wedi cynnal Helfa PI eto, ac rydych chi’n gymwys i hawlio hyd at
gyfanswm o £1000 +TAW i gynnal Helfa PI.

Enghraifft 2:

Mae eich fferm wedi sgrinio’n ‘bositif am wrthgyrff’ gan defnyddio’r rhaglen Gwaredu BVD,
ac mae eich milfeddyg wedi cynnal Helfa PI cychwynnol hyd at werth o £500 +TAW.
Mae gennych chi anifeiliaid sydd heb eu samplo o hyd, ac oherwydd ein cyllid
ychwanegol, rydych bellach yn gymwys i elwa o £500 +TAW yn ychwanegol ar gyfer
gostau cynnal Helfa PI.

Enghraifft 3:

Mae eich fferm wedi cynnal Helfa PI yn defnyddio’r rhaglen Gwaredu BVD, ac mae eich
milfeddyg wedi profi pob anifail yn y fuches (sydd werth mwy na £500), ond dim ond
£500 +TAW yr oedd yn gymwys i’w hawlio oherwydd y cap ar y cyllid. Rydych bellach yn
gymwys i hawlio £500 +TAW yn ychwanegol ar gyfer unrhyw gostau samplu a gawsoch.
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Crynodeb
• Does dim modd trin na gwella anifeiliaid PI.
• Mae anifail PI yn gweithredu fel cronfa ar gyfer y clefyd a bydd yn
lledaenu’r haint yn barhaol, a gallai greu rhagor o anifeiliaid PI nes y
bydd yn cael ei ddifa.
• Dylech gadw anifeiliaid PI ar wahân, a’u difa.

Dyddiad allweddol Gwaredu BVD
• Mae cyllid ar gael i gynnal Helfa PI tan 31 Rhagfyr 2022.
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Siart Llif Profi - Gwaredu BVD

Sgrinio Stoc Ifanc

BVD yn Bresennol

Dim BVD
yn Bresennol

Chwilio am anifeiliaid
wedi'u heintio'n barhaus
(PI)

Cyngor Iechyd
y fuches

Cygnor Iechyd
y fuches
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Taflen waith Helfa PI
Enw’r fferm

Enw’r milfeddyg

Cyfanswm nifer y fuches

Dyddiad y cytunwyd y cynllun

Dyddiad sgrinio stoc ifanc diweddaraf

Canlyniad y sgrin

Enw’r
Group

E.e Buches
odro

Nifer o
Wartheg

76

Dull
Samplu

Dyddiad
Samplu

Swmp llaeth 01/01/21

Canlyniadau

Positif

Gweithred Dilynol

Samplu gwaed y
76 yn y grwp am
antigen erbyn.

Efallai yr hoffech ail‐brofi pob anifial antigen positif 21 diwrnod ar ôl y prawf
cychwynol i gadarnhau statws PI.
Cofiwch ‐ ynysu a difa pob PI I atal y feirws rag ledaeni ym mhellach.
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Rhif tag y PI

Dyddiad difa

E.e UK 123456 000001

02/02/2020

✓

