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Cyflwyniad

 Mae angen i’r gwenynwr gofio mai atgynhyrchu’n unig yw hei-
dio. Yr unig reswm y mae’r holl ymddygiad cymhleth a chysylltiedig sy’n 
digwydd mewn cytref o wenyn mêl wedi datblygu yw er mwyn gwella ei 
siawns o atgynhyrchu’n llwyddiannus. Un agwedd yn unig ar yr ymd-
dygiad hwn sydd o ddiddordeb pennaf i’r gwenynwr, sef y ffordd y mae’r 
gwenyn yn casglu’r neithdar ac yn storio’r mêl. Er mwyn cynhyrchu cy-
maint ag sy’n bosib o fêl i’w gynaeafu, mae’r gwenynwr yn ceisio creu 
cytrefi mawr ond mae hefyd yn ceisio eu hatal nhw rhag cyflawni eu ffawd 
naturiol drwy heidio – felly mae’n amhosibl osgoi gwrthdaro. Yr unig 
ffordd o fynd i’r afael â hyn yw drwy reoli heidiau.

 Yn eu llyfr o’r enw ‘Bait Hives for Honey Bees’, dywed Seeley and 
Morse, ‘Mae gan gytrefi aeddfed ysfa naturiol i heidio bob blwyddyn 
oni bai eu bod nhw wedi cael eu gwanhau gan glefyd neu ddiffyg rheo-
laeth’. Felly efallai na ddylen ni synnu neu feddwl bod rhywbeth o’i le pan 
fydd cytrefi’n heidio. Nid yw’r rhan fwyaf o lyfrau gwenyna’n rhoi digon o 
sylw i heidio ond mae’n hanfodol rheoli hyn er mwyn cael cnydau da o fêl 
yn gyson. Nid oes dwywaith mai rheoli heidio yw’r agwedd bwysicaf ac ar 
yr un pryd yr agwedd fwyaf anodd ar reoli cytref o wenyn.

Y Llyfryn (neu’r Canllaw Maes)

 Fel y mae’r enw’n awgrymu, rheoli heidio’n ymarferol yw prif des-
tun y llyfryn hwn; beth i’w wneud pan fyddwch chi allan yno wrth ymyl 
y cwch, yn wynebu gwneud penderfyniad er mwyn ceisio rheoli’r ysfa i 
heidio. Mae’n cynnwys cyfres o ddiagramau y gallwch eu defnyddio fel 
arweiniad i reoli, a gallwch fynd â’r llyfryn allan i’r wenynfa i gyfeirio ato 
os oes angen. Oherwydd nad yw dau gwch byth yr un fath yn union, mae 
angen bod yn hyblyg wrth ddefnyddio’r diagramau gan eu bod yn dangos 
enghreifftiau cyffredinol. Ond yr egwyddor sylfaenol sy’n bwysig – sut 
mae’r rheoli’n rhyngweithio ag ymddygiad naturiol y gytref. Mae’r testun 
sy’n cyd-fynd â’r diagramau wedi’i gadw’n gryno gyda digon (gobeithio) i 
esbonio’r camau a’u swyddogaeth.

 Er mwyn cadw pethau’n syml, mae’r diagramau i gyd yn tybio eich 
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bod yn defnyddio cwch ‘National’ wedi’i Addasu gyda 12 ffrâm (Hoff-
man) sy’n bylchu eu hunain. Fodd bynnag, gellir defnyddio’r un tech-
negau rheoli gyda phob math o gychod sydd â fframiau symudol, beth 
bynnag yw eu maint, eu siâp, eu nifer a’r bwlch rhwng y fframiau. Mae’r 
fframiau sydd wedi’u dangos yn y diagramau wedi’u lliwio yn ôl eu cyn-
nwys; mae’r fframiau sy’n cynnwys mag yn goch, rhai sydd â mêl a phaill 
yn felyn, fframiau wedi’u tynnu heb gynnwys yn ddu a fframiau heb eu 
tynnu (sy’n cynnwys llenni cwyr) yn llinell ddu denau. Yn y byd go iawn, 
mae cymysgedd o gynnwys yn y fframiau mewn cwch felly mae’r lliw’n 
cyfeirio at brif gynnwys (prif nodwedd) y ffrâm. 

 Mae pob diagram yn dangos cwch mag a hanner wedi’i drefnu’n 
safonol, h.y. un bocs dwfn ac un bocs bas o dan yr atalfa brenhines neu’r 
wahanlen (ardal fagu), sef tua’r lle cywir i wenyn bron yn frodorol (sydd 
wedi ymaddasu’n lleol) yng Nghymru. Os yw’r cwch wedi’i drefnu’n wa-
hanol (ee. un bocs dwfn, dau focs dwfn neu 12 x 14) mae angen addasu’r 
dulliau sy’n cael eu disgrifio yn y llyfryn hwn yn briodol ac efallai bydd 
rhai dewisiadau’n anodd neu hyd yn oed yn amhosibl.

Mathau o Reoli Heidio

 O safbwynt rheoli ymarferol, gellir rheoli heidio’n ddwy ran wa-
hanol sydd â ffin (fiolegol) eglur rhyngddyn nhw, sef pan fydd y gytref yn 
dechrau gwneud celloedd brenhines.

1) Rheoli heidio’n rhagweithiol – y math o reoli i’w wneud 
cyn bod celloedd brenhines yn y cwch (i geisio eu hatal rhag 
cael eu cynhyrchu).

2) Rheoli heidio’n adweithiol – y math o reoli i’w wneud pan 
fydd celloedd brenhines’n cael eu cynhyrchu (i atal heidio).

 Mae rhai gwenynwyr fel petaen nhw wedi camddeall y gwahania-
eth eglur rhwng y ddau fath hyn o arferion rheoli ac wedi rheoli heidio’n 
rhagweithiol hyd yn oed ar ôl i gelloedd brenhines ymddangos, gan obe-
ithio y byddai hynny’n gwneud iddyn nhw fynd i ffwrdd. Gobaith ofer 
yw hwn, gwaetha’r modd, ac ychydig iawn o siawns sydd y bydd hyn yn 
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gwneud i’r gytref newid cyfeiriad.

RHAN 1 – Rheoli Heidio’n Rhagweithiol

 Mae’r gweithgareddau rheoli i reoli heidio’n rhagweithiol yn 
amlddiben ac nid atal celloedd brenhines rhag dechrau cael eu creu yn 
unig a wneir. Maen nhw hefyd yn arferion gwenyna da er mwyn:-

•	Hyrwyddo	cytref	fawr	sy’n	gallu	casglu	cnwd	mawr	o	fêl.

•	Adnewyddu	crwybrau	mêl	yn	systematig	(mae	hyn	yn	ar-
bennig o bwysig er mwyn atal clefydau). 

•	Disodli’r	frenhines	a	chynyddu	(pan	fydd	angen).

 Yn anffodus, mae cynhyrchu cytref fawr a’i chynnal dros y cyfnod 
pan gall llif neithdar ddigwydd (3 mis neu fwy) yn gallu creu’r union 
broblem y mae’r gwenynwr yn ceisio ei hosgoi. Y rheswm am hyn yw 
po fwyaf yw’r gytref a pho hiraf y mae yn y cyflwr hwnnw, mwyaf teby-
gol yw hi o heidio. Mae rheoli rhagweithiol da bob amser yn rhwystro 
heidio ond efallai na fydd yn ei atal rhag digwydd yn y pen draw. Mae’n 
arbennig o rwystredig os yw heidio’n digwydd yn nes ymlaen yn y tymor 
oherwydd gall amharu ar y potensial i gynhyrchu mêl yn ystod y prif lif 
ym mis Gorffennaf (neu’n ddiweddarach). Gwelir dwy ffordd o ymdrin 
â’r broblem benodol hon yn niwedd y llyfryn (Adran 2.5).

Ysgogiadau i Heidio

 Mae nifer o ffactorau’n ysgogi heidio – yn fiolegol sut mae’r gytref 
yn adnabod pryd mae hi’n amser da i heidio ac yn fwyaf tebygol o fod yn 
llwyddiannus – ac maen nhw’n gymysgedd o amodau mewnol ac allanol.

Mewnol (yn y cwch)

•	Maint	y	gytref,	faint	o	le	sydd	i’r	frenhines	ddodwy,	pa	mor	
llawn yw’r nyth mag, pa mor aeddfed yw’r nyth mag ac (o 
bosib) oed y frenhines.
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•	Faint	o	le	sydd	ar	gyfer	prosesu	neithdar	a	chadw	mêl.

•	Faint	o	sylwedd	y	frenhines	sy’n	cael	ei	gynhyrchu	a/neu	ei	
ddosbarthu (credir mai dyma’r prif fecanwaith).

Allanol

•	Y	cyfnod	yn	y	 tymor	–	mae’r	ysfa	 i	heidio	yn	ei	hanterth	
ym mis Mai a mis Mehefin (pan mae fwyaf tebygol o fod yn 
llwyddiannus) ac yn lleihau wedi hynny.

•	Y	tywydd		–	ffactor	nad	yw’n	cael	ei	ystyried	yn	ddigon	pw-
ysig gan fod cyfnodau o dywydd gwael (heb lawer o amser i 
hedfan) yn aml yn gwneud i heidio ddigwydd yn gynt.

 I ryw raddau gall y gwenynwr reoli’r amodau mewnol drwy reoli’r 
cwch ond ni all wneud dim am y ffactorau allanol. Felly, rheoli’r ardal 
fagu yw’r prif beth a wneir wrth reoli heidio’n rhagweithiol.

Y prif dechnegau y gall y gwenynwr eu defnyddio i reoli amodau 
mewnol y cwch yw:

1. Rheoli’r Crwybrau
2. Rheoli’r Bocsys
3. Symud y Fag
4. Rhannu Cytrefi

1.1. Rheoli’r Crwybrau

 Y nod yma yw sicrhau bod cynifer ag sy’n bosib o’r fframiau o 
dan y wahanlen (queen excluder) (y fframiau mag) yn cael eu defnyddio 
i gynhyrchu mag mewn gwirionedd. Yn ystod y prif dymor dylai fod cyn 
lleied â phosib o storfeydd o fêl a phaill yn yr ardal fagu. Yn weddol gyn-
nar yn y tymor, pan na fydd y gytref wedi cyrraedd ei llawn dwf posibl 
eto, greddf y gwenyn yw creu nenfwd o fêl wedi’i gapio. Mae’r storfeydd 
(agos) hyn yn ffurf ar yswiriant yn erbyn amodau gwael ac y mae’r gwe-
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nyn yn gyndyn o dynnu’r capiau oddi arnynt a gwneud i gelloedd fod ar 
gael i’r frenhines ddodwy ynddynt. Pan fydd y nenfwd hwn yn ei le, yr 
unig ffordd y gellir estyn nyth mag yw tuag i lawr, felly’r nod yw cael mag 
sy’n cyffwrdd â’r wahanlen dros gymaint o’i harwynebedd ag sy’n bosibl. 
Bydd y gwenyn yn dal i greu nenfwd o fêl ond bydd hynny yn y llofft fêl 
gyntaf  - sef lle mae’r gwenynwr eisiau iddo fod.

 Gall rheoli’r crwybrau gynnwys symud y fframiau presennol yr 
ardal fagu er mwyn creu lle i’r frenhines ddodwy, ond y prif weithgaredd 
yw cael gwared ar hen fframiau neu rai diffygiol a chael y gwenyn i dynnu 
llenni cwyr newydd. Mae’n arfer dda i wenynwyr gyflwyno fframiau mag 
newydd bob ryw dair blynedd, felly mae hynny’n golygu cyfartaledd o 3-4 
ffrâm y flwyddyn. Credir bod defnyddio llenni cwyr yn ffordd ychwanegol 
o gael y gwenyn i beidio â heidio drwy efelychu nyth mag anaeddfed a 
gwneud iddyn nhw fynd i wneud cwyr yn lle heidio.

 Fodd bynnag, er mwyn bod yn llwyddiannus (cael y fframiau 
wedi’u tynnu’n gyflym) ac er mwyn peidio â niweidio’r fag bresennol drwy 
ei hoeri, rhaid cyflwyno’r llenni cwyr ar yr adeg gywir ac yn y lle cywir yn 
y cwch. Yn gynnar yn y tymor, er mwyn cynnal dilysrwydd y nyth mag, 
rhaid cyflwyno llenni cwyr ar ymyl y nyth mag – fel mai dyna’r ffrâm 
nesaf i gael ei thynnu er mwyn i’r nyth mag ehangu. Yn ddiweddarach, 
pan fydd y gytref yn llawn gwenyn, gellir gosod y llenni cwyr rhwng y 
fframiau mag. Peidiwch byth â rhoi llenni cwyr nesaf at wal y cwch achos 
os daw hi i’r pen yn unig y bydd y gwenyn yn eu tynnu – ac yna’n wael, fel 
arfer.

Mae Ffigur 1 yn dangos lle dylid gosod llenni cwyr yn gynnar yn y tymor 
(ar y chwith) ac yn nes ymlaen yn y tymor (ar y dde) mewn bocsys mag 
dwfn a bas. Wrth ddefnyddio system ddau focs (h.y. mag a hanner neu 
fag dwbl) nid yw hi mor allweddol lle mae’r llenni cwyr yn cael eu gosod 
oherwydd y gwres sy’n codi o’r gwaelod. Dylai gwenynwyr sy’n defnyddio 
un bocs (dwfn safonol neu ddwfn iawn 12x14) ddilyn y drefn a ddangosir 
ar gyfer y bocs isaf.
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 Wrth gyflwyno llenni cwyr i gwch dylai’r gwenynwr ddeall bod 
RHAID i’r gytref fod ag angen yn syth am rhagor o grwybr naill ai i estyn 
y nyth mag neu i storio, oherwydd nid yw cytref yn ‘adeiladu crwybr ar 
hap’. Hefyd RHAID bod llif neithdar (neu raid i’r gwenynwr ddarparu un 
drwy fwydo’r cwch) oherwydd nid yw gwenyn yn defnyddio mêl sydd 
wedi’i storio i wneud cwyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler hefyd ly-
fryn	CGC/LlCC	‘Rheoli Crwybrau’.

 Dull arall (llai radical) o gynyddu nifer y fframiau sydd ar gael i’r 
frenhines ddodwy yn yr hanner mag yw symud mwy o fframiau unigol 
i fyny i’r llofft fêl gyntaf. Pan fydd llif neithdar da yn gynnar yn y tymor, 
bydd y gytref yn aml yn defnyddio unrhyw gelloedd sydd ar gael yn yr 
hanner mag i storio neithdar. Pan fydd y celloedd hyn wedi cael eu ca-
pio, mae hwn yn dod yn rhywbeth parhaol a bydd yn atal y gytref rhag 
ei ddefnyddio ar gyfer mag am weddill y tymor. Mae’n bosibl datrys hyn 
drwy symud fframiau fel hyn i fyny i’r llofft fêl gyntaf, ac yn eu lle, rhoi 
fframiau o lenni cwyr am yn ail â fframiau sy’n cynnwys mag (gweler 
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Ffigur 2). Dylech gael gwared yn llwyr ar fframiau sy’n cynnwys gwed-
dillion storau’r gaeaf, efallai mai surop siwgr yw hwn yn bennaf, a dylech 
ei ddefnyddio i fwydo cytrefi eraill sydd mewn angen. Mae hyn er mwyn 
atal llygru’r cnwd mel â surop. Gan y bydd y gwenyn wedi bod yn cerdded 
ar y fframiau hyn am 6-7 mis, bydd hi’n hawdd eu hadnabod gan y bydd 
y capiau yn dywyll (budr neu frwnt).

1.2 Box Management

1.2 Rheoli’r Bocsys

 Mae hyn yn berthnasol i wenynwyr sy’n defnyddio system dau 
focs yn unig; naill ai mag a hanner neu fag dwbl. Fel gyda’r dull o reoli’r 
crwybrau, y nod yw cael cymaint ag sy’n bosibl o’r nyth mag yn cyffwrdd 
â’r wahanlen er mwyn osgoi cael nenfwd o fêl.
 
Cwch ar Focs Mag a Hanner 
 
 Mae’r angen am reoli’r bocsys yn dibynnu’n allweddol ar y man yn 
y cwch y mae’r nyth mag yn datblygu ar ddechrau’r tymor. Os yw’r nyth 
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yn uchel yna nid oes angen gwneud dim oherwydd bod y frenhines yn 
rhydd i ddodwy a defnyddio cymaint ag sydd ei angen arni o’r lle sydd 
ar gael (Ffigur 3a). Bydd nyth sy’n datblygu ynghanol y cwch, wrth i’r 
tymor fynd rhagddo, yn arwain at gael nenfwd fêl yn y bocs uchaf a gall 
hyn gyfyngu ar faint y nyth mag yn y pen draw. Yn y sefyllfa hon gellir 
cyfnewid y bocsys – gan osod y bocs mag bas o dan yr un dwfn (Ffigur 
3b). Pan fydd y nyth mag yn dechrau’n isel yna fydd hi ddim yn hir cyn i’r 
bocs uchaf ddod yn storfa fêl (llofft fêl) a bydd maint y nyth mag yn cael ei 
gyfyngu. Yn yr achos hwn y dewis gorau yw gosod y bocs mag bas presen-
nol uwchben y wahanlen (gwnewch yn siŵr nad yw’r frenhines ynddo) a 
chyflwyno bocs mag bas newydd sy’n cynnwys llenni cwyr wedi’u tynnu 
o dan y bocs mag dwfn (Ffigur 3c). Os nad oes crwybr wedi’i dynnu ar 
gael, yna gosod bocs o sylfaen o dan y nyth mag presennol yw’r lle olaf 
y bydd yn cael ei dynnu. Mewn gwirionedd, mae’n annhebygol o gael 
ei dynnu cyn i’r gytref benderfynu dechrau celloedd brenhines. Yr unig 
ddewis yw rhoi’r bocs o sylfaen ar ben y bocs mag dwfn ac o dan yr atalfa 
brenhines/y	wahanlen,	 lle	bydd	y	gwenyn	yn	barod	i’w	dynnu.	Wedyn,	
cyn iddo gronni swm sylweddol o fêl wedi’i selio, ei symud i safle yn y 
gwaelod. Mewn llif neithdar da, gallai hyn ddigwydd yn eithaf cyflym ac 
mae angen i’r gwenynwr ddal ar yr eiliad.
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 Os oes bocs bas ar waelod y cwch ar ddiwedd y tymor, cewch eich 
cynghori i’w symud i fyny ar ben y bocs mag dwfn cyn bwydo. Oherwydd 
bod y nyth mag yn lleihau, ar yr adeg hon o’r flwyddyn, fel arfer ychydig o 
fag fydd ynddo, os o gwbl, a dim storau mae’n debyg. Ar ben y bocs mag 
dwfn, mae’n well ei ddefnyddio i storio bwyd mewn safle a fydd ar gael yn 
hawdd i glwstwr gwenyn y gaeaf.

 Yn groes i’r hyn mae’r rhan fwyaf o lyfrau gwenyna’n ei ddweud, y 
lle gorau i greu lle i’r frenhines ddodwy yw o dan y nyth mag persennol. 
Os gosodwch chi focs o grwybr wedi’i dynnu ar ben y nyth mag, bydd 
y gwenyn bron yn anochel yn ei ddefnyddio fel llofft fêl a bydd yn cael 
ei lenwi â mêl yn bennaf. Er y bydd y gwenyn ‘derbyn’ yn aml yn rhoi’r 
neithdar mewn celloedd o dan y nyth mag pan fydd llif neithdar da, rhy-
wbeth dros dro yw hyn yn unig a bydd yn cael ei drosglwyddo’n gyflym 
yn uwch i fyny’r cwch. Bydd mêl wedi’i gapio o dan y nyth mag yn cael ei 
symud hefyd pan fydd amser, a dyma sylfaen ail-leoli’r bocsys sy’n cael ei 
ddangos yn enghraifft Ffigur 3b.

 Gofal – Os oes gan y cwch lawr â dyfnder traddodiadol rhwng 21-
22mm (solet neu rwyllau agored) fel arfer bydd rhaid tynnu’r crwybrau 
angori (brace-comb) o farrau gwaelod y bocs sy’n union uwchben y llawr 
– neu fel arall ni fydd yn ffitio yn ei safle newydd a bydd llawer o wenyn 
yn cael eu gwasgu. Rhaid ysgwyd y fframiau fel nad oes gwenyn arnyn 
nhw cyn rhoi cynnig ar y broses hon. Os byddwch yn defnyddio lloriau 
sydd â’r dyfnder cywir ar gyfer lloriau rhwyll (mesh) agored (9mm ar gy-
fer llwybrau gwenyn gwaelod y cwch a 15mm ar gyfer llwybrau gwenyn 
top y cwch) prin y bydd gan y fframiau grwybrau angori, neu ni fydd dim 
o gwbl ac ni fydd angen eu tynnu.

Trefniannau Cychod Eraill

 Os oes gennych gwch sydd â dau focs dwfn, er mwyn rheoli safle’r 
nyth mag, y cyfan sydd ei angen yw symud cynifer ag sy’n bosibl o ffra-
miau mag i’r bocs uchaf (gan ofalu creu siâp nyth rhesymol y gall y gwe-
nyn maethu (nurse bees) ei orchuddio’n effeithiol) a symud fframiau o 
storfeydd neu grwybr gwag i lawr. Bydd y storfeydd o dan y nyth mag yn 
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cael eu tynnu’n gyflym a bydd lle’n dod yn rhydd i’r frenhines ddodwy. 
Oherwydd bod dau focs mag yn rhoi mwy na digon o le i’r rhan fwyaf o 
gytrefi, mae’r sefyllfa’n llai allweddol. Fodd bynnag, ar ddiwedd y tymor 
bydd gan y gytref swm sylweddol o fêl o dan y wahanlen – sy’n beth da 
neu’n beth drwg, yn dibynnu ar eich safbwynt chi (h.y. faint rydych chi 
eisiau bwydo).

 O ddefnyddio trefniant cwch sydd ag un bocs mag dwfn (sy’n rhoi 
llai o le na photensial y rhan fwyaf o freninesau), mae safle’r nyth mag 
yn llai tebygol o achosi problemau. Yma, y cyfan sydd angen ei wneud 
yw sicrhau bod pob un o’r fframiau’n tynnu eu pwysau, cyhyd ag sy’n 
bosibl (h.y. eu bod yn rhydd i’r frenhines ddodwy arnyn nhw). Er mwyn 
cyflawni’r nod hwn dylai’r fframiau gynnwys cyn lleied ag sy’n bosibl o 
storfeydd mêl a phaill. Mae cychod sydd wedi’u rheoli’n dda ag un bocs 
dwfn yn tueddu i fod â mwy o baill wedi’i storio yn y llofft fêl gyntaf oher-
wydd nad oes unrhyw le arall i’w roi ac, felly wrth gwrs,  mae’r llofft fêl 
gyntaf, mewn gwirionedd, yn dod yn estyniad heb fag o’r nyth mag.
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Gall problem godi gyda safle’r nyth mag mewn cychod sydd â bocsys 
dwfn iawn (ee. 12 x 14) ac nid yw honno mor hawdd ei datrys. Mae Ffig-
ur 4 yn dangos sut gellir gwneud hyn drwy gyflwyno fframiau i ganol 
y bocs – ond rhaid bod digon o wenyn pan fyddwch yn ceisio gwneud 
hyn. Yn dibynnu ar beth sydd ar gael, gall y rhain fod yn llenni cwyr, yn 
fframiau gwag wedi’u tynnu neu’n fframiau ochrol presennol (o’r tu allan 
i’r bocs) gydag unrhyw storfeydd mêl wedi’u rhicio gan ddefnyddio fforc 
dadgapio. Bydd y gytref eisiau adfer y nyth mag ac yn gyflym iawn bydd 
y fframiau hyn yn dod yn rhan o nyth mag mwy, crwn.

Gosod llofftydd mêl

 Rhan arall o reoli’r bocsys yw rhoi digon o lofftydd mêl i gytref. 
Mae’n hanfodol rhoi digon o le i brosesu neithdar ac i storio mêl. Rhaid 
cofio bod gan neithdar ffres 2-4 gwaith cyfaint y mêl yn y pen draw a 
dylech roi lle ychwanegol i’r gwenyn roi’r broses sychu ar waith.  Wrth 
osod llofftydd mêl, mae angen cadw un cam ymlaen ar yr angen am storio 
ond heb greu cymaint o gyfaint fel bod colli gwres yn mynd yn broblem. 
Pan fydd y llofft fêl uchaf yn llawn o wenyn (o un wal i’r llall), er efallai 
mai rhan ohoni’n unig sy’n llawn o fêl, dyna’r amser i ychwanegu’r llofft 
fêl nesaf. Fodd bynnag, fydd ychwanegu llofftydd mêl ddim yn ddewis yn 
lle rheoli’r nyth mag yn dda. Tywydd yw’r broblem nad yw’r gwenynwr 
yn gallu gwneud dim byd amdano, a phan fydd y tywydd yn wael am gy-
fnod hir bydd yn gwenyn yn anochel yn symud i lawr o’r llofftydd mêl nes 
bod yr ardal fagu dan ei sang, a bydd hyn yn aml yn gwneud iddyn nhw 
heidio. 

1.3 Symud y Fag

 Dyma un o’r triciau hynaf ac fel arfer yr enw arno yw Dull Dema-
ree. Mae’n dyddio’n ôl i 1892 - ac mae’n ddull nad yw gwenynwyr mod-
ern yn ei ddefnyddio’n ddigon aml. Mae sawl amrywiad ar y dull ond yr 
egwyddor sylfaenol yw tynnu fframiau o fag o waelod y cwch a’u symud 
nhw i focs newydd ar ben y cwch - uwchben y llofftydd mêl. Yn lle’r ffra-
miau a symudwyd, rhoddir fframiau gwag wedi’u tynnu (os nad oes rhai 
ar gael, gellir defnyddio llenni cwyr) ac felly mae rhagor o le i’r frenhines 
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ddodwy. Mae’r fag ar ben y cwch yn denu’r gwenyn maethu i symud i 
fyny i’w gorchuddio ac felly mae hyn yn lleihau’r gorlenwi yng ngwaelod 
y cwch. Mae’r cyfuniad o roi lle newydd i’r frenhines fagu a lleihau’r gor-
lenwi yn yr ardal fagu’n atal yr ysfa i heidio.

 Defnyddiwyd y dull hwn yn wreiddiol ar gyfer cychod dau (neu 
dri) focs mag dwfn a phan fydd y fag wedi dod allan o’r fframiau sydd 
wedi cael eu rhoi yn y top, y cynllun yw eu dychwelyd i waelod y cwch yn 
gyfnewid am y rhai sy’n cynnwys mag fwy diweddar (system cylchdroi 
fframiau).
 
 Mae Ffigur 5a yn dangos dull Demaree clasurol gyda dau focs mag 
dwfn. Mae Ffigur 5b yn dangos sut gellir defnyddio’r dull gyda chwch un 
bocs mag dwfn. Byddai’n hawdd addasu’r symudiadau a ddangosir yn 5b 
i drefniant bocs mag a hanner – mae’r bocs mag bas yn aros yng ngwaelod 
y cwch, naill ai ar ben neu o dan y bocs mag dwfn, yn dibynnu ar safle’r 
nyth mag (gweler Adran 1.2 uchod).
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 Wrth redeg cwch ar un bocs dwfn, mae’n annhebygol y bydd y 
gwenynwr byth eisiau ail-leoli’r nyth mag cyfan i ben y cwch gan y by-
ddai hyn yn gwneud i’r gytref fod yn hynod o anghytbwys. Fel arfer 4-8 
ffrâm yn unig sy’n cael eu symud, felly mae bocs Demaree anghyflawn 
fel dangosir yn Ffigur 5b. Dylech roi bwrdd ffug bob ochr i’r set anghy-
flawn o fframiau (glas yn y Ffigur). Gallwch symud rhagor o fframiau o 
fag yn ddiweddarach os oes angen felly yn y pen draw efallai bydd yn 
dod yn focs cyflawn. Dydy bocs Demaree wedi’i lenwi’n rhannol ddim 
yn broblem ond mae angen i’r gwenynwr fod yn ymwybodol, mewn llif 
neithdar da, efallai bydd crwybr gwyllt yn cael ei adeiladu mewn unrhyw 
le gwag ar ochrau’r bocs.

 Mae dull Demaree yn ddull eithaf effeithiol o reoli heidio’n rhag-
weithiol ond mae iddo rai anfanteision:-

•	Yr	anfantais	gyntaf	yw	y	gall	y	gwenyn	sy’n	gorchuddio’r	fag	
ar ben y cwch fod yn ddigon pell o’r frenhines fel eu bod yn 
ystyried eu bod heb frenhines ac felly maen nhw’n dechrau 
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cynhyrchu celloedd brenhines brys. Po fwyaf yw’r bwlch 
rhyngddyn nhw (nifer y llofftydd mêl), mwyaf tebygol yw hi i 
hyn ddigwydd. Ar ôl 5-7 diwrnod mae angen archwilio’r bocs 
uchaf i weld a oes celloedd brenhines yno a’u dinistrio.

•	Yr	 ail	 anfantais	 yw	 bod	 ailgylchu	 fframiau’n	 anos	 nag	 y	
mae’n edrych i ddechrau, oherwydd cyn gynted ag y mae’r 
fag wedi deor mae’r celloedd gwag yn cael eu llenwi’n gyflym 
â neithdar ac wedyn â mêl wedi’i gapio. Felly golyga hyn fod 
rhaid i’r bocs uchaf gael ei adael yn ei le fel arfer am wed-
dill y tymor a’i dynnu’n rhan o’r cynhaeaf mêl. Fodd bynnag, 
ond bod y fframiau’n weddol newydd ni ddylai hyn effeithio’n 
andwyol ar ansawdd y mêl.

1.4 Rhannu Cytrefi

 Mae’r dulliau uchod o reoli heidio’n rhagweithiol wedi cadw’r 
gytref yn gyfan. Mae rhannu’n wahanol ac (o bosib) yn creu ail gytref. 
Fodd bynnag, rhannu yw’r dull mwyaf grymus a dibynadwy o reoli 
heidio’n rhagweithiol ac mae gwenynwyr wedi’i ddefnyddio ers tro byd. 
Hefyd mae rhannu cytrefi’n ffordd o gynyddu, sy’n cael ei drafod yn fany-
lach yn llyfryn CGC, ‘Dulliau Syml o Gynyddu’.

 Dywedir yn aml mai rhannu cytref yw gelyn cnwd da o fêl. Fodd 
bynnag, mae rhannu bob amser yn well na cholli haid – oni bai y gallwch 
fod yn sicr o’i dal hi! Mae’r effaith ar y cnwd mêl yn dibynnu’n allweddol 
ar amseru’r rhannu. Os byddwch chi’n rhannu ar yr adeg gywir, e.e. yn 
union ar ôl llif y gwanwyn, gall arwain at fwy o gnwd. O dan yr amgylchi-
adau cywir gall y ddwy gytref sy’n ganlyniad i’r rhannu gynhyrchu mwy 
na’r (un) gytref wreiddiol – hyd yn oed os na heidiodd yn y pen draw. 
Mae rheoli’r rhannu bob amser yn well na haid artiffisial oherwydd gall y 
gwenynwr greu gwell dosbarthiad o ran oed a dosbarth y gweithwyr yn y 
ddwy ran.

 Wrth rannu cytref er mwyn rheoli heidio’n rhagweithiol, dylid 
ystyried y canlynol:-
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•	Dylai’r	rhaniad	fod	yn	ddigon	radical	fel	ei	fod	yn	rheoli	
heidio am weddill y tymor.

•	Dylai	dwy	ochr	y	rhaniad	fod	yn	hyfyw,	h.y.	digon	o	we-
nyn, mag a storfeydd.

•	Dylai’r	amseru	fod	yn	gywir	i’r	gytref,	h.y.	cyflwr	ei	datbly-
giad.

•	Dylai’r	amseru	fod	yn	gywir	ar	gyfer	darpar	lifoedd	neith-
dar, h.y. dylai fod amser i’r cytrefi ailadeiladu.

 Nid yw’n bosib rhoi arweiniad cadarn ac mae manylion y 
rhannu’n dibynnu ar farn y gwenynwr. Mae Ffigur 6a (defnyddio stand 
cwch newydd) a Ffigur 6b (defnyddio bwrdd rhannu) yn enghreifftiau 
sy’n dangos yr egwyddor. Yn y ddau Ffigur mae’r bocs glas a’r fframiau 
ynddo’n newydd.

Ailuno Rhaniadau

 Os bydd rhaniad wedi’i wneud yn iawn (gweler y canllawiau 
uchod) mae tebygolrwydd o ryw 90% y bydd y rhaniad sydd heb fren-
hines yn codi brenhines newydd sy’n dodwy. Nawr mae gan y gwenynwr 
ddwy gytref yn lle un ac efallai nad dyma’r canlyniad roedd yn dymuno 
ei gael. Mae rhesymeg syml yn dweud na allwch chi ddyblu nifer eich 
cytrefi’n ddiddiwedd, felly ailuno yw’r ateb (uno dwy gytref) ond sut a 
phryd? Yn gynnar yn y tymor nid yw ailuno’n ddewis synhwyrol fel arfer 
gan mai dim ond creu cytref fawr fyddwch chi, sy’n debygol o ddadwneud 
eich holl waith da a heidio. Yn nes ymlaen yn y tymor, pan fydd llai o ysfa 
i heidio, mae’n bosibl ailuno er mwyn cynhyrchu ‘arch-gytref ’ ar gyfer y 
prif lif mêl neu er mwyn mynd â hi at y grug.

 Mae tri phrif ddewis ar gyfer y gytref newydd (sydd â brenhines 
newydd) a fydd ar hyn o bryd naill ai’n byw ar stand newydd neu fwrdd 
rhannu.
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•	Rhoi	annibyniaeth	barhaol	iddi,	h.y.	creu	cytref	newydd	
hirdymor.

•	Ailuno’n	nes	ymlaen	yn	y	tymor	i	greu	‘arch-gytref ’	(bydd	
rhaid dewis pa frenhines fydd yn goroesi).

•	Rhoi	annibyniaeth	dros	dro	iddi,	h.y.	rhoi	lloftydd	mêl	
arni, ei chadw tan ddiwedd y tymor ac yna ailuno (hefyd 
bydd rhaid dewis pa frenhines fydd yn goroesi).

 Mae’r gair ‘ailuno’ yn awgrymu bod rhaid i’r gytref newydd gael ei 
huno â’r gytref wreiddiol. Fodd bynnag, mae llawer mwy o hyblygrwydd 
yn bosibl a’r dewis sy’n cael ei ffafrio’n aml yw ei huno hi â chytref sydd 
â hen frenhines neu frenhines anfoddhaol fel dull syml o gyflwyno br-
enhines newydd (re-queening). Mae heidio artiffisial hefyd yn creu dwy 
gytref o un ac mae rhagor o drafodaeth am sut i ymdrin â’r sefyllfa hon yn 
Rhan 2 (Canlyniad Heidio Artiffisial).

RHAN 2  – Rheoli Heidio’n Adweithiol

 Mae’r gwaith o reoli heidio’n adweithiol yn dechrau lle mae rheoli 
heidio’n rhagweithiol yn methu - pan fyddwch chi’n dod o hyd i gelloedd 
brenhines gyda chynnwys yn y cwch. Pan fydd hyn yn digwydd nid oes 
unrhyw ddull (dibynadwy) o ddiffodd y broses heidio ac mae angen i’r 
gwenynwr dderbyn y ffaith, oni fydd yn gwneud rhywbeth i’w hatal, mae 
hi’n anochel y bydd y gytref honno’n heidio. Dim ond oedi’r heidio y by-
ddwch chi wrth ddinistrio celloedd brenhines a gall hyn wneud i’r sefyllfa 
waethygu, h.y. mae’r gytref yn heidio gyda chelloedd brenhines ail gen-
hedlaeth sydd prin wedi’u dechrau ac mae hi’n mynd â chyfran uwch o’r 
gwenyn gyda hi. Rhywbeth gwaeth fyth yw dinistrio celloedd brenhines 
heb sylweddoli bod y gytref wedi heidio’n barod. Os digwyddodd yr hei-
dio fwy na 4-5 diwrnod yn gynharach, yna fydd dim wyau a larfâu ifanc y 
mae’n bosibl gwneud celloedd brenhines ohonyn nhw, a bydd y gytref yn 
cael ei gadael heb frenhines.
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Pennu Cam y Broses Heidio

 Ar ôl dod o hyd i gelloedd brenhines mewn cytref, y peth cyn-
taf i’w wneud yw pennu pa gam o’r broses heidio y mae’r gytref wedi ei 
gyrraedd. Fodd bynnag, cyn neidio i gasgliad, mae angen i’r gwenynwr 
wneud yn siŵr mai celloedd heidio yw’r celloedd brenhines mewn gwiri-
onedd ac nid celloedd brenhines brys neu ddisodli (supersedure). Fel arfer 
mae hyn yn amlwg o’u lleoliad a’u nifer, ond os ydych chi’n amau, edrych-
wch ar lyfryn Cymdeithas Gwenynwyr Cymru, ‘Mae celloedd brenhines 
yn fy nghwch gwenyn – beth ddylwn i ei wneud?’

Mae pedwar prif bosibilrwydd i gytref, ac ateb gwahanol i bob un:-

1. Mae celloedd brenhines gan y gytref ond nid yw wedi hei-
dio eto.

2. Mae’r gytref wedi anfon y brif haid ond nid yw wedi anfon 
haid fwrw (cast swarm) eto.

3. Mae celloedd brenhines sydd wedi deor gan y gytref ac 
efallai ei bod wedi anfon haid fwrw (neu efallai ddim).

4. Mae tystiolaeth bod y gytref wedi heidio ond ar hyn o bryd 
mae’n ymddangos heb frenhines (h.y. does dim mag o un-
rhyw oed), a does gan y gwenynwr ddim syniad beth ddig-
wyddodd a phryd.

Sut mae Archwilio

	 Mae	manylion	llawn	sut	i	wneud	hyn	yn	llyfryn	CGC/LlCC,	‘Mae 
celloedd brenhines yn fy nghwch – beth ddylwn ei wneud?’ Mae’r llyfryn 
yn cynnwys coeden ddiagnostig gyda 12 cam, pob un yn cynnwys dull o 
Archwilio a’r Camau Unioni a argymhellir.

 Ni ddylai’r gwenynwr wneud DIM BYD O GWBL cyn gwneud 
archwiliad manwl. Drwy lwc, mae’r wybodaeth allweddol yn dal i fod yn y 
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cwch (ar y fframiau) hyd at o leiaf dair wythnos ar ôl i’r brif haid adael – y  
tro diwethaf y gall y frenhines fod wedi dodwy rhai wyau.

2.1 Nid yw’r gytref wedi heidio eto

Sut gwyddoch chi?  – dyma’r dystiolaeth yn nhrefn dibynadwyedd:-

•	Wedi	gweld	y	Frenhines.

•	Wyau	wedi’u	dodwy’n	ddiweddar	(yn	sefyll	ar	eu	pen).

•	Cafodd	wyau	 sy’n	pwyso	 ar	 tua	 45o	 eu	dodwy	24-48	 awr	
cyn hyn a’r rhai sy’n gorwedd yn fflat 48 awr a rhagor yn ôl ac 
maen nhw ar fin deor.

•	Cofiwch	y	gallech	chi	weld	wyau	sy’n	sefyll	i	fyny	wrth	arch-
wilio cwch ar ddiwedd y prynhawn, ond gallai haid fod wedi 
gadael rai oriau cyn hynny.

•	Dim	gwenyn	ar	goll	 (mae’r	gytref	y	maint	 rydych	chi’n	ei	
ddisgwyl).*

•	Pa	mor	aeddfed	yw’r	celloedd	brenhines	a’r	tywydd	yn	ddi-
weddar – ydy hi wedi bod yn ffafriol i heidio?

*DS – Ddylech chi ddim disgwyl colli gwenyn os yw adenydd y frenhines 
wedi cael eu clipio – gallai’r gytref fod wedi heidio ac ychydig iawn o we-
nyn fydd wedi’u colli, os o gwbl. Hefyd gall hyn ddigwydd yn naturiol os 
nad yw’r frenhines yn gallu hedfan am ryw reswm – felly byddwch yn 
ymwybodol o’r posibilrwydd hwn sy’n weddol gyffredin.

 Mae gwir angen i’r gwenynwr weld y frenhines neu wyau a ddod-
wyd yn ddiweddar yn gynnar yn ystod y dydd i fod yn hollol sicr. Os 
ydych chi’n penderfynu nad yw’r gytref wedi heidio, yr ateb yw gwneud 
haid artiffisial.
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Heidio Artiffisial

 Ar ôl penderfynu nad yw’r gytref wedi heidio eto, yr (unig) ateb 
yw heidio artiffisial. Mae’r rhan fwyaf o lyfrau gwenyna’n disgrifio’r hyn 
sy’n cael ei alw’n Ddull Pagden, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1868.  Egwyddor 
sylfaenol y dull hwn yw bod y gytref wreiddiol, sy’n cynnwys y celloedd 
mag a’r celloedd brenhines, yn cael ei gwahanu oddi wrth yr haid artiffi-
sial, sy’n cynnwys y frenhines a’r gwenyn sy’n hedfan. Mae’r haid artiffi-
sial yn aros yn yr un lleoliad ac mae’r gytref wreiddiol yn cael ei symud i 
leoliad newydd (gerllaw). Roedd ein profiad ni o dros 15 mlynedd o gei-
sio gwneud i’r dull hwn weithio’n dangos bod ei fod yn methu, a hynny’n 
annerbyniol o uchel – siŵr o fod dros 50%. Ystyr ‘methu’ yw na allwch chi 
ddibynnu ar y ffaith y bydd yr haid artiffisial yn colli’r ysgogiad i heidio a 
gall ailgydio yn ei fwriad gwreiddiol (i heidio) fwy neu lai unrhyw bryd 
yn ystod y 3 wythnos nesaf. Mae trafodaeth bellach am Ddull Pagden yn 
Atodiad 1. 

 Mae’r dull rydyn ni’n ei ddisgrifio yn y llyfryn hwn yn llwyddo 
bron 100% a’r enw arno yw Snelgrove II (wedi’i addasu). Y gwahaniaeth 
sylfaenol rhwng hwn a dull Pagden yw nad yw’r frenhines yn mynd at yr 
haid artiffisial ond mae’n aros yn y gytref wreiddiol ynghyd â’r mag a’r cel-
loedd brenhines.  I lawer o wenynwyr sydd wedi’u mag ar Ddull Pagden, 
mae hyn yn groes i’r graen a dydyn nhw ddim yn ymddiried mewn cael 
y frenhines gyda’r celloedd mag a’r celloedd brenhines. Yr ateb syml yw 
rhoi cynnig arni ac yna byddwch chi’n gwybod.

 Fel mae’r enw’n ei awgrymu, mae’r dull sylfaenol yn deillio o ddull 
L.E. Snelgrove, felly mae ei enw wedi’i gadw o barch i wenynwr nodedig 
iawn. Mae’r dull wedi’i addasu ychydig yn wahanol, gan ei fod yn rhoi 
modd i’r haid artiffisial wneud celloedd brenhines brys.  Y gred yw mai 
dyma ei gyfrinach wrth ddiffodd yr ysfa i heidio (neu wrth ei llethu’n 
effeithiol). Er gwaethaf yr enw does dim angen i chi ddefnyddio bwrdd 
Snelgrove (neu fwrdd rhannu). Hefyd mae’n bosibl ei wneud gyda’r gytref 
wreiddiol wedi’i symud i stand ar wahân ond mae llawer o fanteision o 
ddefnyddio bwrdd rhannu (gweler y drafodaeth isod). 
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 Mae heidio artiffisial drwy Ddull Snelgrove II (wedi’i addasu) yn 
weithred dau gam sy’n cael ei dangos yn Ffigurau 7a a b. gan ddefnyddio 
stand cwch newydd (nid oes un bwrdd rhannu i’w weld!). Er eglurder 
mae ardal fagu’r gytref wreiddiol mewn bocsys glas (a chefndir glas) ac 
mae’r haid artiffisial mewn bocs gwyrdd (a chefndir gwyrdd).

Yn y cam cyntaf (Ffigur 7a) mae’r fag i gyd, gan gynnwys y frenhines a’r 
celloedd brenhines, yn cael eu symud ar eu llawr presennol i stand cwch 
newydd yn y wenynfa - mae gweddol agos yn gyfleus ond mae dros 3 
troedfedd ar wahân yn hanfodol. Nawr cyfeirir at hyn fel y Gytref Wrei-
ddiol. Rhoddir llawr newydd ar y stand cwch gwag ac arno, rhoddir bocs 
newydd o 10 ffrâm o grwybr wedi’i dynnu os yw’n bosibl (neu bydd cy-
mysgedd o grwybr wedi’i dynnu a llenni cwyr yn ddigon). Dyma fydd yr 
Haid Artiffisial nawr. Nawr mae dwy ffrâm heb wenyn yn cael eu tynnu 
o’r gytref wreiddiol ac yn cael eu symud i ganol yr haid artiffisial. Rhaid i’r 
ddwy ffrâm hyn gynnwys wyau a larfau ifanc y mae’n bosibl gwneud cell 
frenhines frys ohonyn nhw, ond rhaid iddyn nhw beidio bod ag unrhyw 
gelloedd brenhines (neu’r frenhines) arnyn nhw. Dylech chi roi fframiau 
wedi’u tynnu os yw’n bosibl yn lle’r fframiau coll yn y gytref wreiddiol. 
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 Nawr mae’r ddau gwch yn cael eu hailadeiladu ac fel arfer mae’r 
rhan fwyaf o’r llofftydd mêl (neu bob un) yn cael eu rhoi i’r haid artiffisial 
lle bydd y rhan fwyaf o’r gwenyn fydd yn fforio ar hyn o bryd. Fodd byn-
nag, o gofio y bydd y gytref wreiddiol yn colli ei holl wenyn hedfan yn y lle 
cyntaf, mae angen ystyried faint o storau sydd ar gael. Os credwch chi nad 
oes digon i bara tan i wenyn fforio newydd ddatblygu neu os yw hi’n an-
nhebygol y bydd llif neithdar sylweddol yn y dyfodol agos, dylech chi roi 
gwahanlen ac un (neu efallai ragor) o’r llofftydd mêl i’r gytref wreiddiol. 
Mewn rhai tymhorau efallai y bydd angen rhoi bwyd iddi, hyd yn oed.

Y peth cyntaf sy’n digwydd yw y bydd y gytref wreiddiol ar y stand gerllaw 
yn colli ei gwenyn sy’n hedfan yn ôl i’r haid artiffisial. Ymysg y rhain bydd 
y gwenyn sy’n rhedeg y broses heidio. Oherwydd hyn, mae’r gytref wrei-
ddiol yn colli ei hysfa i heidio yn llwyr a maes o lawr bydd y celloedd 
brenhines yn cael eu torri i lawr a bydd y frenhines yn dechrau dodwy 
eto. Yn yr haid artiffisial sydd heb frenhines, bydd y gwenyn yn dechrau 
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celloedd brenhines brys – ac mae’n ymddangos bod hyn yn hanfodol i 
golli’r ysfa i heidio. 

 Dylai’r ail gam ddigwydd 9-10 niwrnod yn ddiweddarach (12 di-
wrnod yw’r ffin diogel eithaf). Mae’r amseru’n bwysig oherwydd dylai’r 
holl gelloedd brenhines yn y gytref wreiddiol fod wedi’u torri i lawr erbyn 
hyn. Fel arfer mae hyn yn digwydd yn eithaf cyflym ond mae’n dibyn-
nu ar ba mor aeddfed yw’r celloedd brenhines, hy. dydy hyn ddim yn 
cael ei wneud tan i’r breninesau gwyryf sydd ynddyn nhw 3-4 diwrnod 
o ymddangos, bryd hynny mae’r gytref yn dod yn hollol ymwybodol o’u 
presenoldeb nhw. Fodd bynnag, os mai adeg y rhannu’n unig y cafodd y 
celloedd brenhines eu dechrau, gall hyn gymryd ddiwrnod neu ddau’n 
hirach. Yn bwysicach, rhaid i’r ail gam gael ei wneud cyn i unrhyw fre-
ninesau gwyryf ymddangos i’r haid artiffisial. Dyma’r cyfrifiad – os yw 
cell frenhines frys yn seiliedig ar larfa 1 diwrnod oed (diwrnod 4 o’r adeg 
pan gafodd yr wy ei ddodwy) gallai’r frenhines gyntaf ymddangos ryw-
bryd ar ddiwrnod 12. O hyn gwelir bod diwrnod 12 yn gwthio’r ffin ac 
mae’n well peidio â mentro.

Mae’r ail gam yn dechrau wrth wirio bod y celloedd brenhines yn yr haid 
artiffisial wedi cael eu torri i lawr a bod y frenhines wedi dechrau dodwy 
eto. Os nad yw hyn wedi digwydd, mae’n golygu nad oes brenhines yn 
y gytref wreiddiol. Yr achos mwyaf tebygol am hyn yw bod y gwenynwr 
wedi methu sylwi bod y gytref wedi heidio’n barod (mae’n anodd bod yn 
siŵr weithiau). Does dim angen poeni oherwydd mae gan y gytref wrei-
ddiol gelloedd brenhines y gall hi gael brenhines newydd ohonyn nhw, 
ac mae’r un peth yn wir am yr haid artiffisial. Bydd y gytref wreiddiol yn 
cael brenhines newydd heb heidio (dim angen rheoli) ond, efallai bydd 
angen cymryd camau gyda’r haid artiffisial i atal haid fwrw (cast swarm-
ing) (gweler Adran 2.2 isod). Mae esboniadau eraill llai tebygol pam na 
fydd y celloedd brenhines yn y gytref wreiddiol wedi’u torri i lawr a dylai’r 
gwenynwr gyfeirio at yr adran Datrys Problemau yn Atodiad 2 er mwyn 
deall y sefyllfa a beth i’w wneud nesaf. Y cam nesaf yw archwilio’r haid 
artiffisial, erbyn hyn dylai fod celloedd brenhines brys ar y ddwy ffrâm 
sydd ag wyau a mag ifanc arnyn nhw. Os nad yw hynny’n wir, rhaid bod y 
frenhines (neu ryw frenhines) yn rhywle yn yr haid artiffisial. Eto dylai’r 
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gwenynwr gyfeirio at Atodiad 2.

 Nawr dylech chi dynnu’r fframiau sydd â chelloedd brenhines ac 
yna gallwch chi symud y frenhines i’r haid artiffisial. Mae manylion am y 
ffordd orau o wneud hyn (yn rhwydd ac yn ddiogel) yn Atodiad 3 hefyd.

Y cwestiwn nawr yw beth i’w wneud â’r ddwy ffrâm sydd â chelloedd br-
enhines brys arnyn nhw? Os oedd digon o wenyn iau yn y llofftydd mêl 
pan wnaethoch chi haid artiffisial gyda’r gytref (a dyna fel mae hi fel arfer 
gyda chytref sy’n barod i heidio) yna bydd y rhai sydd yn y celloedd br-
enhines brys wedi cael eu bwydo’n dda ac yn cynnwys breninesau gwyryf 
wedi’u datblygu’n llawn. Os yw’r gwenynwr yn hyderus mai felly mae hi, 
gall roi’r ddwy ffrâm sydd â chelloedd brenhines brys yn y gytref wrei-
ddiol er mwyn rhoi brenhines newydd iddi. Os oes unrhyw amheuaeth 
am ansawdd y celloedd, gwell eu dinistrio a gadael i’r gytref wreiddiol 
ddechrau o’r dechrau a gwneud ei chelloedd ei hun. Bydd mag addas ar 
gael, wedi’i gynhyrchu gan y frenhines a oedd wedi dechrau dodwy eto. 
Hefyd bydd digon o wenyn meithrin (nurse bees) o’r fag sy’n dal i ymd-
dangos i’w bwydo nhw’n dda. Yr olaf yw’r dewis mwy diogel ond mae’r 
cyntaf yn arbed 9-10 diwrnod ar gael brenhines newydd i’r gytref wrei-
ddiol. Mae angen i’r gwenynwr benderfynu pa ddewis i’w ddilyn.

 Gan ddechrau gyda chwch yn union yr un peth sy’n barod i hei-
dio, mae Ffigurau 8a a b yn dangos y broses gyfatebol gan ddefnyddio 
bwrdd rhannu (mae cod lliwiau’r bocsys yr un peth â Ffigurau 7a a b). 
Mae’r broses gyffredinol yr un fath yn union ond wrth symud y frenhines 
yn yr ail gam, mae angen logisteg ychydig yn wahanol a ddisgrifir yn Ato-
diad 3.

 RHYBUDD – Os, wrth ddefnyddio bwrdd rhannu, mae’r haid 
artiffisial a’r gytref wreiddiol yn rhy agos (yn fertigol) at ei gilydd, mae 
siawns fach y bydd y gwenyn (heb frenhines) yn yr haid artiffisial yn syl-
weddoli	mai	dim	ond	symud	‘lan	lofft/i	fyny’r	grisiau’	mae	eu	brenhines	
‘annwyl’ wedi’i wneud. Os byddan nhw’n dod o hyd iddi – ac i ddechrau 
byddwch chi’n eu gweld nhw’n dilyn trywydd arogl i fyny ochr y cwch 
i’r fynedfa ar y bwrdd rhannu – mae’n anochel y bydd y gytref wreiddiol 
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yn cynhyrchu haid yn yr ychydig ddiwrnodau nesaf. Os yw’r gwenyn yn 
yr haid artiffisial wedi dod o hyd i’r frenhines, yr unig ateb yw symud y 
gytref wreiddiol yn syth i safle newydd yn y wenynfa fel bod y cysylltiad 
yn cael ei torri. 

 Ymateb cyntaf cytref ar ôl colli ei brenhines yw mynd ati’n wyllt i 
chwilio amdani. Os na all ddod o hyd iddi, yna bydd y gwenyn yn dechrau 
ar y celloedd brenhines brys. Yn amlwg, os yw’r bwlch fertigol rhyngddyn 
nhw’n fach, ee. gwerth un llofft fêl, maen nhw’n fwy tebygol o ddod o hyd 
iddi. Mae dwy lofft fêl yn fwy saff ac mae tair yn ddiogel. Mae dull da o 
reoli heidio’n rhagweithiol yn golygu y bydd y gytref wedi datblygu’n dda 
erbyn iddi baratoi i heidio a bydd ganddi dair (neu ragor) o lofftydd mêl 
arni ond, os nad felly mae hi, yna dylech chi ychwanegu rhagor o lofftydd 
mêl fel bod y ddwy gytref yn cael eu gwahanu’n fwy. Y dewis arall yw 
defnyddio’r fersiwn dwy stand (Ffigurau 7a a b), lle mae’r haid artiffisial 
(dros 3 troedfedd i ffwrdd) yn methu dod o hyd i’r man lle mae’r fren-
hines wedi mynd.
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Manteision Snelgrove II (wedi’i addasu)

 Heblaw am y ffaith bod y dull hwn yn llwyddo 100%, fwy neu lai, 
un o brif fanteision y dull hwn o heidio artiffisial yw nad oes rhaid dod o 
hyd i’r frenhines ar gyfer y cam cyntaf. Hyd yn oed i wenynwr profiadol, 
mae hyn yn aml yn anodd pan fydd y gytref dan ei sang â gwenyn ac mae’r 
frenhines yn cael ei phoeni gan y gweithwyr drwy’r amser i’w chadw’n 
denau. Gallai hi fod yn unrhyw le ac mae’n debygol ei bod hi’n rhedeg cyn 
gynted ag y gall hi. Pan fydd rhaid dod o hyd iddi yn yr ail gam, bydd llai 
o wenyn a bydd hi wedi mynd yn ôl i’w hen waith (dodwy wyau) – felly 
dylai fod yn llawer haws dod o hyd iddi.

Wedi amseru’n anghywir?

 Os, am ryw reswm, bydd y gwenynwr yn amseru’r ail gam yn ang-
hywir, ac mae’r celloedd brenhines brys wedi rhyddhau gwyryfon i mewn 
i’r haid artiffisial, nid yw hi’n ddiwedd y byd. Mae hi’n annhebygol y bydd 
modd dod o hyd i’r breninesau gwyryf i gyd a symud yr hen frenhines yn 
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ddiogel felly mae’n well gadael i’r haid artiffisial greu brenhines newydd 
yn naturiol a gadael yr hen frenhines lle mae hi yn y gytref wreiddiol. 
Nawr gellir rhoi gwahanlen a llofftydd mêl i’r olaf a’i rhedeg y brif uned 
cynhyrchu mêl.

 Fodd bynnag, mae tystiolaeth gwenynwyr yn gwrth-ddweud ei 
gilydd o ran beth sy’n digwydd i’r haid artiffisial sydd â nifer o gelloedd 
brenhines. Ydy hi’n ymddwyn yn debyg i gytref sydd wedi gwneud cel-
loedd brenhines brys ac yn dewis brenhines newydd heb heidio? Neu, o 
weld bod ganddi nifer o freninesau, a yw hi’n mynd ati i gynhyrchu haid 
(neu heidiau)? Neu a yw’r ddau ganlyniad yn bosibl? Ar hyn o bryd, does 
neb yn gwybod hyn a rhoddir ffordd ddiogel o ddelio â’r ansicrwydd hwn 
yn Adran 2.3 (isod).

Canlyniad yr Heidio Artiffisial

 Os yw hyn yn llwyddiannus (hy. mae’r frenhines newydd wedi 
paru ac wedi dechrau dodwy), pan fydd y broses o heidio artiffisial yn 
gyflawn bydd dwy gytref yn lle un ac efallai mai dyna’r hyn y mae’r gwe-
nynwr ei eisiau (neu efallai ddim).

•	Os	nad	oes	angen	cynyddu	nifer	y	cytrefi,	yna	ailuno	yw’r	
ateb. Mae hyn yn haws wrth ddefnyddio bwrdd rhannu nag 
y mae pan fydd y gytref newydd ar stand cwch ar wahân. Ni 
ddylid ceisio ailuno (fel arfer) hyd nes i’r gytref wreiddiol 
ddatblygu brenhines newydd sy’n dodwy a’i bod wedi profi 
ei bod yn un dda. Gan ddefnyddio bwrdd rhannu, gellir cadw 
cytref ddwy haen (un ar ben ei gilydd a phob un â’i llofft fêl 
ei hun) tan ddiwedd y tymor pan fydd modd gwneud pend-
erfyniad am ei dyfodol. Wrth uno dwy gytref mae’n well i’r 
gwenynwr ddewis y frenhines oherwydd mae gadael i’r cytre-
fi wneud hyn drostyn nhw eu hunain yn gallu arwain at wrth-
daro. Hefyd rwy’n ei chael hi’n anodd credu’r hen ddywediad 
y ‘bydd y gwenyn yn dewis yr un orau bob amser’. O safbwynt 
y gwenynwr, y frenhines newydd yw’r un orau fel arfer. 
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•	Os	 oes	 angen	 cytrefi	 ychwanegol	 wedyn,	 gyda’r	 gytref	
newydd ar stand gwahanol, mae hyn eisoes wedi cael ei gy-
flawni. Os defnyddiwyd bwrdd rhannu, yna bydd hi’n well 
symud y gytref newydd i wenynfa wahanol er mwyn iddi fod 
yn annibynnol gan na fyddwch chi’n colli unrhyw wenyn sy’n 
hedfan. Os ydych eisiau cadw cytref newydd ar fwrdd rhannu 
yn yr un wenynfa, rhaid cymryd gofal i osgoi colli gormod o 
wenyn hedfan. Cewch eich cynghori i oedi dydd yr annib-
yniaeth am 5-6 wythnos o leiaf ar ôl i’r frenhines newydd 
ddechrau dodwy – a gallai hyn fod ar ddiwedd y tymor, fwy 
neu lai, mewn gwirionedd.

2.2 Mae’r gytref wedi anfon y brif haid ond nid yw wedi anfon haid 
fwrw (cast swarm) 

 Tybir bod y gwenynwr wedi penderfynu’n barod fod y brif haid 
wedi gadael gyda’r hen frenhines. Yna, y cyfan sydd angen ei wneud yw 
gwirio’n ofalus nad oes celloedd brenhines wedi deor. Mae oed y fag 
ieuengaf yn rhoi rhai cliwiau, e.e. os nad oes wyau ond mae rhai larfâu 
newydd ddeor, yna digwyddodd yr heidio 3-4 diwrnod yn ôl ac, o dan 
amgylchiadau arferol, mae tua 4 diwrnod cyn i’r celloedd brenhines dde-
or.

 Yn y sefyllfa hon, oni wneir rhywbeth i’w hatal, mae’r gytref yn 
debygol o anfon o leiaf un haid fwrw. Bydd yr heidio hwn yn digwydd 2-4 
diwrnod ar ôl i’r gell frenhines wyryf gyntaf ddeor. Mae dau ddull o atal 
hyn:-

1) Teneuo’r celloedd brenhines fel mai un yn unig sydd ar ôl, 
gan ddewis cell o faint da mewn safle wedi’i warchod yn dda. 
Os oes wyau neu larfâu ifainc yno o hyd, mae’n well oedi cyn 
gwneud hyn, hyd nes eu bod nhw heibio i’r cam lle gallai’r 
rhain gael eu defnyddio i wneud celloedd brenhines brys. Y 
dewis arall yw teneuo’r celloedd brenhines presennol nawr a 
chwilio’r cwch i weld a oes celloedd brenhines newydd ym-
hen ychydig ddiwrnodau.
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2) Gellir gadael y celloedd brenhines yn eu lle tan y dyddiad 
rydych chi’n amcangyfrif y byddan nhw’n deor – gellir arch-
wilio ychydig o gelloedd brenhines i weld beth yw cyflwr eu 
datblygiad a’r dyddiad deor tebygol. Disgrifir beth i’w wneud 
nesaf yn yr adran nesaf (2.3) 

2.3 Mae gan y gytref gelloedd brenhines wedi deor a gall fod wedi an-
fon haid fwrw (neu efallai ddim)

 Nid oes ffordd hawdd o wybod a yw’r gytref wedi anfon haid 
fwrw’n barod a does dim ffordd o wybod a yw’r gytref yn cynnwys br-
enhines wyryf (neu freninesau gwyryf) sydd wedi deor. Bydd y rhan fw-
yaf o’r celloedd brenhines `sydd ar ôl yn cynnwys breninesau sy’n aros 
i ddeor ond maen nhw’n cael eu hatal rhag gwneud hynny gan wylwyr 
(warder bees). Gan ddefnyddio blaen cyllell, dylai’r gwenynwr agor nifer 
o gelloedd yn ofalus a gadael i’r frenhines wyryf gerdded allan i’r gytref. 
Pan fyddwch chi’n meddwl eich bod wedi gwneud digon o hyn (h.y. eich 
bod wedi rhoi digon i’r gwenyn ddewis o’u plith), rhaid dinistrio POB 
UN o’r celloedd brenhines sydd ar ôl. Nid yw hi’n ymddangos fel petai 
gwahaniaeth faint o freninesau gwyryf rydych chi’n eu rhyddhau fel hyn, 
bydd y gytref yn mynd ati i ddewis un (drwy ba ddull bynnag) ac ni fydd 
yn ceisio heidio. Felly rydych chi wedi cyflawni’r gwaith – y gwenyn a 
ddewisodd y frenhines newydd, nid chi.

2.4 Mae’r gytref yn ymddangos fel petai heb frenhines ac nid oes gan y 
gwenynwr syniad beth ddigwyddodd a phryd

 Gall fod brenhines yn y gytref sydd ar fin dechrau dodwy ond, 
heb ddod o hyd iddi, allwch chi ddim dweud. Mae ymddygiad y gytref 
(mae’r gwenyn yn ymddangos yn dawel) a’r ffaith fod bwâu dodwy yno 
(celloedd wedi’u paratoi i frenhines ddodwy ynddyn nhw) yn awgrymu 
bod y gytref yn sefydlog ond nid yw unrhyw un o’r arwyddion hyn yn 
hollol ddibynadwy. Y peth gorau i’w wneud yn y sefyllfa hon yw gosod 
ffrâm brofi (wedi’i chymryd o gwch arall) sy’n cynnwys wyau a larfâu 
ifanc. Os nad oes brenhines yn y gytref, bydd celloedd brenhines brys yn 
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cael eu gwneud ar y ffrâm hon, ond os ydyn nhw’n meddwl bod ganddyn 
nhw frenhines, bydd y fag a roddwyd yn cael ei feithrin fel arfer. Nid yw 
hyn 100% yn ddibynadwy oherwydd mewn achosion prin gall fod gan y 
gytref frenhines nad yw’n dodwy ac nid oes modd gwneud unrhyw beth 
arall (h.y. ni ellir rhoi brenhines newydd i’r gytref) hyd nes ichi ddod o 
hyd iddi a’i thynnu ymaith. Ceir rhagor o wybodaeth am y sefyllfa hon yn 
llyfryn	CGC/LlCC,	Mae celloedd brenhines yn fy nghwch - beth ddylwn 
ei wneud?’

2. 5 Heidio’n Ddiweddarach yn y Tymor

 Gall hyn fod yn un o sgil gynhyrchion rheoli heidio’n rhagweithi-
ol. Yn nodweddiadol, bydd cytref fawr a gadwyd gyda’i gilydd heb iddi 
geisio heidio tan ddiwedd mis Mehefin neu ddechrau mis Gorffennaf yn 
sydyn yn datblygu celloedd brenhines. Gellir rheoli hyn o hyd drwy hei-
dio artiffisial (fel disgrifiwyd uchod) ond mae hyn yn golygu rhannu’r 
gytref ar yr union adeg pan fydd y prif lif neithdar ar fin dechrau - y peth 
olaf y mae ar y gwenynwr ei eisiau, yn bendant. Un dull o ymdrin â’r se-
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fyllfa hon yw drwy fynd â’r frenhines oddi yno. Nid oes angen ichi wneud 
dim byd eithafol fel ei lladd hi (efallai y bydd arnoch chi ei symud i rywle 
arall wedyn), y cyfan rydych yn ei wneud yw ei rhoi i’r naill ochr i gadw i 
fynd gyda rhai gweithwyr yn ei chynorthwyo. Yr enw ar yr arfer hon yw 
rhoi’r frenhines i ‘encilio’; nid yw’n ateb perffaith ond mae’n gweithio’n 
ddigon da.

 Cyn gynted ag y gwelwch chi gelloedd brenhines, dylid tynnu’r 
frenhines oddi yno gydag ychydig bach o fag a rhai gweithwyr a gall-
wch naill ai eu rhoi nhw mewn bocs cnewyllyn neu focs mag bas sy’n 
cael ei roi ar fwrdd rhannu ar ben y cwch. Rhaid bod digon o wenyn i’w 
chynorthwyo hi ac i orchuddio unrhyw fag. (cofiwch y bydd yr holl we-
nyn sy’n hedfan yn dychwelyd i waelod y cwch). Hefyd mae angen bod 
digon o storau oherwydd fydd dim llawer o weithgarwch fforio. Hefyd 
mae’n adeg o’r flwyddyn pan fydd dwyn yn bosibl, felly mae angen bod 
digon o wenyn a mynedfa fach i atal hyn rhag digwydd.

Beth i’w wneud â’r celloedd brenhines?

 Y dewis gorau yw dinistrio’r celloedd brenhines, ond gan sicrhau’n 
gyntaf fod wyau a larfâu ifanc yn bresennol i’r gytref ddechrau celloedd 
brenhines brys ohonyn nhw. Mae’n debygol y bydd y gytref yn cael ei 
throi i gynhyrchu celloedd brenhines brys a phan fydd y celloedd hyn yn 
aeddfed (tua 12 niwrnod yn ddiweddarach) byddan nhw’n dewis bren-
hines newydd a fyddan nhw ddim yn heidio. Os ydych chi eisiau bod yn 
siŵr nad oes heidio’n digwydd, yna dilynwch y dull o ryddhau breninesau 
gwyryf sy’n cael ei ddisgrifio yn Adran 2.3 (uchod).

 COFIWCH – mae’n hysbys bod breninesau sy’n cael eu paru’n 
ddiweddarach yn y tymor (o fis Gorffennaf ymlaen) yn llai dibynadwy 
(yn llai tebygol o oroesi eu gaeaf cyntaf) na’r rhai wedi’u paru’n gynharach 
(mis Mai a mis Mehefin). Credir bod hyn oherwydd bod mwy o debygr-
wydd y bydd y frenhines yn paru â gwenyn(en) segur (drone(s)) sy’n cario 
firws adenydd wedi’u hanffurfio (DWV) ac yn cael ei heintio ei hun – 
hynny yw, clefyd wedi’i drosglwyddo’n rhywiol (STD). Oherwydd hyn, 
9-10 niwrnod yn ddiweddarach, mae’n well dinistrio’r celloedd brenhines 
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brys a symud yr hen frenhines, fel yn ail gam dull Snelgrove II a ddisgrifir 
uchod.

 Yn ystod y cyfnod gorfodol hwn heb frenhines, bydd y gytref yn 
dal i fforio’n dda (ond mae’n debyg ddim cystal ag y byddai gyda bren-
hines sy’n dodwy yn y cwch) ac ychydig o gnwd mêl gaiff ei golli.

Dull newydd o ddelio â chytref sy’n heidio’n ddiweddarach yn y tymor

 Ers i’r argraffiad cyntaf o’r llyfryn hwn gael ei ysgrifennu, rydyn ni 
wedi bod yn arbrofi â dulliau o ddelio â heidio diweddar a hyd yma (y 3 
blynedd diwethaf gan ailadrodd dros 20 gwaith) mae’r dull yn Ffigur 10 
(Dull Demaree) wedi bod yn hollol ddibynadwy. Fel dangosir yn Ffigur 
10, mae’r gytref yn yr un cyflwr ag y byddai ar gyfer ail gam Snelgrove 
II (wedi’i addasu) – mae’r celloedd brenhines yn y gytref wreiddiol wedi 
cael eu torri i lawr ac mae’r frenhines wedi dechrau dodwy eto. Mae cel-
loedd brenhines brys yn yr haid artiffisial. I ddechrau mae’r cam yn mynd 
rhagddo yn yr un ffordd, ond y tro hwn gan ddinistrio’r celloedd bren-
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hines brys cyn i’r frenhines gael ei symud i’r haid artiffisial.

 Mae’r cam nesaf yn defnyddio’r llawer o ddrysau ar y bwrdd Snel-
grove ond mae’n bosibl troi bwrdd rhannu sydd ag un fynedfa yn unig 
fel bod y fynedfa yn y safle newydd rydych chi eisiau. Yn gyntaf mae’r 
rhwyll (mesh) o ganol y bwrdd yn cael ei dynnu ymaith fel bod y gytref 
wreiddiol a’r haid artiffisial yn gallu cymysgu. Mae’r drws ar y bwrdd 
Snelgrove y mae’r gwenyn wedi bod yn hedfan ohono yn cael ei gau ac 
mae’r draws ar flaen y cwch (y top neu’r gwaelod neu’r ddau) yn cael ei 
agor (neu mae’r bwrdd ag un fynedfa yn cael ei droi i’r safle hwn). Bydd 
y gwenyn sy’n hedfan o’r gytref wreiddiol yn addasu’n fuan i’r cyfeiriad 
newydd (mae newid 90° yn ei gwneud hi’n haws iddyn nhw). Ar ôl 24 awr 
dylech chi dynnu’r bwrdd yn llwyr a bydd y gwenyn yn addasu’n gyflym i 
ddefnyddio’r fynedfa ar waelod y cwch. DS. Mae’n hanfodol bod y gwe-
nyn yn y gytref wreiddiol yn cael eu gorfodi i symud i lawr i’r blwch lle 
mae’r frenhines nawr er mwyn hedfan. Os nad yw hyn yn digwydd, by-
ddan nhw’n meddwl nad oes brenhines ganddyn nhw a byddan nhw’n 
dechrau celloedd brenhines brys ar dop y cwch.

 Nawr rydych chi wedi cael y canlyniad yr oeddech chi ei eisiau 
ac, ar ôl bod ar wahân am gyfnod byr (9-10 niwrnod), mae’r gytref gyfan 
(a’r gwenyn fforio yn enwedig) yn ôl gyda’i gilydd fel un uned. Bydd y fag 
yn y bocsys Demaree yn ymddangos ac, yn dibynnu ar y cyfnod a’r llif 
neithdar, bydd y fframiau’n cael eu defnyddio i storio mêl a fydd yn gallu 
dod yn rhan o’r cynhaeaf mêl (neu gael ei ddefnyddio’n ddiweddarach fel 
fframiau bwyd i’r ardal fagu waelod).

Ôl-nody

 Dylai’r dulliau uchod o reoli heidio’n rhagweithiol ac yn adweithi-
ol roi i’r gwenynwr becyn cynhwysfawr o dechnegau rheoli er mwyn 
cadw ysfa heidio cytrefi gwenyn mêl o dan rywfaint o reolaeth. Dywedir 
‘o dan rywfaint o reolaeth’ oherwydd mae’n debygol nad yw’r gwenynwr 
sy’n hawlio iddo gael rheolaeth lwyr yn perthyn i’r byd hwn, neu mae’n 
ddarbodus wrth ddweud y gwirionedd. Unigolion yw cytrefi a’r math 
mwyaf cyffredin sy’n osgoi dull rheoli heidio yw’r rhai sy’n dechrau cel-
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loedd brenhines ac yn heidio ymhell cyn i’r gell gyntaf gael ei selio, felly 
maen nhw’n osgoi cael eu gweld yn ystod archwiliad rheolaidd (cytref 
Houdini). Hyd yn oed os ydych chi’n archwilio’r cwch bob 6-7 diwrnod 
yn ystod y tymor heidio, mae’n amhosib atal y math yma o beth rhag dig-
wydd – heblaw am drwy glipio adenydd y frenhines. Nid yw clipio’r fren-
hines yn ddull o reoli heidio mewn gwirionedd, y cyfan mae’n ei wneud 
yw estyn y cyfnod archwilio diogel i ryw 14 diwrnod. Mae iddo fanteision 
ac anfanteision fel dull rheoli ac mae gan wenynwyr farn gref o’i blaid neu 
yn ei erbyn. Mae trafod clipio’r frenhines yn llawn y tu hwnt i gwmpas y 
llyfryn hwn.

 Er mwyn cau’r mwdwl yn y llyfryn hwn, rwy’n dychwelyd at yr 
hyn a ddywedwyd ar ddiwedd ail baragraff y Cyflwyniad; ‘nid oes dw-
ywaith mai rheoli heidio yw’r agwedd bwysicaf ac ar yr un pryd yr ag-
wedd fwyaf anodd ar reoli cytref o wenyn’. Dim ond gwneud ein gorau y 
gallwn ni ei wneud!
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ATODIAD 1.  – Trafodaeth Bellach am Ddull Pagden

 Oherwydd mai dyma’r dull o heidio artiffisial sy’n cael ei argymell 
amlaf ac sydd i’w gael yn y mwyafrif o lyfrau gwenyna (fel arfer heb lawer 
o esboniad), efallai ei bod hi’n werth ei drafod ymhellach.

 Y ddamcaniaeth y tu ôl i Ddull Pagden yw bod yr haid artiffisial y 
mae’n ei chreu’n debyg i haid naturiol, mae’n ‘meddwl’ ei bod hi wedi hei-
dio a nawr bydd hi’n setlo i fyw’n dawel. Ond mewn gwirionedd, dydy’r 
haid artiffisial ddim yn debyg i haid naturiol o gwbl, oherwydd bod gan-
ddi strwythur oed hollol wahanol: gwenyn hŷn sydd ynddi, tra mai gwe-
nyn ifanc sydd gan fwyaf mewn haid naturiol. Mae perfformiad haid ar-
tiffisial wedyn, o’i gymharu â pherfformiad haid naturiol, yn tanlinellu’r 
gwahaniaeth yn eglur.

 Yr esboniad tebygol pam mae Dull Pagden mor annibynadwy 
yw oherwydd bod gan yr haid artiffisial y mae’r gwenynwr wedi’i chreu 
strwythur nad yw’n digwydd ym myd natur. Mae hyn yn golygu nad oes 
gan y gytref unrhyw ateb wedi’i esblygu (cynhenid) yn ei repertoire ymd-
dygiad i’w ddefnyddio er mwyn cael y canlyniad gorau (iddi hi ei hun). Yr 
unig atebion posibl yw naill ai dechrau rhai celloedd brenhines a pharhau 
gyda’r ysfa i heidio neu roi’r gorau i’r syniad, setlo i lawr ac ailadeiladu 
strwythur oed mwy normal cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod 
y gytref yn goroesi. Mae’r gwenynwyr sy’n defnyddio’r dull yn amlwg yn 
disgwyl/gobeithio	y	bydd	yr	haid	artiffisial	yn	dewis	yr	ail	opsiwn.	Dydy	
addasiad Heddon ddim yn dylanwadu ar y canlyniad, ac mae’n debygol ei 
fod yn gwneud i’r sefyllfa fod yn waeth drwy drosglwyddo mwy o wenyn 
i’r haid artiffisial, felly mae’n gwneud i’r haid a allai godi fod yn fwy. Mae’n 
ymddangos bod y penderfyniad (heidio ai peidio) yn gallu mynd y naill 
ffordd neu’r llall a dydyn ni ddim yn gwybod am ffordd y gall y gwenynwr 
ddylanwadu ar hyn.

Mae’r dull bocs mag sy’n cael ei ddisgrifio yn y prif destun (Snelgrove II 
(wedi’i addasu)) yn gwahaniaethu drwy roi’r haid artiffisial mewn cyflwr 
y mae yn ei ddeall ac y mae gan yr haid ymateb clir iddo er mwyn sicrhau 



2il argraffiad Canllaw’r Wenynfa i Reoli Heidiau40

ei bod hi’n goroesi. Hynny yw, mae’n gweld ei bod hi heb frenhines ond 
bod ganddi’r modd o wneud brenhines newydd (frys). Oherwydd bod 
y gytref yn cael ei gorfodi i wneud celloedd brenhines brys, mae hyn yn 
rhoi’r gytref yn y modd ‘creu brenhines frys’ ac mae hyn yn diffodd (neu’n 
llethu) yr ysfa i heidio.  

ATODIAD 2.  Datrys Problemau

Adborth ers yr argraffiad 1af – Mae rhai pobl sydd wedi defny-
ddio Dull Snelgrove II (wedi’i addasu) wedi rhoi gwybod nad yw 
wedi gweithio iddyn nhw. Gydag un eithriad (manylion isod) maen 
nhw wedi methu rhoi digon o fanylion er mwyn pennu beth yw’r 
rheswm am y methiant. Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi cael un 
methiant ar ôl defnyddio’r dull ymhell dros 100 gwaith ond rydyn 
ni’n hyderus ein bod ni’n deall achos y methiant hwnnw (manylion 
isod). Fodd bynnag, mae *posibiliadau eraill a dyma restr wirio Da-
trys Problemau. *DS. Posibiliadau rhesymegol yn unig yw’r rhain a 
dydyn ni ddim yn gwybod i sicrwydd bod unrhyw un wedi gwneud 
unrhyw rai o’r camsyniadau hyn erioed.

1) Fel nodwyd yn y prif destun, mae’r ail gam (9-10 niwrnod 
yn ddiweddarach) yn dechrau wrth wirio bod y celloedd br-
enhines yn y gytref wreiddiol wedi cael eu torri i lawr a bod 
y frenhines wedi dechrau dodwy eto. Os nad yw’r celloedd 
brenhines wedi cael eu torri i lawr a bod dim wyau i’w gweld, 
yna cafodd camgymeriad ei wneud yn y cam cyntaf, h.y. 
dydy’r frenhines ddim yn y gytref wreiddiol ac mae hi naill ai 
wedi cael ei cholli’n llwyr neu mae hi’n dal i fod yn rhywle yn 
yr haid artiffisial.

2) Y cam nesaf yw gwirio’r haid artiffisial i weld a oes celloedd 
brenhines brys wedi cael eu cynhyrchu ar y ddwy ffrâm sydd 
wedi cael eu rhoi iddi. Os oes celloedd brenhines, yna mae’n 
amhosibl bod y frenhines sydd ar goll yn yr haid artiffisial. Fel 
nodwyd eisoes, yr achos mwyaf tebygol yw bod y gytref wedi 
heidio’n barod ond mae posibiliadau eraill – bod y frenhines 
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wedi cael ei lladd, wedi’i gollwng ar y llawr neu wedi hedfan 
i ffwrdd.

3) Os nad oes celloedd brenhines, yna mae’r frenhines yn dal 
i fyw yn rhywle yn yr haid artiffisial. Posibilrwydd arall yw 
nad oedd y fframiau’n cynnwys mag a oedd yn ddigon ifanc i 
gelloedd brenhines brys gael eu gwneud.

4) Os oes wyau a larfâu ifanc yn y bocs mag sy’n cynnwys 
yr haid artiffisial, yna rydych chi, heb sylweddoli, wedi creu 
haid artiffisial math Pagden. Os felly, bydd y dull naill ai wedi 
gweithio neu heb weithio erbyn hyn (9-10 niwrnod yn ddi-
weddarach).

a) Os yw’r haid wedi codi, yna ddylai dim brenhines fod 
yno a bydd oed y fag ieuengaf yn dweud wrthoch chi pryd 
digwyddodd hyn.

b) Os nad yw’r haid wedi codi (ond gallai wneud hynny o 
hyd) bydd brenhines ac wyau wedi’u dodwy’n ddiweddar, 
ond bydd angen i chi wirio am ddechrau celloedd bren-
hines am ryw 10 niwrnod arall eto.

c) Yn y ddau achos (a a b) er mwyn atal heidio eto, mae 
angen i chi deneuo’r celloedd brenhines neu’r breninesau 
gwyryf sy’n ymddangos fel mae Adran 2.3 yn y prif destun 
yn ei argymell.

5) Os nad oes celloedd brenhines yn yr haid artiffisial, mae 
un posibilrwydd olaf, sef bod y frenhines rywsut wedi cyr-
raedd y llofftydd mêl – ond rhaid bod hyn wedi digwydd yn 
ddiweddar neu fyddai dim celloedd brenhines yn y bocs mag. 
Os yw’r frenhines yn y llofftydd mêl, mae’n debyg mai’r dewis 
gorau yw ei throsglwyddo hi i’r gytref wreiddiol a gobeithio’r 
gorau.
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Achosion Methiant y gwyddon ni amdanyn nhw

 Ein methiant ni – pan gafodd yr haid artiffisial ei gwneud, roedd 
y gytref bron yn sicr ar fin heidio. Naill ai doedd dim digon o amser i’r 
gwenyn a oedd yn hedfan i ddychwelyd i’r haid artiffisial neu rhwystrodd 
y tywydd hyn rhag digwydd. Gyda’r gwenyn a oedd yn hedfan yn dal yno, 
cadwodd y gytref wreiddiol yr ysfa i heidio a dyna a wnaeth hi ar y cyfle 
cyntaf.

 Methiant arall y gwyddon ni amdano – gan fod un gwenynwr 
yn nerfus bod celloedd brenhines a’r frenhines gyda’i gilydd yn y gytref 
wreiddiol, aeth ati i ddinistrio’r celloedd brenhines i gyd ei hun, yn lle 
gadael i’r gwenyn wneud hyn yn eu hamser eu hunain. Newidiodd hyn 
ymddygiad y gytref wreiddiol, a dyma hi’n heidio rywbryd yn ystod yr 
ychydig ddyddiau nesaf.

ATODIAD 3.  Arweiniad o ran Logisteg yr Ail gam

 Os yw’r celloedd brenhines yn y gytref wreiddiol wedi cael eu tor-
ri i lawr ac mae’r frenhines wedi dechrau dodwy eto, yn awtomatig bydd 
celloedd brenhines brys yn yr haid artiffisial. Mae hyn yn arwydd bod y 
cam cyntaf wedi mynd yn ôl y cynllun. Prif nod yr ail gam yw dod o hyd 
i’r frenhines yn y gytref wreiddiol a’i throsglwyddo i’r haid artiffisial.

 Os ydych chi wedi defnyddio bwrdd rhannu, allwch chi ddim cael 
mynediad at yr haid artiffisial tan i chi symud y gytref wreiddiol (ar ei 
bwrdd rhannu) o ran uchaf y cwch. Y peth gorau yw dod o hyd i’r fren-
hines a’i rhoi mewn man diogel cyn gwneud hyn. Os yw’r cwch yn uchel 
(ac fel arfer mae e, erbyn hyn), gall fod yn anodd codi’r gytref uchaf ar 
eich pen eich hun ac mae’n ddefnyddiol cael rhywun i helpu. Mae to neu 
flwch sbâr yn lle defnyddiol dros dro i roi’r gytref wreiddiol sy’n dal ar ei 
bwrdd rhannu.

 Y peth gorau bob amser yw dod o hyd i’r frenhines cyn i chi darfu 
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gormod. Er mwyn gwneud hyn yn hwylus, dylech chi dynnu’r ffrâm y 
mae’r frenhines arni a’i rhoi’n ofalus mewn bocs dros dro lle bydd hi’n 
ddiogel. Gallwch chi ddefnyddio bocs cnewyll (nuc. box) (gyda’i fynedfa 
wedi’i gau) er mwyn gwneud hyn, ond mae gennym flwch sydd wedi’i 
wneud yn bwrpasol sy’n dal un ffrâm (gweler Ffigur 11). Mae’r bocs hwn 
yn ddefnyddiol ar gyfer camau eraill lle rydych chi eisiau sicrhau bod y 
frenhines yn ddiogel.

 Y peth gorau yw cyflwyno’r frenhines ar y ffrâm lle gwelwch chi 
hi, gyda’i chyfeillion o’i nyth o’i chwmpas hi. Gallwch chi ei chyflwyno hi 
ar ei phen ei hun, ac rydyn ni wedi gwneud hyn heb broblem sawl gwaith. 
Mae pobl eraill wedi mynegi pryder am yr arfer hwn (maen nhw hyd yn 
oed wedi dweud bod y frenhines wedi cael ei lladd) felly, er mwyn osgoi’r 
posibilrwydd hwnnw, mae hon yn ffordd fwy diogel o sicrhau y caiff hi ei 
derbyn gan y gwenyn y mae hi wedi bod ar wahân iddyn nhw am 9-10 ni-
wrnod*. Mae defnyddio bwrdd rhannu’n fwy diogel oherwydd bod arogl 
y cwch cyfan yn cael ei gadw.
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*Erbyn hyn bydd y celloedd brenhines brys (sydd newydd gael eu tynnu 
o’r haid artiffisial) wedi cyrraedd y cam yn eu datblygiad lle mae’r gwe-
nyn yn hollol ymwybodol o’u presenoldeb a bydd y gwenyn wedi dechrau 
dangos diddordeb mawr ynddyn nhw. Dylai’r gytref fod yn disgwyl i fr-
enhines wyryf ymddangos yn y dyfodol agos, ond mae fel petai’n derbyn 
yn ddigon hapus ei bod hi yn hytrach yn cael y rhodd o frenhines sydd 
wedi paru ac sy’n dodwy (gwyrth?).

 Os yw’r haid artiffisial a’r gytref wreiddiol ar standiau gwahanol, 
mae Cam 2 yn gymharol hawdd oherwydd bod y ddau gwch yn gallu bod 
ar agor ar yr un pryd. Ar ôl dod o hyd i’r frenhines a’i diogelu, y cam nesaf 
yw tynnu’r ddwy ffrâm sydd â chelloedd brenhines o’r haid artiffisial (ar 
ôl tynnu’r llofftydd mêl yn gyntaf, yn amlwg). Wedyn dylid rhoi’r ffrâm 
sydd â’r frenhines arni yn y bwlch sydd wedi’i greu. Yna gallwch roi ffrâm 
arall o’r gytref wreiddiol, ynghyd â’r gwenyn sydd arni, nesaf ati er mwyn 
llenwi’r ail fwlch. Felly bydd mwy o ‘wynebau cyfeillgar’ gerllaw – a hefyd 
bydd criw defnyddiol o wenyn oed meithrin.

 Yna, dim ond mater o benderfynu beth i’w wneud â’r celloedd br-
enhines brys sydd; un ai eu dinistrio nhw a gadael i’r gytref wreiddiol greu 
brenhines newydd iddi hi ei hun o’r dechrau’n deg, neu eu trosglwyddo 
nhw fel maen nhw i’r gytref wreiddiol, i ddarparu brenhines newydd 9-10 
niwrnod yn ddiweddarach (gweler y drafodaeth ar dudalen 26).

 Y dasg olaf yw ailadeiladu’r cytrefi ynghyd â’r llofftydd mêl ac 
ychwanegu llofftydd mêl eraill os oes angen. Cofiwch nad oes brenhines 
eto gan y gytref ar y bwrdd rhannu, a dylech darfu cyn lleied â phosibl 
ar y cwch tan y bydd tystiolaeth bod y frenhines newydd wedi dechrau 
dodwy. Fodd bynnag, os oes angen mynediad at ran waelod y cwch am 
ryw reswm, dylech wneud hyn y tu allan i’r oriau paru posibl, h.y. cyn 
10am neu ar ôl 5pm.
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