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Bwydo Gwenyn

Cyflwyniad

Mae gwenyn mêl yn casglu dau fath o ddeunydd bwyd; neithdar a phaill. 
Does dim tystiolaeth bod gwenyn, wrth gasglu neithdar, yn gwneud hyn-
ny ar sail y maeth sydd ynddo, heblaw am fel ffynhonnell egni (y car-
bohydrad yn eu deiet). Mae neithdar yn cynnwys ychydig bach iawn o 
fwynau a sylweddau eraill y mae'r blodau'n eu cynhyrchu (gan gynnwys 
polyffenolau). Efallai fod y rhain yn llesol i iechyd y gwenyn ond does neb 
yn gwybod a ydyn nhw'n hanfodol. Buodd llawer o astudio ar y ffordd y 
mae cytref yn trefnu sut mae'n casglu neithdar ac rydyn ni'n deall llawer 
amdani. Mae'r brif strategaeth yn seiliedig ar egnïeg, h.y. casglu cymaint 
o egni ag sy'n bosibl gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl o egni. Mae gan 
gytref y gallu rhyfeddol i wneud hyn yn effeithiol iawn, gan gydbwyso 
cryfder y neithdar (y cynnwys siwgr) â'r amser llwytho (nifer y blodau 
y maen nhw'n ymweld â nhw a pha mor hawdd yw mynd atyn nhw), 
a'r pellter y mae angen ei hedfan. Maen nhw'n monitro hyn drwy gydol 
y dydd ac mae'r fforwyr yn cael y wybodaeth am y ‘fargen orau’ drwy'r 
ddawns fforio (foraging dance). Yr unig eithriad i hyn yw y bydd y gwe-
nyn, mewn tywydd eithriadol o boeth, yn ffafrio neithdar gwan er mwyn 
gallu defnyddio'r cynnwys dŵr uchel i oeri'r cwch drwy anweddu. Hefyd 
maen nhw'n casglu dŵr fel a phryd mae angen, a defnyddir hwn i gynhy-
rchu bwyd i'r mag, i wanedu mêl, ac i oeri’r cwch.

I gyferbynnu, mae fforio am baill yn llawer mwy cymhleth ac mae'n ymd-
dangos ei fod yn seiliedig ar faint o faeth sydd y paill. Bydd gwenyn yn 
fforio am baill y mae'n hawdd ei gasglu ond hefyd byddan nhw'n mynd al-
lan o'u ffordd i gael cyflenwadau o amrywiaeth o beilliau eraill sy'n golygu 
llawer mwy o ymdrech. Ar hyn o bryd does neb yn deall sut mae hyn yn 
gweithio; sut mae'r gwenyn yn y cwch yn asesu beth sydd ei angen o ran 
maeth, a sut mae'r fforwyr yn cael gwybod hyn (gan dybio eu bod nhw). 
Mae peilliau'n amrywio'n fawr o ran y maeth sydd ynddyn nhw ac fel 
arfer gwelir hyn yn ôl eu cynnwys protein. Ond dydy hyn ddim yn golygu 
bod pob paill yn cynnwys yr amrywiaeth lawn o asidau amino sydd ei 
hangen ar y wenynen. Un enghraifft nodedig (blodyn rydyn ni i gyd yn 
llawenhau o'i weld yn y gwanwyn) yw dant y llew – mae ei baill yn brin 
o ddim llai na phedwar asid amino hanfodol. Os mai dyma'r unig baill y 
mae gwenyn yn ei gael, mae'n byrhau eu rhychwant oes. Er bod gwenyn 
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yn casglu paill dant y llew yn gyson, mae'n rhaid gwneud iawn am ei ddif-
fygion o ffynonellau eraill er mwyn cael deiet cytbwys.

Mae faint o lipidau (brasterau ac olewau, cwyrau, ffosffolipidau, steroidau 
a nifer o fitaminau) sydd mewn paill yn amrywio hyd yn oed yn fwy. 
Mae'r grŵp hwn o fwydydd yn hanfodol hefyd ar gyfer deiet iach oher-
wydd, yn wahanol i ni, dydy'r gwenyn ddim yn gallu eu syntheseiddio 
nhw o garbohydradau (felly does dim o'r fath beth â gwenynen ordew!). 
Fel y mae'r enw'n ei awgrymu, mae corff braster y wenynen yn cynnwys 
braster, ond mae gan yr organ hwn nifer o swyddogaethau pwysig eraill ac 
mae wedi'i gymharu â'r iau/afu mewn mamaliaid. Mae'r swyddogaethau 
hyn yn cynnwys storio egni, rheoli'r system endocrin, y system imiwnedd 
a chynhyrchu vitellogenin (hormon gwenyn ifanc).

Cyllideb Flynyddol Cytref

Dros flwyddyn gyfan (12 mis) mae ar gytref angen, at ei dibenion ei hun, 
tua 100 pwys (45kg) o fêl a 50 pwys (23kg) o baill. Pan fydd gwenynwyr 
yn mynd â mêl, naill ai mae'n rhaid bod hwn yn fwy na'r hyn sydd ei an-
gen ar y gytref, neu mae'n rhaid bwydo rhywbeth arall yn lle mêl i'r gytref 
er mwyn gwneud iawn am y golled. Yr amser mwyaf arferol i fwydo yw 
yn yr hydref pan fydd angen i'r gytref wynebu'r gaeaf gyda 35–40 pwys 
(16–18kg) o storau. Ar ôl i'r tymheredd ddisgyn o dan tua 10  °C, pan 
fydd y gwenyn yn glwstwr tyn a phrin bod unrhyw fag (neu mae wedi 
dod i ben yn llwyr), dywedir bod y gwenyn yn bwyta tua 1lb yr wythnos 
(0.5kg). Fodd bynnag, ddiwedd mis Chwefror neu ddechrau mis Mawrth, 
pan fydd y mag yn cynyddu’n helaeth, mae'r gwenyn yn bwyta tua 5 pwys/
wythnos (2.3kg). Mae ffynonellau neithdar cynnar yn dechrau dod ar gael 
ar yr adeg hon ond mae'n rhaid i'r tywydd fod yn addas i'r gwenyn allu 
casglu digon ohonyn nhw. Felly, mae hwn yn gyfnod pwysig i weld faint 
o storau sydd ar ôl ac i fwydo os oes angen. Hefyd rhaid cofio bod safle'r 
storau yn bwysig oherwydd, mewn tywydd oer, efallai na fydd cytref fach 
yn gallu mynd atyn nhw a gall hi newynu oherwydd ei bod wedi’i hynysu.

Mathau o Fwydydd Siwgr

1. Mêl – Dyma'r ffynhonnell naturiol o fwyd carbohydrad i gytref o 
wenyn, ac i lawer o bobl, yr un orau. Yn aml awgrymir eich bod 
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yn gadael llofft fêl ar y cwch at y gaeaf. Mae llawer o dystiolaeth 
mai mêl, fel sy'n cael ei storio yn y cwch, yw'r bwyd gorau. Ond, 
mae bwydo mêl sydd wedi'i dynnu’n barod neu hen fêl sydd wedi'i 
gynhesu yn gallu bod yn niweidiol. Mae hyn oherwydd bod mwy 
a mwy o gynnyrch ffrwctos sydd wedi'i dorri i lawr, sef hydroxy-
methylfurfurone (HMF), yn crynhoi, ac mae’n wenwynig i wenyn. 
Ar dymheredd ystafell, mae HMF yn ffurfio'n eithaf araf ond gyda 
phob cynnydd o 10 °C, mae ffrwctos yn torri i lawr tua 4 gwaith 
yn gyflymach. Mae mêl sy'n cynnwys lefel uchel o solidau (e.e. mêl 
grug) yn cynhyrchu mwy o weddillion y perfedd. Yr unig ffordd o 
osgoi'r rhain yw drwy hediadau glanhau a dywedir bod y rhain yn 
amharu ar rai hiliau o wenyn. Ond, yng Nghymru, mae ein gwe-
nyn ni sydd bron yn gynhenid wedi ymaddasu'n dda i'r deiet gaeaf 
hwn a ‘gwenyn grug’ yw un enw arnyn nhw. Efallai fod gwenyn 
yn amau mêl iorwg hefyd oherwydd bod gweddillion ei grisialau 
gwyn caled i'w gweld yn aml mewn crwybrau yn y gwanwyn. Mae 
mor amlwg fel bod pobl yn credu naill ai nad yw'r gwenyn yn ei 
hoffi neu eu bod nhw'n methu ymdrin ag ef oherwydd ei fod mor 
galed. Wrth gwrs, mae'n rhaid i'r gwenyn gael dŵr i ymdrin ag ef 
ond mae'n rhaid iddyn nhw wanedu pob mêl cyn gallu ei fwyta. 
Ddylech chi byth fwydo mêl o ffynhonnell anhysbys (yn enwedig 
mêl wedi'i fewnforio) i wenyn oherwydd efallai ei fod yn cynnwys 
organebau clefydau gan gynnwys sborau Clefyd Americanaidd y 
Gwenyn (American foulbrood [AFB])

2. Siwgr (swcros) – Siwgr gronynnog gwyn yw'r deunydd bwyd a 
ddefnyddir amlaf yn y DU a chredir mai dyma'r deunydd mwyaf 
diogel. Er bod siwgr cans a siwgr betys ychydig yn wahanol i’w gi-
lydd, does dim tystiolaeth i ddangos bod y gwenyn yn ffafrio’r naill 
neu’r llall. Mewn rhai gwledydd (lle mae'n debyg ei fod yn rhatach 
na siwgr gwyn) bwydir siwgr melyn (golden) i wenyn, heb unrhyw 
effaith andwyol, mae'n ymddangos. Dydy’r siwgr hwn ddim wedi’i 
brosesu cymaint ac mae ychydig o liw sy'n dod o driagl ynddo o 
hyd. Hefyd mae'n cynnwys ychydig yn rhagor o fwynau (a allai fod 
yn fantais, mae'n debyg). Fodd bynnag, yn y DU mae siwgr gwyn 
yn rhatach na siwgr melyn (sy’n arbenigol) felly, o ran cost, mae'r 
dewis yn amlwg. Os yw’n cael ei ddefnyddio fel atodiad at y mêl 
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yn hytrach na rhywbeth yn ei le yn llwyr, does neb yn gwybod am 
anfantais i ddefnyddio siwgr gwyn. Os yw'r mêl yn cael ei gynaeafu 
ar yr adeg arferol ym mis Awst a'i dynnu o'r llofftydd mêl yn unig, 
ac nid o dan y wahanlen, yna dylai bwydo syryp siwgr fel ychwan-
egyn roi cymysgedd cytbwys maethlon o storau i'r gwenyn. Bydd y 
gyfradd siwgr i fêl yn y storau yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, 
yn dibynnu'n bennaf ar y tywydd ym mis Gorffennaf. Dyma'r adeg 
pan fydd y nyth magu'n lleihau a’r gwenyn yn mynd ati'n reddfol 
i lenwi'r celloedd sydd wedi'u gwacáu â mêl, fel ei fod wrth law ac 
yn hawdd mynd ato yn ystod y gaeaf. Os yw'r tywydd yn wael, fydd 
dim digon o lif a bydd y celloedd hyn yn cael eu gadael yn wag.

3. Syrypau ffrwctos uchel – Mae cryn dipyn o amheuaeth am y rhain, 
sef syrypau corn ffrwctos uchel (high fructose corn syrups [HFCS]). 
Siwgrau yw'r rhain sy'n dod o startsh ar ffurf corn neu wenith. Yng 
ngham cyntaf yn y broses hon, mae'n rhaid defnyddio asid a gwres 
sy'n gallu cynhyrchu amrywiaeth o sgil gynhyrchion nad oes eu 
heisiau na’u hangen. Mae cryn dipyn o dystiolaeth bod HFCS yn 
gallu effeithio’n andwyol ar wenyn mewn sawl ffordd ond maen 
nhw'n cael eu defnyddio'n helaeth mewn rhai gwledydd oherwydd 
eu bod nhw'n rhatach na siwgr. Fodd bynnag, cyn belled ag y gallaf 
weld, dydy HFCS ddim ar gael drwy'r cyflenwyr gwenyna arferol 
yn y DU (nac yn Ewrop mae’n ymddangos). Mae'r syrypau ffrwc-
tos uchel (high fructose syrups [HFS]) rydyn ni'n eu prynu wedi'u 
gwneud o'r un siwgr wedi'i buro sy'n cael ei roi i bobl ei fwyta. Mae 
hwn wedi cael ei drin â'r ensym swcras – ensym sy'n hollti'r sw-
cros deusacarid yn symiau cyfartal o'r monosacaridau, sef glwcos 
a ffrwctos. Gwneir hyn o dan amodau sy'n cadw'r HMF sy'n cael 
ei gynhyrchu ar lefel isel ac felly mae'n gwbl ddiogel. Defnyddiwyd 
bwydydd o ansawdd wael gyda lefelau uchel o HMF yn y gorffennol 
ond, os oedd ffynonellau bwyd eraill ar gael, efallai na chafodd y 
gytref ormod o niwed – ond pam mentro?

Dylech osgoi unrhyw ddeunydd bwydo sy'n cynnwys hyd yn oed olion o 
startsh oherwydd ei fod yn gallu achosi problemau treulio. Ychydig bach 
o amylas yn unig y mae'r wenynen fêl yn gallu ei gynhyrchu (amylas yw'r 
ensym sy'n troi startsh yn siwgr) ac mae hyn er mwyn ymdrin â rhai peil-
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liau sy'n cynnwys startsh. Cofiwch fod siwgr eisin yn cynnwys cyfyngau 
gwrthdalpio (anti-caking agents) (3–5%) fel startsh a ffosffad tri chalsiwm 
a ddylech chi ddim o'i ddefnyddio i wneud bwydydd i’r gwenyn.

Trafodaeth

Fel arfer, mae pobl yn tybio, oherwydd bod gan HFS broffil siwgr sy'n fwy 
tebyg i fêl (cymysgedd o ffrwctos a glwcos), fod yn rhaid ei fod yn well 
(neu'n haws) o ran maeth i'r gwenyn. Wrth gasglu neithdar, mae'r ffor-
wyr yn awtomatig yn ychwanegu swcras o'u dwy chwarren boer (salivary 
glands), un yn y pen, a'r llall yn y thoracs. Mae faint o swcras sy'n cael ei 
ychwanegu ar yr adeg hon yn amrywio'n fawr ac mae'n ymddangos nad 
oes unrhyw berthynas rhwng hyn a'r mathau o siwgr sydd yn y neithdar. 
Mae'r gwenyn yn y cwch yn ychwanegu rhagor o swcras wrth iddyn nhw 
sychu'r neithdar i greu mêl. Does dim tystiolaeth wirioneddol mai am 
resymau maethol mae'r gwrthdroad hwn yn digwydd, ond yn hytrach er 
mwyn manteisio ar y ffaith bod cymysgedd ffrwctos/glwcos yn fwy hy-
dawdd mewn dŵr. Mae hyn yn sicrhau bod y neithdar yn aros yn hylif yn 
ystod y broses sychu, h.y. nad yw'n grisialu, a'i fod yn cael ei droi'n raddol 
yn hydoddiant hynod ddirlawn (super saturated solution), sef mêl. Hefyd 
mae gwenyn yn ddigon hapus i fwyta swcros yn uniongyrchol oherwydd 
(fel ni) maen nhw'n ychwanegu swcras yn awtomatig.

Casgliadau

Dydy hi ddim yn ymddangos bod dewis amlwg rhwng y ddau brif 
ychwanegyn bwyd, o leiaf ar sail maeth. Mae'r cynhyrchion HFS (syrypau 
a ffondant) sy'n cael eu gwerthu yn y wlad hon, yn ddiogel i'r gwenyn. 
Fesul cyfaint penodol o fwyd hylif, mae HFS yn ddrutach na syryp sydd 
wedi'i wneud o siwgr gronynnog. Ond, oherwydd bod cymysgedd sy'n 
cyfuno glwcos/ffrwctos yn fwy hydawdd, mae'r HFS yn gryfach (mae'n 
cynnwys llai o ddŵr) ac mae hyn, i ryw raddau, yn cau'r bwlch o ran pris. 
Mantais arall HFS yw bod rhaid i'r gwenyn dynnu llai o ddŵr er mwyn 
ei storio yn yr hirdymor. Am yr un rheswm, h.y. oherwydd y crynodiad 
siwgr uwch, mae HFS yn para'n hirach (ac mae'n llai tebygol o eplesu) 
ond, dylid ei gadw mewn lle oer mewn cynhwysydd sydd heb fod yn un 
metel. Mae'r ffaith eu bod nhw wedi'u gwneud yn barod i'w defnyddio 
yn arbed gwaith i'r gwenynwr hefyd. Hefyd rydych chi'n arbed ychydig 
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o ynni oherwydd bod dim angen cynhesu dŵr i hydoddi siwgr. Dim ond 
i chi fwydo’r syryp siwgr yn ddigon cynnar yn yr hydref, mae'n ymd-
dangos nad yw'n broblem i'r gwenyn wrthdroi'r siwgr a'i sychu fel bod 
modd iddo ddod yn storau wedi'u selio. Dyma fi wedi cymharu mantei-
sion syryp siwgr â HFS a nawr, chi sydd i benderfynu.

Dwyn

Os nad ydych chi'n paratoi'n ddigonol, mae perygl y bydd bwydo â hylif 
yn ysgogi dwyn. Mae cyffro mawr os yw mêl yn agored ar unrhyw adeg 
pan fydd gwenyn yn hedfan a phan nad oes llif neithdar digonol i dynnu 
eu sylw, ac mae’n hawdd i hyn ysgogi dwyn. Mae syryp siwgr a syrypau 
ffrwctos uchel yn llai o risg o lawer – does ganddyn nhw ddim arogl ac 
felly dydyn nhw ddim yn tynnu sylw yn syth. Y cyngor cyffredinol yw 
bwydo gyda'r nos pan fydd yr hedfan wedi dod i ben, neu wedi lleihau 
llawer, ond mae diwrnod claear yr un mor addas.

Efallai mai'r ffordd fwyaf pwysig o atal dwyn (ar unrhyw adeg o'r fl-
wyddyn) yw cael mynedfa i'r cwch sydd o faint synhwyrol, un sy'n cy-
fateb i faint y gytref. Cofiwch fod cytrefi sydd wedi bod heb frenhines am 
dipyn yn methu amddiffyn yn dda ac maen nhw'n arbennig o agored i 
ddwyn. Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o wenynwyr yn defnyddio lloriau â 
rhwyll agored felly dim ond mynedfa fach sydd ei hangen. Heb yr hamb-
wrdd cydio (catch-tray) yn ei le (felly dylai hi fod yn ystod yr haf), mae 
hen ddigon o awyr yn dod drwy'r rhwyll. Mae mynedfa o tua 10cm2 yn 
ddigon i adael i'r gwenyn ddod i mewn ac allan o'r cwch yn ddirwystr, 
hyd yn oed yn ystod yr oriau brig. Efallai bydd angen mynedfa hyd yn oed 
yn llai ar gytref wan neu gnewyllyn, i lawr i 2cm2.

Mae'r dyddiau pan oedd lloriau solet yn cael eu defnyddio'n gyffredin 
wedi hen fynd. Roedden nhw wir yn creu problem dwyn oherwydd yn ys-
tod yr haf roedd yn rhaid eu gadael led y pen yn agored er mwyn awyru'r 
cwch (tua 90cm2). Os oedd y gwenynwr yn methu gosod rhwystr ar y 
fynedfa ar ddiwedd yr haf, pan oedd y llif neithdar wedi dod i ben, neu 
wrth fwydo'r cwch, byddai trychineb yn aml yn digwydd gyda chytrefi llai 
yn cael eu trechu mewn dim o dro. Ar ôl i'r dwyn ddechrau, mae'n anodd 
iawn ei atal. Efallai na fydd gosod mynedfa fach yn datrys y broblem a'r 
ateb yn y pen draw yw symud y gytref i safle arall (bellter i ffwrdd).
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Bwydydd Solet – Ffondant, Candi a Phatis
1. Ffondant y Pobydd – Oni bai eich bod chi'n hollol siŵr ynghylch sut 

cafodd y rhain eu gwneud a beth yw’r cynhwysion, dydyn nhw ddim 
yn ddewis diogel. Fel arfer maen nhw'n seiliedig ar HFCS (nodwyd 
yn barod bod y rhain yn hynod amheus). Defnyddir syrypau corn 
yn helaeth yn y diwydiant bwyd oherwydd eu bod nhw'n rhatach 
ac nad ydyn nhw’n cael effaith ar bobl – ond dydy hyn ddim yn wir 
am wenyn. Mae ychwanegion eraill posibl yn cynnwys gelatin, gwm 
a glyserin a gwyn wy ond defnyddir y ffondant yma er mwyn eisio. 
Nid cynnwys y ffondant siwgr sy'n bwysig ond sut cafodd y siwgrau 
hyn eu cynhyrchu.

2. Ffondant a chandis cartref – Mae gan lawer o lyfrau gwenyna ry-
seitiau ar gyfer y rhain. Gyda'r rhan fwyaf mae angen defnyddio 
gwres (i dros 100 °C) ac ychwanegu rhyw fath o asid (tartarig neu 
asetig) er mwyn gwrthdroi swcros. Er bod y cynhyrchion hyn yn 
cael eu defnyddio ers blynyddoedd lawer, yn anochel bydd lefelau 
uwch o HMF ynddyn nhw a fyddwn i ddim yn eu hargymell. Dydw 
i ddim yn awgrymu y bydd dogn cymedrol o HMF yn lladd cytrefi 
cyfan ond mae'n debygol o ladd rhai gwenyn ac o fyrhau bywydau 
rhai eraill, ond fydd y gwenynwr ddim yn sylweddoli bod hyn yn 
digwydd.

3. Ffondant a chandis wedi'u cynhyrchu'n benodol i wenyn – Roedd 
pob un o'r rhai rydw i wedi edrych arnyn nhw yn rhoi gwybodaeth 
am eu cynnwys ac yn ymddangos yn ddiogel, ond byddwn i'n eich 
cynghori i wirio cyn prynu (darllenwch y print mân).

4. Cacen siwgr gronynnog – Mae'n bosibl gwneud bwyd hollol ddio-
gel i wenyn ar ffurf cacennau neu fisgedi o siwgr gronynnog (gran-
ulated) a dŵr. Mae'r rysáit a'r cyfarwyddiadau i'w ddefnyddio yn 
Atodiad 1.

Sut i Ddefnyddio Bwydydd Solet

Oherwydd mai ar adeg oer o'r flwyddyn (mis Ionawr a mis Chwefror fel 
arfer) y mae bwydydd solet yn cael eu defnyddio, mae angen eu gosod 
yn y man cynhesaf posibl. Y rheswm am hyn yw fel bod y gwenyn yn 
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gallu mynd at ffynhonnell y bwyd a dychwelyd i'r clwstwr heb ddioddef o 
hypothermia. Bydd y man cynhesaf yn y cwch bob amser yn union uwch-
ben y clwstwr – efallai mai yn y canol y bydd, neu efallai yn rhywle arall, 
felly bydd angen ichi edrych i weld. Mae bwrdd clawr wedi'i insiwleiddio 
heb dyllau awyru yn fanteisiol iawn er mwyn cadw top y cwch yn gynnes. 
Mae rhai gwenynwyr yn defnyddio bwrdd wedi'i insiwleiddio gyda thwll 
bwydo yn y canol. Ond, mae’n haws ac yn fwy hyblyg defnyddio un sydd 
wedi'i insiwleiddio i gyd, a rhoi'r bwyd yn union oddi tano ar farrau uchaf 
y cwch. Er mwyn i'r gwenyn allu mynd at y bwyd, mae angen defnyddio 
bylchwr (eke) o'r math sy'n cael ei ddefnyddio gydag ‘Apiguard’ (tua 1 
fodfedd neu 25mm) o ddyfnder – gydag unrhyw beth dyfnach na hynny 
(e.e. llofft fêl wag) bydd gormod o wres yn cael ei golli.

Ychwanegion neu Amnewidion (Substitutes) Paill

Ychwanegion paill yw pan fyddwch chi'n bwydo paill a gasglwyd o'r blaen 
gan ddefnyddio trap paill yn ôl i'r gwenyn (mae'n well os yw'r paill wedi 
dod o'ch cychod chi oherwydd ei fod yn gallu cario clefydau). Mae an-
gen trin paill yn ofalus (ei sychu a'i storio) er mwyn iddo gadw ei faeth a 
pheidio â llwydo. Ffordd arall haws o wneud hyn yw lapio fframiau sy'n 
cynnwys llawer o baill mewn polythen a'u storio nhw mewn rhewgell. 
Mae'r gwenyn yn gwybod sut mae gwneud hyn gyda'u storau paill yn y 
cwch drwy wneud ‘bara gwenyn’ (paill wedi'i gadw mewn asid lactig a 
gynhyrchwyd gan Lactobacilus spp, – math o sauerkraut paill). Ar ôl paill 
ffres, mae'n debyg mai hwn yw'r paill gorau o ran maeth.

Mae amnewidion paill yn cael eu gwneud o amrywiaeth o gynhwysion 
fel blawd soia, burum bragwyr, llaeth sgim wedi'i sychu, melynwy wedi'i 
sychu – yn aml gyda rhyw gynhwysyn dirgel wedi'i ychwanegu. Mae hwn 
fel arfer yn honni bod hyn yn ei wneud yn ‘fwyd gwell’ na bwyd y cys-
tadleuwyr. Hefyd mae rhai'n cynnwys paill ac maen nhw'n rhyw fath o 
ddeunydd bwyd hybrid. Dydyn ni ddim yn gwybod llawer iawn am ofyn-
ion maeth gwenyn (beth yw deiet cytbwys ac iach?) felly ffrwyth dyfalu 
yw'r amnewidion gan fwyaf. Mae cadw'r gost yn isel yn ffactor pwysig 
wrth eu cynhyrchu.

Mae amnewidion paill yn cael eu defnyddio'n gyffredinol (bron gallai ry-
wun ddweud fel arfer) yng Ngogledd America. Y cwestiwn yw, a oes eu 
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hangen mewn gwirionedd o dan amodau gwledydd y Deyrnas Unedig? 
Ac, os felly pryd, ble a sut? Tan yn ddiweddar, doedd dim llawer o sôn bod 
y math hwn o fwydo yn digwydd yn y DU – o leiaf gan wenynwyr hamd-
den. Nawr mae bron pob cyflenwr offer gwenyna yn cynnig amnewidion 
paill, fel arfer ar ffurf pati siwgr wedi'i gyfoethogi â phrotein. Mae gwe-
nynwyr bron yn cael eu harwain i feddwl eu bod nhw'n esgeuluso eu gwe-
nyn (yn gwneud tro gwael â nhw) os nad ydyn nhw'n eu defnyddio nhw. 
Felly, beth yw'r gwirionedd?

Rwy'n siŵr bod rhannau o'r DU lle mae'r amgylchedd mor wael (fel arfer 
oherwydd ffermio dwys) fel bod angen amnewidion paill. Fodd bynnag, 
rwy'n amau a yw hyn yn digwydd yng Nghymru – neu o leiaf mewn ychy-
dig bach iawn o fannau. Ffactor arall yw bod ein gwenyn ni yn mynd ati'n 
ddygn i gasglu paill, hyd yn oed i'r graddau fel bod angen tynnu fframiau 
sy'n llawn paill (gyda hyd at 80% o'r celloedd wedi'u llenwi) ar ddiwedd 
y gwanwyn er mwyn i'r nyth magu ehangu. Yn y mwyafrif o ardaloedd 
Cymru, mae digon o iorwg ar gael yn yr hydref a helyg ac eithin yn y 
gwanwyn sy'n ffynonellau gwych o baill ar ddiwedd ac ar ddechrau'r ty-
mor.

Yn ystod gaeaf 2012–13 cafodd rhai cytrefi broblem wirioneddol oher-
wydd prinder paill. Roedd diwedd yr haf a'r hydref yn wael felly roedd 
llai o amser a rhychwant ar gyfer fforio. Lle roedd mwy na rhyw 3 chytref 
mewn gwenynfa, roedd hi'n amlwg bod cystadleuaeth am baill. Oher-
wydd hyn, aeth rhai cytrefi i mewn i'r gaeaf heb ddigon o storfeydd paill. 
Ond, mae'n debyg i wraidd y broblem ddigwydd yn yr hydref, pan oedd 
gwenyn y gaeaf yn cael eu cynhyrchu. Chawson nhw ddim digon o baill 
yn eu deiet ac o ganlyniad fuon nhw ddim byw yn hir, a dyma achosodd 
y cytrefi i edwino yn y gwanwyn. Yr unig broblem sy'n dod dro ar ôl tro y 
gallaf i ei gweld yw lle mae gan wenynwyr wenynfeydd sy'n goroesi'r gaeaf 
gyda nifer mawr o gychod yn cael eu trosglwyddo iddyn nhw yn yr hy-
dref. Dydw i ddim yn meddwl bod hyn yn digwydd yn aml yng Nghymru 
(yn wahanol i fannau eraill).

Ychwanegion Bwyd 

Mae'r rhain ar gael yn gyffredin, fel arfer ar ffurf hylif, ac ychwanegir nhw 
at fwyd hylif naill ai yn yr hydref neu'r gwanwyn. Fel arfer maen nhw'n 
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cynnwys cymysgedd o asidau amino a fitaminau ac mae rhai'n cynnwys 
lipidau hefyd. Mae gwenyn wedi esblygu i ddod i ben heb lawer o gy-
morth ac mae fy agwedd i'n debyg i'r un sydd gen i tuag at ychwanegion 
bwyd i bobl eu bwyta; sef nad oes eu hangen fel arfer os ydych chi’n bwyta 
deiet iachus ac amrywiol. Ond, oherwydd diwedd haf gwael, os mai rhan 
yn unig o storau'r gaeaf yw’r mêl (syryp siwgr yw'r rhan fwyaf), efallai 
y gallech chi ystyried eu defnyddio i ychwanegu maeth. Hefyd, os oes 
tywydd gwael yn yr hydref a dydy hi ddim yn bosibl gwneud cymaint o 
fforio am baill, dylai ychwanegyn sy'n cynnwys lipidau helpu i gynhyrchu 
gwenyn gaeaf iach. Os ydych chi wedi'u defnyddio nhw yn y gorffennol ac 
yn meddwl eu bod nhw'n helpu (ac mae rhai gwenynwyr yn taeru eu bod 
nhw), yna'n sicr fyddan nhw ddim yn gwneud drwg – felly ewch amdani!

Gwahanol Fathau o Ymborthwyr (Feeders) a'u Defnydd

Wrth edrych drwy gatalogau offer gwenyna mae amrywiaeth ddryslyd o 
ymborthwyr o bob lliw a llun. Mae gwneud synnwyr o hyn i gyd – pa fath 
i'w ddefnyddio, ble, pryd a sut – yn anodd iawn i ddechreuwyr. Mae ym-
borthwyr wedi newid dros y blynyddoedd ers i blastigion ddechrau cael 
eu defnyddio – roedden nhw'n arfer cael eu gwneud naill ai o dunplat, 
pren, neu wydr weithiau. Nod y llyfryn hwn yw edrych ar y prif fathau o 
ymborthwyr sydd ar y farchnad heddiw, trafod eu manteision a'u hanfan-
teision, ac egluro'r holl bwnc yn gyffredinol.

Mae tri math sylfaenol o ymborthwyr:

1. Ymborthwyr cyswllt

2. Ymborthwyr hambwrdd

3. Ymborthwyr ffrâm

1. Ymborthwyr cyswllt

Dyma'r math mwyaf cyffredin o lawer o'r ymborthwyr y mae gwenynwyr 
hamdden yn eu defnyddio. Maen nhw'n cynnwys tybiau gyda chloriau 
tyn lle mae tyllau bwydo, naill ai ar ffurf darn o rwyllen wedi'i osod yn y 
clawr, neu dyllau wedi'u drilio. Mae'r tybiau'n cael eu llenwi â syryp, eu 
troi ben i waered dros gynhwysydd dal tan fod digon o syryp wedi rhedeg 
allan i greu gwactod rhannol, ac yna’n cael eu rhoi dros y twll bwydo yn 
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y bwrdd clawr. Mae'r gwenyn yn gallu bwydo o'r rhwyllen neu'r tyllau, ac 
wrth i faint y syryp leihau, mae swigod o aer yn cael eu sugno i mewn yn 
lle cyfaint y syryp sydd wedi'i gymryd. Mae ymborthwyr twba sy'n cael eu 
cynhyrchu'n fasnachol yn dueddol o ddod mewn meintiau (cynhwysedd) 
safonol, sef ¼ galwyn, ½ galwyn ac 1 galwyn (neu rai metrig 1.1L, 2.24L 
a 4.5L yn y drefn honno) – gweler Ffigur 1. Gallwch wneud eich ym-
borthwyr cyswllt eich hun (gweler Ffigur 2) o dwba o unrhyw faint gyda 
chlawr tyn (h.y. un na fydd yn gollwng syryp neu'n cwympo i ffwrdd pan 
fydd y twba'n cael ei droi ben i waered), y gallwch ddrilio nifer o dyllau 
ynddo. Mae dril 1.5mm neu 1/16 modfedd yn cynhyrchu tyllau o'r maint 
cywir (ddim yn rhy fach, ddim yn rhy fawr). Os nad ydyn nhw'n ddigon 
isel i ffitio yn y lle gwag yn y to, mae angen rhoi ymborthwyr cyswllt 
mewn bocs gwag (bylchwr) ar ben y cwch fel ei bod hi'n bosibl rhoi'r to 
yn ôl yn ddiogel i gadw unrhyw ladron draw.

Mae cychod cnewyll (nucleus) yn gallu bod yn broblem pan fydd angen 
bwydo. Mae rhai'n dod gydag ymborthwyr hambwrdd yn rhan ohonyn 
nhw, mae gan eraill fwrdd clawr gyda thwll bwydo y gallwch ei ddefny-
ddio naill ai gydag ymborthwyr bach iawn neu ymborthwr hambwrdd 
bach (gweler Ffigur 3). Mae sut yn union mae'r bwydo'n digwydd drwy'r 
bwrdd clawr yn dibynnu ar faint o le sydd ar gael o dan y to ac efallai bydd 
angen bylchwr. Mae o leiaf un dyluniad o gnewyllyn ar y farchnad sydd 
heb ffordd o fwydo ac mae angen gwneud hyn gydag ymborthwr ffrâm 
(gweler Ffigur 8). 

2. Ymborthwyr hambwrdd

Fel mae'r enw'n ei awgrymu, mae'r rhain ar ffurf hambwrdd sydd fel ar-
fer yn grwn neu'n sgwâr. Maen nhw'n amrywio o ran cynhwysedd o tua 
4 peint (½ galwyn) i hyd at 3½ galwyn. Mae'r meintiau llai yn cael eu 
defnyddio mewn bylchwr ac yn cael eu gosod dros y twll bwydo yn y 
bwrdd clawr (fel ymborthwr cyswllt). Mae gan y math hwn glawr i atal 
gwenyn rhag cwympo i mewn a boddi. Y fantais sydd ganddyn nhw (dros 
ymborthwyr cyswllt) yw bod modd eu hail-lenwi heb eu tynnu nhw a 
tharfu ar y gytref. Mae'r ymborthwyr hambwrdd mwy yr un maint â'r 
math o gwch y maen nhw wedi'i ddylunio ar ei gyfer (181/8 x 181/8 mod-
fedd neu 461 x 461mm yn achos cwch National). Maen nhw'n cael eu 
gosod ar dop y cwch (yn union fel bocs cwch) gyda bwrdd clawr a tho 
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Ffigur 1. Ymborthwyr cyswllt 1 galwn ac ½ galwn

Ffigur 2. Ymborthwr cyswllt cartref gyda thyllau 1.5mm wedi’u drilio
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Ffigur 3. Ymborthwyr cnewyll – Hambwrdd (chwith) Cyswllt cartref (de)

ar eu pennau nhw. Mae'r gwenyn yn mynd at y syryp drwy lwybr wedi'i 
reoli, at gafn lle gallan nhw fwydo ar y syryp heb syrthio i mewn a boddi. 
Ymborthwyr hambwrdd mawr (o faint cwch) yw'r rhai y mae gwenynwyr 
masnachol yn eu defnyddio fel arfer. 

Yn rhyfedd, ar hyn o bryd, mae'r holl ymborthwyr hambwrdd yn tueddu 
i gael eu gwerthu o dan yr enw ‘ymborthwr cyflym’ (‘rapid feeders’), sydd, 
i'r meintiau llai, braidd yn gamarweiniol. Nid ymborthwr cyflym yw'r 
math mwyaf cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio – yr ymborthwr crwn 4 
peint (gweler Ffigur 4) – oherwydd bod y gwenyn ond yn gallu cymryd y 
syryp yr un mor gyflym ag y maen nhw'n ei wneud o ymborthwr cyswllt. 
Yn yr ymborthwr hambwrdd 4 peint, mae'r man bwydo (y cafn) yn grwn 
gyda chylchedd (circumference) o ryw 8 modfedd (20 cm). Oherwydd 
mai mewn un rhes yn unig mae'r gwenyn yn gallu bwydo, maen nhw'n 
gorfod cymryd eu tro ac mae hyn yn cyfyngu ar ba mor gyflym mae'r 
bwyd yn dod drwodd. Gydag ymborthwr cyswllt maen nhw'n gallu bwy-
do dros arwyneb y rhwyllen, sydd â lle i tua'r un maint o wenyn.
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Nifer y gwenyn sy'n gallu cael mynd at y syryp (sy'n crynhoi o gwmpas y 
cafn) sy'n penderfynu pa mor gyflym y mae'r bwyd yn gallu cael ei gymryd 
o unrhyw fath o ymborthwr. Mae gan y rhan fwyaf o'r ymborthwyr 
hambwrdd modern naill ai 1, neu o bosibl 2 fynedfa ac mae nifer y 
gwenyn sy'n gallu bwydo ar yr un pryd yn swyddogaeth o'u cylchedd 
(wedi’i gyfuno) (gweler Ffigur 5). Mae gan yr ymborthwyr hambwrdd o 
faint cychod traddodiadol, fel ymborthwyr Ashforth neu Miller (gweler 
Ffigur 6) hyd sylweddol iawn er mwyn i’r gwenyn gyrraedd y syryp. Yn 
achos ymborthwr Ashforth sydd â mynedfa ochr, mae tua 17 modfedd 
(44 cm) ond mae gan ymborthwr Miller sydd â mynedfa yn y canol 
34 modfedd (87 cm) gwych. Ymborthwyr cyflym yw'r rhain, does dim 
dwywaith. Mae gan yr ymborthwyr hambwrdd plastig sydd â 2 fynedfa 
tua'r un gyfradd bwydo ag ymborthwr Ashforth – ac felly maen nhw'n 
eithaf cyflym. Wrth ddefnyddio ymborthwr Ashforth, mae angen i'r cafn 
bwydo fod ar ochr isaf y cwch (os o gwbl) oherwydd wrth i lefel y syryp 
gwympo, efallai bydd y gwenyn yn gallu cropian o dan y rhwystr (y gored) 
a chael eu boddi yn y llif (gweler Ffigur 7).

Ffigur 4. Ymborthwr hambwrdd 2L crwn (enw cyffredin arno yw ym-
borthwr cyflym)
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Ffigur 5. Ymborthwr hambwrdd plastig gydag un fynedfa (mae 2 dwll 
mewn fersiynau mwy)

Ffigur 6. Ymborthwyr hambwrdd Miller (chwith) ac Ashforth (de)
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3. Ymborthwyr ffrâm

Dydy hi ddim yn ymddangos bod y rhain yn cael eu defnyddio'n gyf-
fredin yn y DU ond mae profiad diweddar yn awgrymu bod ganddyn 
nhw rôl ddefnyddiol (ond mwy arbenigol) i'w chwarae. Fel mae'r enw'n 
ei awgrymu, maen nhw ar ffurf tanc sy'n dal syryp sydd yr un lled â ffrâm 
wedi'i dynnu gyda chlustiau, fel bod modd ei osod yn y cwch yn lle ffrâm 
(gweler Ffigur 8). Mae gan yr un yn y ffigur gynhwysedd rhyfeddol o 
fawr o ryw 4 peint (½ galwyn). Fel arfer mae'r rhain yn dod gydag arno-
fyn (float) pren sy'n fan bwydo a hefyd yn rafft achub i'r gwenyn, felly os 
ydyn nhw'n cwympo i mewn, fyddan nhw ddim yn boddi – mae gwenyn 
mewn ymborthwr ychydig bach fel tyrfa bêl-droed ac yn gwthio ei gilydd. 
Yn Seland Newydd, lle mae ymborthwyr ffrâm yn cael eu defnyddio'n 
gyffredin, maen nhw'n stwffio rhedyn sych neu ddeunydd tebyg yn y tanc 
er mwyn i'r gwenyn fynd at y syryp, a dianc ohono. O weld hyn, rydyn 
ni wedi cael gwared ar yr arnofyn ac wedi gwneud rhywbeth tebyg (ond 
ychydig yn fwy twt) gan ddefnyddio darn o hen rwyd pysgota polythen 

Ffigur 7. Ail-lenwi ymborthwr Ashforth (sylwer bod gogwydd i’r chwith) 
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(i'w gael ar draethlin eich traeth agosaf) i'w stwffio yn y tanc. Mae hyn 
yn gweithio'n arbennig o dda a does dim llwythi o wenyn wedi boddi 
eto. Dros unrhyw gyfnod o amser (ac maen nhw gyda ni mewn cnewyll 
(nucs) dros y gaeaf), mae gwenyn marw yn tueddu i grynhoi mewn ym-
borthwyr ffrâm ond, ychydig bach sydd ac efallai iddyn nhw farw o acho-
sion naturiol (henaint). Hefyd mae'n bosibl eu defnyddio ar ddechrau'r 
tymor yn lle bwyd solet ond rhaid eu gosod yn agos at y clwstwr ac nid yn 
erbyn wal y cwch lle maen nhw mewn man oer ac efallai na fydd cytref 
fach yn gallu eu cyrraedd nhw.

Dewis Math o Ymborthwr

Fel rydych chi wedi deall o'r darn uchod, mae angen ystyried dau beth yn 
bennaf wrth ddewis math o ymborthwr:

a) Cynhwysedd – faint o fwyd y gallwch ei roi bob tro rydych chi'n ei 
lenwi.

b) Cyfradd y bwydo – a ydych chi eisiau i'r gwenyn gael y syryp yn 
gyflym neu'n araf.

Ffigur 8 – Ymborthwr ffrâm 2L gyda rhwyd blastig
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Bwydo yn yr Hydref (i roi storau dros y gaeaf)

Mae dewis y cynhwysedd yn dibynnu'n bennaf ar faint rydych chi eisiau 
bwydo. Os ydych chi eisiau bwydo llawer (2–4 galwyn efallai), yna mae 
ymborthwr sydd â chynhwysedd mawr yn fantais oherwydd efallai bydd 
llenwi unwaith yn ddigon ac mae'n annhebygol y bydd angen ail-lenwi 
fwy nag unwaith. Mae ymborthwyr mawr yn arbennig o fanteisiol pan 
fyddwch chi'n bwydo cytrefi sydd mewn gwenynfeydd pell – arbed sawl 
ymweliad. Ar yr eithaf arall, wrth fwydo cnewyllyn, efallai bydd cynhw-
ysedd o 1 peint yn ddigon. Mae ymborthwyr ffrâm yn ddefnyddiol iawn 
ar gyfer cnewyll ond, wrth gwrs, mae angen tynnu un ffrâm. Gyda ch-
newyllyn 6 ffrâm, dydy colli un ffrâm ddim o bwys ac mae'n ddefnyddiol 
hefyd mewn cnewyllyn 5 ffrâm. Mantais ymborthwyr hambwrdd yw nad 
oes angen eu tynnu nhw er mwyn eu hail-lenwi (gweler Ffigur 7). Gy-
dag ymborthwr cyswllt, mae'n rhaid ei dynnu o'r cwch i'w ail-lenwi. Yn 
yr amgylchiadau hyn mae'n ddefnyddiol cael ymborthwr sbâr yn llawn 
o syryp sydd ar gael yn syth i'w roi yn lle'r un sy'n cael ei dynnu cyn i'r 
gwenyn gael amser i sylwi. Dydy dewis y cynhwysedd ddim yn allweddol 
ac mae'n dibynnu'n bennaf ar ba mor aml rydych chi eisiau ymweld â'r 
cwch. Gallwch chi bob amser lenwi rhan o ymborthwr mawr os gwelwch 
chi fod angen llai o fwyd. 

Cyfradd y bwydo

Mae'r dewis yn fwy cymhleth yma ac yn ddadleuol, efallai. Er enghraifft, 
bydd y rhan fwyaf o lyfrau gwenyna yn dweud wrthoch chi mai ymborth-
wr cyflym sydd orau i fwydo ar gyfer y gaeaf fel bod y gytref yn storio'r 
rhan fwyaf o'r bwyd, yn hytrach na'i ddefnyddio i gynhyrchu mag. Gyda 
chytref fawr ac ymborthwr cyflym, mae'n bosibl gwneud hyn mewn cyn 
lleied â 4–5 diwrnod yn aml. Mae bwydo'n arafach, gan ddefnyddio ym-
borthwr cyswllt dros gyfnod o bythefnos neu ragor, yn fwy tebyg i lif 
neithdar yn yr hydref ac mae'n annog y gytref i gynhyrchu mag.

Felly, pa un o'r strategaethau hyn sydd orau? Rwy'n amau bod y cyngor i 
fwydo'n gyflym ac i gyfyngu ar y mag sy'n cael ei gynhyrchu yn seiliedig 
ar ddefnyddio straeniau epilgar o wenyn nad oes angen esgus arnyn nhw 
i gynhyrchu gormod o fag. Mae'n debygol nad yw'r gwenyn hyn wedi 
addasu'n dda i amodau ein tywydd ni. Yng Nghymru, rydyn ni'n tueddu i 
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gadw math o wenyn sy'n treulio'r gaeaf fel cytref eithaf bach – mae'r rhain 
yn aml yn cael eu galw'n ‘ddarbodus’. Gyda straeniau llai epilgar, efallai ei 
bod hi'n well eu hannog nhw i barhau i gynhyrchu mag yn ystod yr hy-
dref fel eu bod nhw'n magu tipyn go lew o wenyn gaeaf. Dylid nodi hefyd 
bod defnyddio pethau lladd gwyddon sy'n seiliedig ar thymol yn tueddu 
i atal gwenyn rhag cynhyrchu mag ar adeg bwysig o'r flwyddyn (yn fwy 
mewn rhai cytrefi nag eraill) ac am hyd at 4 wythnos. Dyma reswm ar-
all pam dylid annog cytrefi i gynhyrchu mwy o fag yn ystod yr hydref. 
Mewn geiriau eraill, bwydo'n arafach i efelychu llif neithdar. Ond, wrth 
gwrs, rhaid bod cyflenwad toreithiog o baill hefyd er mwyn iddyn nhw 
allu cynhyrchu mag a chael deiet cytbwys. Ond, dylai'r gwenynwr fod yn 
ymwybodol y bydd ymateb cytrefi yn amrywio i fwydo araf yn yr hydref; 
bydd rhai'n cynhyrchu tipyn go lew o fag a bydd eraill yn fwy ceidwadol 
ac yn storio'r syryp a dyna i gyd. ‘Goroesi’ yw'r nod ac rwy'n credu y dylen 
ni dybio mai nhw sy'n gwybod orau sut i wneud hyn.

Bwydo yn y Gwanwyn

Diwedd mis Chwefror a dechrau mis Mawrth yw'r cyfnod allweddol fel 
arfer pan all fod angen bwydo yn y gwanwyn. Fel y nodwyd o'r blaen, 
dyma'r adeg pan fydd mwy a mwy o fag yn cael ei gynhyrchu ac mae 
angen adnoddau digonol o fêl (siwgrau) a phaill i wneud hyn. Yn anaml 
y mae gwenyn sydd wedi'u haddasu'n lleol yn newynu i farwolaeth oher-
wydd eu bod nhw'n dda am reoli'r mag y maen nhw'n ei gynhyrchu, yn 
ôl yr adnoddau sydd ar gael. Ond, os bydd prinder storau, bydd hyn yn 
oedi'r broses o gynhyrchu mag yn y gwanwyn, felly dylid osgoi hyn os 
yw'n bosibl.

Bydd gwenynwr sydd wedi bod yn swmpo cychod yn rheolaidd yn ystod 
y gaeaf wedi cael rhybudd o ran y cytrefi lle gall fod angen help (gweler 
Ffigur 9). Os nad ydych chi'n pwyso cytrefi gan ddefnyddio clorian sbrin-
giau a bod gennych ryw syniad o bwysau gweili (tare weight) i’r cwch a'r 
fframiau, mae'n anodd bod yn fanwl gywir. Dull syml yma yw swmpo’r 
holl gychod mewn gwenynfa (codi ar y naill ochr ac yna ar y llall os oes 
anghydbwysedd ochrol), ac os ydych chi'n amau bod unrhyw rai'n rhy 
ysgafn, agorwch yr un ysgafnaf a thynnwch rai fframiau allan i asesu drwy 
edrych faint o storau sydd (a lle maen nhw yn y cwch). Os gwelwch chi fod 
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y gytref ysgafnaf yn brin o storau, yna symudwch ymlaen ac archwilio'r 
ail ysgafnaf. Bydd y math hwn o archwilio – y gallwch ei wneud yn gy-
flym heb darfu llawer ar y gwenyn) – yn datgelu hefyd a oes perygl o 
newyn ynysu (isolation starvation) a gall fod angen symud fframiau o 
storau sydd yno'n barod yn nes at y clwstwr. Mae'n anodd gwneud iawn 
am unrhyw brinder â bwyd hylif tan bydd y tywydd (gobeithio) ychydig 
yn gynhesaf ganol mis Mawrth, felly dylech chi fwydo â bwydydd solet er 
mwyn achub y gytref.

Mae angen i wenynwyr fod yn ymwybodol bod bwydo gormod yn gallu 
achosi problemau hefyd. Y broblem fwyaf amlwg yw efallai na fydd digon 
o gelloedd ar gael yn y gwanwyn i'r frenhines ddodwy er mwyn i'r nyth 
magu allu ehangu. Er mwyn peidio ag ysgogi'r gwenyn i heidio, mae an-
gen ateb sy'n ymddangos yn eithafol, sef tynnu fframiau cyfan ac yn eu lle 
nhw, rhoi fframiau gwag wedi'u tynnu y mae'n bosibl eu defnyddio'n syth. 

Ffigur 9 – Swmpo cwch yn ystod y gaeaf
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Os na wnewch chi rywbeth i atal hyn, mae storau heb eu defnyddio sy'n 
cynnwys syryp siwgr yn bennaf, yn gallu ‘gollwng’ i mewn i gnwd mêl y 
tymor newydd (gweler y drafodaeth isod).

Bwydo Solet

Hen ddywediad ym myd gwenyna yw mai ‘yn yr hydref mae'r adeg orau 
i roi bwyd y gwanwyn’. Rwy'n credu bod hwn yn gyngor da. Y sefyllfa 
ddelfrydol yw un lle mae gan gytref yr union faint o storau sydd angen 
arni i oroesi tan i'r ffynonellau neithdar naturiol ddod ar gael. Mae llawer 
o wenynwyr, fel mater o drefn, yn defnyddio un o'r bwydydd solet (ffon-
dant neu batis) ar ddiwedd y gaeaf neu ddechrau'r gwanwyn. Os oes gan 
y gytref ddigon o storau ar ôl, mae hyn yn hollol ddiangen. Hefyd, oni 
bai bod y gytref yn brin o storau yn barod, dydy bwydo solet ddim yn 
ysgogi'r gwenyn i gynhyrchu mag. I gytrefi sydd wir mewn trafferthion, 
efallai bydd bwyd solet ddiwedd mis Chwefror neu ddechrau mis Mawrth 
yn achub y dydd ond dylech chi roi bwyd hylif wedi cyn gynted ag y mae'r 
amodau'n caniatáu – mae angen ystyried y tywydd a maint y gytref.

Bwydo drwy Ysgogi

Ddylech chi ddim gwneud hyn fel mater o drefn, dim ond os oes yw hi'n 
edrych yn debyg y bydd llif neithdar cynnar, e.e. rêp had olew wedi'i hau 
yn yr hydref. Y cyngor yw defnyddio syryp gwan (mae'r rysáit isod) gan 
ddefnyddio ymborthwr cyswllt sy'n darparu'n rheolaidd dros gyfnod o 
amser. Mae angen i'r gwenynwr fod yn ymwybodol y bydd gwneud hyn 
yn anochel yn cynyddu'r posibilrwydd o heidio cynnar a rhaid iddo fod 
yn barod i gymryd y mesurau angenrheidiol.

Bwydo yn ystod y Tymor

Ar gyfer cytrefi sy'n cynhyrchu – y rhai rydych chi'n rhagweld y byddan 
nhw'n cynhyrchu cnwd o fêl – rhaid osgoi bwydo yn ystod y tymor os yw 
hynny'n bosibl. Fel gwenynwyr hamdden, rydyn ni'n cael pris da am ein 
mêl a dylen ni gynnig cynnyrch o'r radd flaenaf ac nid un sy'n cynnwys 
tipyn go lew o fêl Tate and Lyle neu (i gadw'r ddysgl fasnachol yn wastad) 
Silver Spoon. Hefyd dylai fod yn fêl sydd wedi cael ei dynnu a'i botelu heb 
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gael ei gynhesu i dymheredd uwch nag y byddai wedi'i gael yn y cwch 
(gweler llyfryn y Gymdeithas, Cynaeafu Mêl).

Mater arall yw bwydo heidiau, rhaniadau a chnewyll, ac oni bai bod llif 
neithdar sicr, mae'n well bwydo er mwyn cynorthwyo'r gytref i dynnu 
crwybr ac i gynyddu’n ddirwystr. Os gwelwch chi yn nes ymlaen yn y 
tymor y bydd cytrefi fel hyn yn cynhyrchu cnwd o fêl, mae'n bosibl tynnu 
storau dros ben o syryp a'u defnyddio'n nes ymlaen yn y tymor fel bwyd 
at y gaeaf.

Mae ‘bwlch mis Mehefin’ yn gyfnod pan mae rhai gwenynwyr fel petaen 
nhw eisiau bwydo eu cychod. Gall hyn fod yn broblem mewn rhai arda-
loedd ond mewn ardaloedd eraill dydy'r bwlch ddim fel petai'n bodoli 
neu gostyngiad dros dro yn unig sydd yn y neithdar ar gael. Hyd yn oed 
os nad yw llif y gwanwyn wedi bod yn ddigon da i gynhyrchu gormodedd 
yr oedd modd ei gynaeafu, bydd y rhan fwyaf o gytrefi wedi casglu digon 
o storau i oroesi'r cyfnod hwn heb help o'r tu allan. Ond, os oes cnwd 
gwanwyn y gallech chi ei gymryd ar y cychod, dylai'r gwenynwr wrth-
sefyll y temtasiwn i gymryd gormod (peidiwch â bod yn farus) a gadael 
digon fel na fydd angen bwydo yn yr haf, sut bynnag mae'r tywydd. Drwy 
lwc, mae'r gwenyn sydd wedi ymaddasu'n lleol, sydd gan y rhan fwyaf 
ohonon ni yng Nghymru, yn mynd ati fel arfer i addasu eu cynhyrchu 
mag yn ôl y tywydd a'r incwm neithdar.

Ac eithrio'r bwydo yn yr hydref, y ffordd orau yw bwydo'n araf ag ym-
borthwr cyswllt neu ag un o'r ymborthwyr hambwrdd llai (neu ymborth-
wr ffrâm).

Crynodeb

Am ba bynnag reswm – naill ai moesegol, ymarferol neu dim ond oher-
wydd nad oes gennych chi ddiddordeb mewn cynhyrchu mêl i'w fwyta 
– dydych chi ddim eisiau bwydo siwgr i wenyn, does dim o'i le ar hyn – 
cofiwch nad yw gwenyn bob amser yn goroesi yn y gwyllt. Mae tymhorau 
gwael lle nad yw cytrefi'n gallu crynhoi digon o storau i oroesi'r gaeaf, a 
chyfradd goroesi o 30% yn unig fydd gan heidiau yn y gwyllt, am yr union 
reswm hwn yn aml. Felly, os ydych chi'n penderfynu peidio â bwydo, ac 
yn gadael mêl i'r gwenyn, byddwch yn hael a gadewch rai fframiau ar y 
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naill ochr hefyd i helpu'r cytrefi hynny sy'n methu, er mwyn iddyn nhw 
eu helpu eu hunain. Bydd y rhan fwyaf ohonon ni'n dewis bwydo gwe-
nyn ar ryw adeg yn ystod y flwyddyn ond mae angen ei wneud yn ofalus. 
Peidiwch â mynd dros ben llestri fel mae rhai gwenynwyr, sy'n dechrau 
bwydo unrhyw bryd yn ystod y tymor pan nad oes llif neithdar. Cewch 
chi ddychmygu ai gwneud hyn oherwydd eu bod nhw'n poeni am y gwe-
nyn maen nhw neu er mwyn gwella eu cnwd o fêl (honedig).
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Atodiad 1 – Paratoi a Defnyddio Deunyddiau Bwydo

Math o Fwyd Syryp Siwgr – Paratoi a Defnyddio

• Dylech fwydo yn yr hydref i roi storau at y gaeaf gan ddefnyddio 
syryp cryf sy'n cynnwys 1kg o siwgr wedi'i hydoddi mewn 625ml 
o ddŵr (mae hyn yn cyfateb yn fetrig i 2lb o siwgr mewn 1 peint o 
ddŵr – wedi'r cyfan, allwch chi ddim prynu siwgr mewn bagiau 1 
pwys erbyn hyn, felly symudwch ymlaen i groesawu'r byd metrig).

• Dylech fwydo i achub cytref yn y gwanwyn gyda syryp o gryfder 
canolig gyda 1kg o siwgr i 1L o ddŵr (un hawdd ei gofio). Mae'r 
syryp hwn yn addas at ddibenion cyffredinol hefyd, fel tynnu 
crwybr, bwydo cytrefi sy'n gwneud celloedd brenhines a chnewyll.

• I fwydo i ysgogi yn y gwanwyn er mwyn paratoi cytrefi at lif neithdar 
cynnar, e.e. had olew wedi'i hau yn yr hydref, dylech chi ddefnyddio 
syryp gwannach o 1kg o siwgr i 1.25L o ddŵr (sy'n cyfateb i 1 pwys 
i 1 peint).

Dylech baratoi syryp drwy arllwys dŵr poeth neu ferwedig dros y siwgr 
a'i gymysgu'n dda tan iddo i gyd hydoddi. Peidiwch byth â berwi syryp 
mewn sosban; mae hyn yn hollol ddiangen ac yn anochel bydd yn cynhy-
rchu peth HMF (cynnyrch sy'n cael ei dorri i lawr o siwgr, sy'n wenwynig i 
wenyn). Mae ‘Boeler Burco’ (neu rywbeth tebyg) yn ddefnyddiol i dwymo 
dŵr i wneud llawer iawn o syryp. Mae ein boeler ni yn dal 24L o ddŵr sy'n 
ddigon i hydoddi 36kg o siwgr. Mae'r cymysgu'n digwydd mewn 6 bwced 
fêl x 30 pwys gyda phob un yn dal 6kg o siwgr a 4L o ddŵr. Mae hyn yn 
gadael digon o le yn y bwced ichi ei droi'n egnïol heb dasgu syryp dros 
bob man. Peidiwch â chael eich temtio i wneud y syryp yn y boeler oni bai 
eich bod yn ychwanegu'r siwgr ar ôl i'r dŵr gael ei gynhesu i'r tymheredd 
cywir. Mae cynhesu cymysgedd siwgr a dŵr yn gallu cynhyrchu HMF.

Wrth ddefnyddio ymborthwr cyswllt, mae'n hanfodol sicrhau bod y siwgr 
wedi hydoddi'n llwyr oherwydd bydd unrhyw grisialau'n tueddu i lenwi'r 
tyllau, ffurfio cacen a bydd yn atal bwydo. Dyma'r rheswm am y gwyn, 
“Dwi wedi rhoi bwyd ar y gwenyn ond dydyn nhw ddim fel tasen nhw ei 
eisiau”. Dylech chi edrych dros ymborthwyr cyswllt sydd wedi'u gadael 
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ar y cwch am unrhyw gyfnod sylweddol ar ôl i'r cynnwys gael ei fwyta, 
er mwyn chwilio am bropolis sy'n llenwi'r rhwyllen neu'r tyllau. Mae'n 
bosibl tynnu hwn drwy olchi'r clawr mewn hydoddiant cryf, poeth o soda 
golchi, gan ddefnyddio hen frws dannedd os oes angen.

Rysáit i Wneud Cacen Siwgr

Arllwyswch siwgr gronynnog i bowlen gymysgu ac am bob 1kg ychwaneg-
wch 70ml o ddŵr cynnes (tua 50 °C ond dydy hyn ddim yn allweddol) a 
chymysgwch tan ei fod i gyd fel briwsion. Rhowch bapur gwrthsaim neu 
bolythen mewn hambyrddau pobi a gwasgwch y cymysgedd i mewn id-
dyn nhw i'r dyfnder sydd ei angen (awgrymaf 20–25mm). Yn olaf, marci-
wch allan faint y blociau rydych chi eu hangen â chyllell ac yna gadewch 
am o leiaf 24 awr i'r cymysgedd fynd yn solet (gweler Ffigur 10). Dylech 
roi'r blociau (cacennau/bisgedi) hyn ar y barrau top yn union uwchben y 
clwstwr (gweler Ffigur 11). Rhowch le i'r gwenyn fynd ato drwy ddefny-
ddio bylchwr bas o'r math a ddefnyddir ar gyfer triniaeth ‘Apiguard’ (25–
30mm). Yn olaf, rhowch y bwrdd clawr yn ôl (un wedi'i insiwleiddio os 
yw'n bosibl) i gadw rhan uchaf y cwch mor gynnes ag sy'n bosibl.
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Ffigur 11. Cacennau siwgr ar farrau uchaf cwch 

Ffigur 10. Cacen siwgr mewn hambwrdd â leinin polythen (gyda byl-
chwr yn ei le)
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