
Statws TB buchesi a chyfyngiadau symud 

Er mwyn cael symud a phrynu a gwerthu gwartheg, rhaid i'r fuches fod yn ddi-haint 

ac wedi cael Statws heb TB Swyddogol.  

 

Cyfyngiadau  

Yng Nghymru, mae profion TB yn cael eu cynnal o leiaf unwaith bob blwyddyn ar 

wartheg mewn buchesi â Statws heb TB Swyddogol (OTF). Mae hyn yn rhan bwysig 

iawn o’r gwaith o gadw golwg ar TB. Y nod yw rhoi cadarnhad pendant bod buches 

yn ddi-glefyd a bod ei gwartheg yn gallu cael eu gwerthu. Os credir bod TB ar anifail, 

gosodir y fuches gyfan o dan gyfyngiadau a chaiff profion eu cynnal i ddweud yn 

bendant p’un a oes TB ynddi neu beidio. Nes inni gael canlyniadau’r profion hynny:  

 Ni chewch symud anifail i’r fuches nag allan ohoni heb drwydded gan yr 

Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Caiff gwartheg fynd o’r 

fuches yn syth i ladd-dy neu i ladd-dy trwy Uned Besgi Gymeradwy. 

 Ni chewch ddod â stoc newydd i’r fuches nes bod eich holl wartheg wedi cael 

un neu fwy o brofion TB glân. 

 Rhaid cadw unrhyw anifail yr amheuir bod TB arno ar wahân, heb gysylltiad â 

gwartheg eraill y fuches. 

Mae hyn yn lleihau’r risg o ledaenu TB o fewn y fuches a rhwng buchesi. Pan fydd 

buches o dan gyfyngiadau symud, caiff mwy o brofion eu cynnal nes i’r canlyniadau 

ddangos nad yw’r clefyd yn bresennol bellach yn y fuches. 

Statws 

Mae gan fuchesi Cymru un o dri statws TB: 

 Statws heb TB Swyddogol (OTF) 

 Statws heb TB Swyddogol wedi’i atal (OTFS) 

 Statws heb TB Swyddogol wedi’i ddiddymu (OTFW). 

Statws heb TB swyddogol 

Mae buchesi’n cael y Statws heb TB Swyddogol os ydy’r profion TB i gyd yn glir. 

Cewch brynu a gwerthu gwartheg cyn belled â bod y profion gofynnol wedi’u cynnal 

a bod y profion hynny yn dangos nad oes clefyd ar eich gwartheg. 

Gellir gosod cyfyngiadau ar un neu fwy o anifeiliaid o fewn buches OTF os ydyn nhw 

wedi cael canlyniad amhendant i brawf croen ac nad oes statws OTFW wedi’i roi i’r 

fuches yn y tair blynedd ddiwethaf. Rhaid cadw’r anifeiliaid ‘amhendant’ ar yr eiddo, 

eu cadw oddi wrth wartheg eraill a’u profi. Yn y cyfamser, mae gweddill y fuches yn 

cadw ei Statws heb TB.  

Statws heb TB Swyddogol wedi'i atal 

Mae statws OTF buches yn cael ei atal os oes lle i gredu bod TB yn y fuches. Caiff 

statws y fuches ei atal o dan yr amgylchiadau hyn: 

 mae anifail wedi cael canlyniad amhendant i brawf TB. Tan i asesiad arall 

brofi'n wahanol, ystyrir bod y fuches wedi'i heintio.  



 o gael asesiad arall, nid yw'r achos yn bodloni'r amodau ar gyfer statws 

OTFW;  

 mae lle i gredu bod carcas wedi'i heintio â TB, tan i archwiliad pellach gael ei 

gynnal;  

 nid ydym yn gwybod beth yw statws y fuches gan fod y prawf croen yn hwyr;  

 unrhyw gyfuniad o’r sefyllfaoedd uchod. 

Bydd gofyn i fuches sydd â statws OTFS gael o leiaf un prawf TB clir cyn y gellir 

codi’r cyfyngiadau symud a rhoi’r statws OTF yn ôl iddi. 

Statws heb TB swyddogol wedi'i ddiddymu 

Caiff statws OTF buches ei ddiddymu pan fydd rhagor o dystiolaeth yn awgrymu bod 

y fuches yn fwy tebygol o fod wedi’i heintio, hynny yw pan fydd mwy nag un anifail yn 

adweithio i brawf croen TB neu pan fydd dim ond un anifail yn adweithio i brawf TB 

a: 

 os gwelir briwiau sy'n nodweddiadol o TB wrth gynnal archwiliad post mortem 

o anifail sydd wedi adweithio i brawf neu ar garcas mewn lladd-dy;  

 bod prawf labordy’n cadarnhau presenoldeb Mycobacterium bovis (TB 

gwartheg); 

 bod statws OTFW wedi’i roi i’r fuches yn y tair blynedd ddiwethaf; 

 bod y fuches yn ffinio â buches arall sydd wedi cael statws OTFW yn y chwe 

mis diwethaf; 

 bod yr anifail sy'n adweithio wedi dod o fuches OTFW;  

 bod APHA wedi gweld bod risg bod y fuches yn cario’r clefyd 

 unrhyw gyfuniad o’r sefyllfaoedd uchod. 

 

Pan roddir statws OTFW i fuches, cynhelir profion dilynol arni nes ein bod yn hollol 

sicr nad yw’r clefyd yn bresennol mwyach. Ar gyfer buchesi sydd â statws OTFW, 

rhaid cael dau brawf TB clir o’r bron gyda bwlch o o leiaf 60 diwrnod rhwng y ddau, 

cyn y gellir rhoi’r statws OTF yn ôl iddi a chodi’r cyfyngiadau symud. 

Rhagor o wybodaeth 

I gael gwybod beth fydd yn digwydd os gwelir bod TB yn eich buches, ewch i gov.uk. 

https://www.gov.uk/government/publications/what-happens-if-tb-is-identified-in-your-herd.cy

